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Gratis 
3 chocoladerepen

Actievoorwaarden zie p.27
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Beletteringsysteem  
LabelWriter 450 

Professionele etiketteer- en mailingoplossing
Drukt tot 51 etiketten per minuut af
Hoge resolutie: 300 x 600 dpi
USB-aansluiting
Inclusief snoeren, kabels, software, instructies en startetiketten
Compatibel met Windows® Vista of hoger (32-bit, 64-bit) of  
Mac OS® X 10.4 of hoger

838770 € 68,00 verp/1  

/stuk68,00
Recupel: +EUR 0,041
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Luxe schrijfwaren

Set vulpen en balpen Jotter
• Medium punt
• Uiterst professioneel en betrouwbaar
• Aantrekkelijk, gepolijst en gerenommeerd
• Met chroomattributen 
• Betrouwbare schrijfervaring
• Kleur inkt: blauw
• In giftbox

uit roestvrij staal GT  verp/1  

uit roestvrij staal CT  verp/1  

/set99

Set vulpen en balpen IM Black
• Medium punt
• Uiterst professioneel en betrouwbaar
• Aantrekkelijk, gepolijst en gerenommeerd
• Uit roestvrije staal met chroomattributen 
• Betrouwbare schrijfervaring
• Met blauwe navulling en blauwe inktcartridges
• Kleur inkt: blauw
• In giftbox

 verp/1  

/set99

Set vulpen en balpen Urban Black
• Medium punt
• Uiterst professioneel en betrouwbaar
• Aantrekkelijk, gepolijst en gerenommeerd
• Uit roestvrije staal met chroomattributen 
• Betrouwbare schrijfervaring
• Met blauwe navulling en blauwe inktcartridges
• Kleur inkt: blauw
• In giftbox

 verp/1  

/set99
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Luxe schrijfwaren

Vulpen Embleme  
• Medium punt
• Met moderne en kostbare harskleuren 
• Roestvrijstalen dop en grote punt
• Met uniek Parijs-geïnspireerd ontwerp
• In giftbox

ivoor lichaam  verp/1  

rood lichaam  verp/1  

blauw lichaam  verp/1  

zwart lichaam  verp/1  

/stuk99

Balpen Embleme
• Met moderne en kostbare harskleuren
• Met medium punt
• Kleur inkt: blauw

blauw lichaam  verp/1  

rood lichaam  verp/1  

zwart lichaam  verp/1  

ivoor lichaam  verp/1  

/stuk99

Vulpen Embleme 
• Fijne punt
• Met moderne en kostbare harskleuren 
• Roestvrijstalen dop en grote punt
• Met uniek Parijs-geïnspireerd ontwerp

ivoor lichaam  verp/1  

rood lichaam  verp/1  

blauw lichaam  verp/1  

zwart lichaam  verp/1  

/stuk99

Vulpen Hemisphère
• Medium punt
• Met palladiumgecoate (CT) of 23-karaats vergulde (GT) accenten
• In giftbox

Steel CT  verp/1  

Steel GT  verp/1  

White Lacquer  verp/1  

Matte Black CT  verp/1  

/stuk99
Vanaf

Balpen Hemisphère
• Medium punt
• Met palladiumgecoate (CT) of 

23-karaats vergulde (GT) accenten
• Balpen met draaimechanisme
• In giftbox

Steel CT  verp/1  

Steel GT  verp/1  

Matte Black CT  verp/1  

White Lacquer CT  verp/1  

/stuk99
Vanaf



Papier

 Printpapier Multiprint 
•  Wit papier van 75 g/m²
• Witheid: 163 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en 

inkjetprinters
• Pak van 500 vel
• Ft 21 × 29,7 cm (A4) 

    verp/5 verp/50  verp/100 verp/240 

     

 Printpapier Universal 
•  Extrawit en glad papier van 80 g/m²
• Witheid: 169 CIE
• Voor laser- en inkjetprinters
• 500 vel per riem 
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)
• Pak van 500 vel

   verp/1 verp/5  verp/50  verp/100  verp/200

 

/ pak 28 
  Vanaf

/ pak 95 
  

 Printpapier Premium 
•  Premium papier voor haarscherp 

afdrukken
• Papier van 80 g/m²
• Witheid: 163 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en 

inkjetprinters 
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)
• Pak van 500 vel

    verp/5 verp/50  verp/100 verp/200 

   

/ pak 29 
  

Vanaf

Vanaf
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Kantoormachines

 Papiervernietiger 
Powershred 60CS 
•  Gebruik: 1 gebruiker
• Invoerbreedte: 230 mm
• Capaciteit: 10 vel
• Snippers  
• Snit: 4 × 40 mm 
• Vernietigt ook nietjes, creditcards en paperclips 
• SafeSense® technologie: stopt wanneer handen te 

dicht in aanraking komen
• Veiligheidsniveau: DIN P-4
• Capaciteit uitneembare opvangbak: 22 l
• Ft 49,2 × 39,3 × 26,3 cm
• Kleur: zwart 

    verp/ 1   

/ stuk 99 
  

Promo

 Recupel: +EUR 0,041 
 Papiervernietiger 73Ci 
•  Gebruik: 1–3 gebruikers
• Invoerbreedte: 230 mm
• Capaciteit: 12 vel
• Cross Cut
• Snit: 3,9 × 38 mm
• Vernietigt ook nietjes, creditcards, paperclips en CD’s
• SilentShredTM: biedt ultrastille werking, perfect voor de 

kantooromgeving
• Auto-start en terugloopmechanisme
• Energiebesparende modus schakelt in na 12 minuten 

inactiviteit
• Ft 49,2 × 39,3 × 26,3 cm
• Veiligheidsniveau: P-3
• Capaciteit uitneembare opvangbak: 23 l
• Kleur: zwart 

    verp/ 1   

/ stuk  175 
  

Promo

 Recupel: +EUR 0,100 

 Lamineermachine Jupiter 2 
•  AutoSense systeem detecteert de dikte van de lamineerhoes 

en past hierop lamineerinstellingen aan
• InstaHeat Technologie: klaar binnen 1 min
• Lamineersnelheid: 750 mm/min
• Lamineert alle lamineerhoezen tot 250 micron
• 100 % Jam Free bij gebruik van Fellowes lamineerhoezen
• Simpele gebruikersinterface met achteruitstand voor het 

herstellen van fout ingevoerde documenten
• Sleepmode wordt geactiveerd na een periode van 

inactiviteit, voor minder energieverbruik
• HeatGuard technologie isoleert de warmte in de 

lamineermachine waardoor de buitenkant altijd veilig is om 
aan te raken

• Ft 12,9 × 53,9 × 20,8 cm 
• Inclusief 2 pakken lamineerhoezen ft A4, 160 micron 

(2 × 80 micron) (5306114)

  verp/ 1   

/ stuk  172 
  

Promo

 Recupel: +EUR 0,100 

 Lamineerhoes 
• Ft A4 
• Beschermt uw documenten tegen 

vloeistoffen, vocht, vuil en stof
• Scheurbestendig
• Pak van 100 stuks 

 150 micron (2 × 75 micron)   verp/ 1   

 200 micron (2 × 100 micron)   verp/ 1   

 250 micron (2 × 125 micron)   verp/ 1   

 500 micron (2 × 250 micron)   verp/ 1   

 160 micron (2 × 80 micron), zelfklevend   verp/ 1   

 250 micron (2 × 125 micron), voorgeperforeerd   verp/ 1   

/ pak 69 
  Vanaf

Cashback claimen via 
www.fellowes-promotion.com



Lamineermachine Saturn 3i
• Voor ft A3
• Geschikt voor regelmatig gebruik in een thuiskantoor of 

klein kantoor
• 
• 
• InstaHeat Technologie
• 
• 

vastlopen
• 

• 

• 
• 

 

00

Promo

159
Promo

105
Promo

Recupel: +EUR 0,041

Inbindmachine Quasar +500
• 
• Voor regelmatig gebruik op kantoor
• 
• 
• 
• 

inspanning
• 

geponste vellen
• 
• 

• 
• 

 

Inbindmachine Pulsar +300
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

 

Omslagen uit transparante PVC
• 
• 

• 
• Geschikt voor alle soorten 

• 

 

 

 

 

 

79
Vanaf

Kantoormachines
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Facility

Handdoeken Z-vouw
• 2-laags witte handdoeken gevouwen
• Zuinig: het ene doekje trekt het andere 

vooruit
• Milieuvriendelijk productieproces
• Voor handdoekdispenser ref. 431102, 

431152 en 431101
• 199 handdoeken, ft 24 × 21 cm

 verp/16  

/pak69

Keukenrol
• Wit keukenpapier, met sterk 

absorberende cellen
• 2-laags, 50 vel per rol
• 100 % cellulose
• Pak van 2 rollen

 verp/1  

/pak49

Toilethygiëne O2
• Krachtige hygiënische reiniger
• Reinigt hygiënisch zonder bleekmiddel
• Met actieve zuurstof
• Dringt door en verwijdert kalkaanslag
• Geen bleekvlekken, geen bleekgeur
• Hygiënisch schoon  
• Flacon van 750 ml

 verp/1  

/stuk50

Wasverzachter Deo Soft
• Fris geurende wasverzachter
• Verwijdert onprettige geuren en zorgt 

voor een langdurige frisheid
• Flacon van 5 l, goed voor 200 

wasbeurten

 verp/1  

/stuk20

Handzeep
• Met 1/4 hydraterende crème
• Voor verzorgde en beschermde handen
• Flacon van 250 ml

 verp/6  

/stuk84

Handzeep
• Op basis van natuurlijke zeep
• pH-neutraal
• Flacon van 250 ml

 verp/6  

/stuk73

verkrijgbaar per stuk



6 mokken
Gratis

Facility

Actiepakket Royco Minute Soup

2 x Royco Minute Soup tomatensuprême met croutons (ref. 46590) + 2 x Royco Minute Soup 
pompoensuprême met croutons (ref. 018839) + 1 x Royco Minute Soup asperges (ref. 46560) + 1 x Royco 
Minute Soup gevogelte met croutons (ref. 46540) + GRATIS 6 x Royco Minute Soup mok 

 verp/1  

2 x Royco Minute Soup tomatensuprême met croutons (ref. 46590) + 2 x Royco Minute Soup 
pompoensuprême met croutons (ref. 018839) + 1 x Royco Minute Soup curry met croutons (ref. 46610T) +  
1 x Royco Minute Soup kip (ref. 46710) + GRATIS 6 x Royco Minute Soup mok 

 verp/1  

/pak00

2x

Pakket 1 Pakket 2

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x
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Batterijen Max
• Niet oplaadbaar
• Blister 12 + 4 stuks gratis

AAA, LR03  verp/1  

AA, LR06  verp/1  

/blister09

12+4
Gratis

Bebat: +EUR 0,063 × 16
Stibat (NL): +EUR 0,017 × 16

Powerbank
• Versnel het opladen van 

uw apparaat en krijg extra 
spreek- of surftijd

• Snel op te laden en 
gemakkelijk mee te nemen 

• Duracell-garantie van 3 jaar
• Tien veiligheidsfuncties
• Veilig en betrouwbaar 

gebruik 
• Voor Apple, Android en de 

meeste USB-apparaten

6700mAh 
Tot 48 uur extra gesprekstijd of surftijd  
Tot 3 keer opladen van de iPhone 7 
Tot 2 x keer sneller opladen 

 verp/1  

10050 mAh 
Tot 72 uur extra gesprekstijd of surftijd  
Tot 5 keer opladen van de iPhone 7

 verp/1  

/stuk49
Vanaf

Bebat: +EUR 0,063
Stibat (NL): +EUR 0,160

Bebat: +EUR 0,063 × 8
Stibat (NL): +EUR 0,017 × 8

Batterijen Ultra Power
• 10 jaar energie gegarandeerd 

(ongebruikt)
• Enige batterij met een unieke, 

ingebouwde POWERCHECKTM die u in 
staat stelt te zien hoeveel energie er 
nog over is

• Blister van 8 stuks

AA, LR6, 1,5V  verp/1  

AAA, LR03, 1,5V  verp/1  

/blister49

Citroensap cups
• Voor in de thee
• Doos van 120 cups van 4,9 ml
• Individueel verpakt

1 x Citrona citroensap, pak van 
120 cups van 4,9 ml (ref. 467950) + 
GRATIS 1 x Campina cup holder

 verp/1  

/doos48

Gratis
cupholder

Melk cups
• Geconcentreerde melk
• Gewicht: 9 g
• Doos van 200 stuks

1 x Nutroma geconcentreerde melk 9 
ml, pak van 200 stuks (ref. 046790T) + 
GRATIS 1 x Campina cupholder &  
1 x Nutroma tinnen bewaardoos

 verp/1  

PREMIUM QUALITY

/doos69

Gratis
opbergdoos 
en cupholder

Facility



Klassement en archivering

Ordner
• Voor ft A4
• Wolkenmarmer structuur met  

gekleurde rug
• Met zelfklevend rugetiket
• Met sleuven en metalen 

randbeschermers

Rug van 5 cm
geel  verp/1  

rood  verp/1  

groen  verp/1  

blauw  verp/1  

grijs  verp/1  

zwart  verp/1  

Rug van 8 cm
geel  verp/1  

rood  verp/1  

groen  verp/1  

blauw  verp/1  

grijs  verp/1  

zwart  verp/1  

/stuk39

Ordner Recycolor
• Voor ft A4
• Milieuvriendelijk: uit Recycolor papier 

met PP buitenzijde
• Met zelfklevend rugetiket
• Met sleuven en metalen 

randbeschermers

Rug van 5 cm  verp/1  verp/10 verp/50

wit

geel

rood

bordeaux

paars

groen

blauw

grijs

zwart

Rug van 8 cm
wit

geel

rood

bordeaux

paars

groen

blauw

grijs

zwart

/stuk21
Vanaf

Ordner
• Voor ft A4
• Volledig uit PP
• Met verwisselbaar rugetiket
• Met rado sleuven, grijpring en metalen 

randbeschermers

Rug van 5 cm verp/1 verp/10 verp/50

wit

geel

oranje

roze

rood

bordeaux

violet

paars

groen

turkoois

lichtblauw

blauw

donkerblauw

grijs

zwart

Rug van 8 cm
wit

geel

oranje

roze

rood

bordeaux

violet

paars

groen

turkoois

lichtblauw

blauw

donkerblauw

grijs

zwart

/stuk37
Vanaf
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Ordner Smart Pro+
• Voor ft A4
• Uit stevig karton, binnen- en buitenzijde 

overtrokken met PP-folie
• Met exact sluitende hefboommechaniek 

en neerhouder, randbeschermers, 
grijpgat, rado sleuven en verwisselbaar 
rugetiket

• Vuil- en vochtwerend

Rug van 5 cm
wit  verp/10  

geel  verp/10  

oranje  verp/10  

roze  verp/10  

rood  verp/10  

bordeaux  verp/10  

paars  verp/10  

mint  verp/10  

lichtgroen  verp/10  

groen  verp/10  

turkoois  verp/10  

oceaanblauw  verp/10  

lichtblauw  verp/10  

blauw  verp/10  

donkerblauw  verp/10  

bruin  verp/10  

grijs  verp/10  

zwart  verp/10  

Rug van 8 cm
wit  verp/10  

geel  verp/10  

oranje  verp/10  

roze  verp/10  

rood  verp/10  

bordeaux  verp/10  

paars  verp/10  

mint  verp/10  

lichtgroen  verp/10  

groen  verp/10  

turkoois  verp/10  

oceaanblauw  verp/10  

lichtblauw  verp/10  

blauw  verp/10  

donkerblauw  verp/10  

bruin  verp/10  

grijs  verp/10  

zwart  verp/10  

/stuk05

• Voor ft A4 (31 × 22 cm)
• De voorzijde van de insteekmap is 

als driehoek uitgevoerd, daardoor is 
meteen zichtbaar welke documenten in 
de map zitten

• Capaciteit: 0,5 cm
• Uit zuur- en chloorvrij Colorkraft karton 

van 270 g/m²

blauw  verp/10  

gems  verp/10  

geel  verp/10  

groen  verp/10  

grijs  verp/10  

rood  verp/10  

/stuk55

• Voor ft A4 (24,5 × 32 cm)
• 12 vakken
• Uit glanskarton van 400 g/m² 
• Binnenzijde uit gerecycleerd gekleurd 

karton 
• Geniet 
• Met elastosluiting en bedrukte kaft als 

index

rood  verp/1  

groen  verp/1  

blauw  verp/1  

geassorteerde 
kleuren: geel, 
rood, groen en 
blauw

 verp/8  

/stuk99

verkrijgbaar per stuk



Neutrale tabbladen
• Ft A4
• Uit gerecycleerd manilla karton van 160 

g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde kleuren

5 tabs  verp/50  

6 tabs  verp/50  

10 tabs  verp/25  

12 tabs  verp/25  

/stuk36
Vanaf

Numerieke tabbladen
• Ft A4
• Uit karton van 170 g/m²
• Met indexvel
• Met versterkte witte tabs
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie
• Recycleerbaar

set 1–5  verp/50  

set 1–10  verp/25  

set 1–12  verp/25  

/stuk51
Vanaf

Tabbladen jan-dec
• Ft A4
• Uit wit karton van 160 g/m²
• Met indexvel
• Met versterkte tabs
• Bedrukking in het zwart
• 12-delig
• 11-gaatsperforatie

Frans  verp/25  

Nederlands  verp/25  

/stuk99

Tabbladen A-Z
• Ft A4
• Uit wit karton van 170 g/m²
• 20-delig
• Met indexvel
• Met versterkte tabs
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie

 verp/15  

/stuk55

Neutrale tabbladen
• Uit gekleurd karton van 160 g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Geassorteerde pastelkleuren

Ft A4
5 tabs  verp/50  

6 tabs  verp/25  

10 tabs  verp/25  

12 tabs  verp/25  

Ft A4+
5 tabs  verp/50  

6 tabs  verp/50  

12 tabs  verp/25  

/stuk26
Vanaf

Numerieke tabbladen
• Ft A4
• Uit wit karton van 170 g/m²
• Met indexvel
• Met versterkte gekleurde tabs
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie
• Recycleerbaar

set 1–5  verp/50  

set 1–7  verp/40  

set 1–10  verp/25  

set 1–12  verp/25  

set 1–31  verp/10  

/stuk68
Vanaf

Tabbladen A-Z
• Ft A4
• Uit wit karton van 170 g/m²
• 20-delig
• Met indexvel
• Met versterkte gekleurde tabs
• Bedrukking in het zwart
• 11-gaatsperforatie
• Recycleerbaar

 verp/15  

/stuk97

Klassement en archivering

verkrijgbaar per stuk
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Neutrale tabbladen
• Uit stevig karton van 225 g/m²
• 11-gaatsperforatie
• Recycleerbaar
• Geassorteerde kleuren

Ft A4
5 tabs  verp/50  

6 tabs  verp/50  

10 tabs  verp/25  

12 tabs  verp/25  

Ft A4+
6 tabs  verp/50  

12 tabs  verp/25  

/stuk48
Vanaf

Verdeelstroken
• Ft 10,5 × 24 cm
• Uit karton van 190 g/m²
• 2-gaatsperforatie
• Pak van 100 stuks

wit  verp/1  

geel  verp/1  

oranje  verp/1  

rood  verp/1  

groen  verp/1  

blauw  verp/1  

/pak52
Elastobox Cartobox
• Voor ft A4 (25 × 33 cm)
• Uit glanskarton 5/10e, 400 g/m²
• Rug van 2,5 cm
• Met elastosluiting
• Plat geleverd
• Met rugetiket

geel  verp/1  

rood  verp/1  

groen  verp/1  

blauw  verp/1  

zwart  verp/1  

geassorteerde kleuren: 
ivoor, lichtgeel, 
donkergeel, oranje, 
roze, rood, bordeaux, 
havana, paars, groen, 
donkergroen, turkoois, 
blauw, grijs en zwart

 verp/25  

/stuk39

Klemplaat MAULmedic
• Voor ft A4
• Om op te hangen aan bv. 

ziekenhuisbedden of scheidingswanden 
tot ca. 4,5 cm

• Sterkte: plaat van geanodiseerd 
aluminium

• Veilig: afgeronde hoeken
• Zeer stabiel
• Oppervlakte eenvoudig te reinigen
• Sterk: vlakke beugelklem met grip
• Praktisch: extra inschuifbare ophangoog
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Plaatdikte: 0,12 cm
• Recycleerbaar

staand, boog aan 
korte zijde  verp/1  

liggend, boog aan 
lange zijde  verp/1  

/stuk90

Klemmap MAULcase
• Voor ft A4
• Dubbele functie: extreem robuuste 

klemplaat met apart vak achter
• Van geanodiseerd aluminium
• Met doordrukbescherming voor 

bijvoorbeeld protocol of opdrachten
• Gesloten constructie
• Stevig: brede, stabiele klem met 

ondersteuning
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Liggend met topopening

 verp/1  

/stuk70

Klemmap  
MAULassist
• Voor ft A4 
• Dubbele functie: extreem robuuste 

klemplaat met praktische bewaring
• Van geanodiseerd aluminium
• Met doordrukbescherming voor 

bijvoorbeeld protocol of opdrachten
• Gesloten constructie
• Stevig: brede, stabiele klem met 

ondersteuning
• Klemwijdte: 0,8 cm
• Schuifopening ideaal voor ft A4 

(maximaal formaat: 21,7 × 31,7 × 1,0 cm)
• Houder in het deksel naar binnen 

inklapbaar
• Staand met zijopening

 verp/1  

/stuk70

Klassement en archivering

verkrijgbaar per stuk



Archiefbinder JalemaClip
• Om vellen in één handomdraai uit te 

nemen of tussen te voegen
• Voor alle standaard perforatiegaten
• Perforatiegaten kunnen niet inscheuren
• Kopiëren zonder het vel uit de map te 

halen
• Lood- en cadmiumvrij
• File-Lifter (gratis bijgeleverd) zet 

inhoud van ordners over naar een losse 
JalemaClip

• Kleur: geel/wit

blister van 10 
stuks  verp/1  

doos van 100 
stuks  verp/1  

/blister17
Vanaf

Archiefbinder PliFix®
• Binders op de mechaniekstangen van 

de ordner plaatsen
• Alle papieren in één handomdraai op de 

archiefbinder schuiven
• Uiteinden uit zwarte kunststof
• Past op elk standaard 80 mm ordner- of 

ringbandmechaniek
• Wordt met etiketten geleverd
• Capaciteit: 90 mm
• Kleur: geel

blister van 10 
stuks  verp/1  

verpakt in een 
doos  verp/100  

/stuk47
Vanaf

Hangmappen voor laden AZO 
Ultimate®
• Uit stevig karton van 240 g/m²
• pH neutraal (ISO 9706), versterkt met 

katoenvezels voor onvergelijkbare 
duurzaamheid

• Met klinknagels bevestigd aan de platte 
metalen hangstrip

• Koppelbaar dankzij de metalen 
drukknoppen

• Grote ruiter
• Kleur: oranje

Tussenafstand 330 mm (A4)
 V-bodem  verp/25  

bodem 15 mm  verp/25  

bodem 30 mm  verp/25  

Tussenafstand 365 mm (folio)
V-bodem  verp/25  

bodem 30 mm  verp/25  

Tussenafstand 380 mm 
V-bodem  verp/25  

bodem 30 mm  verp/25  

Tussenafstand 390 mm (foolscap)
V-bodem  verp/25  

bodem 30 mm  verp/25  

/stuk14
Vanaf

Hangmappen voor kasten TUB 
Ultimate®
• Uit oranje kraftkarton van 240 g/m²
• Met metalen ophanghaken
• Drukknop voor koppeling
• Tussenafstand: 200 mm

Ft 330 × 250 mm
V-bodem  verp/25  

bodem 15 mm  verp/25  

bodem 30 mm  verp/25  

bodem 50 mm  verp/25  

bodem 80 mm  verp/25  

Ft 350 × 250 mm
V-bodem  verp/25  

/stuk06
Vanaf

Archiefdoos
• Uit stevig bruin golfkarton van 384 g/m² 
• Uit 100 % gerecycleerd karton

voor ft A4, 
binnenft: 8 × 34,5 
x 25,1 cm (b x 
h x d)

 verp/50  

voor ft folio, 
binnenft: 8 × 25,1 
x 36,5 cm (b x 
h x d)

 verp/50  

/stuk33
Vanaf

• Met stalen kern
• Tot 115 mm dikte
• Kleur: rood

 verp/100  

/stuk22

• Tot 80 mm dikte
• Kleur: blauw

 verp/100  

/stuk14

Klassement en archivering
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Basic Archiefdoos Heavy Duty
• Voor ft A4+
• Ideaal voor het opbergen van A4 of 

grotere documenten
• Grote labelruimte
• Met hersluitbaar deksel
• Manuele montage
• Uit 100 % gerecycleerd karton

binnenft: 7,5 x 
24,4 × 33,3 cm  
(b x h x d)

 verp/20  

binnenft: 9,5 x 
24,4 × 33,3 cm  
(b x h x d)

 verp/20  

binnenft: 14,4 x 
24,4 × 33,3 cm  
(b x h x d)

 verp/20  

binnenft: 19,5 x 
24,4 × 33,3 cm  
(b x h x d)

 verp/20  

/stuk54
Vanaf

Really Useful Box 9 liter
• Opbergdoos uit sterke, transparante 

kunststof
• Deksel afsluitbaar met 2 clips, waardoor 

de inhoud beschermd wordt tegen stof 
en vuil

• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Volledig platte en versterkte bodem
• Voor het opbergen van 2 riemen ft A4 

papier, 40 CD’s, 20 DVD’s, enz.
• Inhoud: 9 liter
• Buitenft: 39,5 × 25,5 × 15,5 cm (l x b x h)
• Binnenft: 33,5 × 21 × 14 cm (l x b x h)

 verp/1  

/stuk99

Really Useful Box 19 liter
• Opbergdoos uit sterke, transparante 

kunststof
• Deksel afsluitbaar met 2 clips, waardoor 

de inhoud beschermd wordt tegen stof 
en vuil

• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Volledig platte en versterkte bodem
• Voor het opbergen van 10 hangmappen 

ft A4 met tussenafstand 330 mm
• Inhoud: 19 liter
• Buitenft: 39,5 × 25,5 × 29 cm (l x b x h)
• Binnenft: 31,5 × 20,5 × 27 cm (l x b x h)

 verp/1  

/stuk99

Really Useful Box
• Opbergdoos uit sterke, transparante 

kunststof
• Deksel afsluitbaar met 2 clips, waardoor 

de inhoud beschermd wordt tegen stof 
en vuil

• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Volledig platte en versterkte bodem
• Mogelijkheid tot gebruik van 

hangmappen met tussenafstand van 
390 mm

Inhoud: 42 liter  
Buitenft: 52 × 44 × 31 
cm (l x b x h)  
Binnenft: 40,5 × 36,5 x 
28 cm (l x b x h)

 verp/5  

Inhoud: 64 liter 
Buitenft: 71 × 44 × 31 
cm (l x b x h)  
Binnenft: 60,5 × 37 x 
28 cm (l x b x h)

 verp/4  

/stuk49
Vanaf

Really Useful Box 35 liter
• Opbergdoos uit sterke, transparante 

kunststof
• Deksel afsluitbaar met 2 clips, waardoor 

de inhoud beschermd wordt tegen stof 
en vuil

• Perfect stapelbaar met of zonder deksel
• Volledig platte en versterkte bodem
• Mogelijkheid tot gebruik van 

hangmappen met tussenafstand van 
330 of 390 mm

• Inhoud: 35 liter
• Buitenft: 48 × 39 × 31 cm (l x b x h)
• Binnenft: 37 × 31 × 28 cm (l x b x h)

 verp/6  

Kubus
• Binnenft: 35 × 29,3 × 37 cm (b x h x d)
• Voor ft A4-transfer archiefdozen, 

ordners en ringmappen
• Opbergkubus met aangehecht deksel
• Tot 5 units hoog stapelbaar om ruimte 

te besparen
• FastfoldTM voor automatisch opzetten
• Uit 100 % gerecycleerd karton

 verp/10  

/stuk12

25,5 cm 25,5 cm

15,5 cm
29 cm

39,5 cm 39,5 cm

48 cm

31 cm

39 cm

/stuk99

71 cm

31 cm

44 cm



Kantoormateriaal

Plakband Scotch® MagicTM Tape
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband 

geen spoor te vinden
• Ft 19 mm x 33 m 
• Doos met 1 rolletje

verp/1 verp/24 

/stuk83
Vanaf Schaar Universeel

• Met scherpe punt
• Symmetrische ogen
• Handgreep uit kunststof
• Voor rechtshandigen
• Kleur: zwart
• Op blister

16,5 cm  verp/1  

18 cm  verp/1  

/blister65

Nietmachine B8R
• Voor nietjes BB8 en SB8
• Capaciteit: 30 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Met ontnieter
• Inclusief 200 nietjes BB8

ivoor  verp/1  

beige  verp/1  

rood  verp/1  

bordeaux  verp/1  

blauw  verp/1  

grijs  verp/1  

zwart  verp/1  

doos van 5.000 nietjes  verp/1  

/stuk05

Brievenbakje C4
• Voor ft A4
• Uit kunststof 
• Hoogglanzend, robuust en stapelbaar
• Ft 25,5 × 34,8 × 6,5 cm (b x d x h)

wit  verp/6  

geel  verp/6  

rood  verp/6  

groen  verp/6  

blauw  verp/6  

bruin  verp/6  

grijs  verp/6  

zwart  verp/6  

transparant  verp/6  

transparant geel  verp/6  

transparant oranje  verp/6  

transparant groen  verp/6  

transparant blauw  verp/6  

/stuk29

Plakband Crocodile Power Tape
• Supersterke tape voor diverse 

toepassingen in huis, auto, tuin, enz.
• 2x dikker voor extreme omstandigheden
• Hoge kracht
• Extreme weertand
• Kleeft op ruwe oppervlakken

zwart  verp/1  

grijs  verp/1  

/stuk90

Alleslijm Crocodile Power
• Geschikt voor diverse materialen zoals 

hout, metaal, staal, keramiek, glas, 
textiel en plastic

• Flexibele en veelzijdige alleslijm
• Flacon van 50 g
• Op blister

 verp/1  

/blister29

Secondelijm Crocodile Power
• Geschikt voor kunststof, metaal, 

porselein, hout, leder, karton en papier
• Supersterk
• Droogtijd: supersnel, enkele seconden
• Tube van 10 g
• Op blister

 verp/1  

/blister95

Punaises
• Geassorteerde kleuren
• Doos van 750 stuks

 verp/1  

/doos99

verkrijgbaar per stuk
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Schrijven en corrigeren

Balpen M10 Clic
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Zichtbaar inktniveau
• Houder met clip in de kleur van de inkt
• Drukknop aan de zijkant
• Niet navulbaar

verp/1  verp/50 

blauw

rood

groen

zwart

/stuk36
Vanaf

Balpen M10 Clic voordeelpak
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Zichtbaar inktniveau
• Houder met clip in de kleur van de inkt
• Drukknop aan de zijkant
• Niet navulbaar
• Verdeeldoos van 100 stuks (90 + 10 

GRATIS)

blauw  verp/1  

zwart  verp/1  

/stuk32

Balpen Atlantis Classic 
voordeelpak
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt: 

1 mm
• Comfortabele rubberen grip
• Intrekbaar en navulbaar 
• Documentechte inkt volgens  

ISO 12757–2
• Verdeeldoos van 36 stuks (30 + 6 

GRATIS)

blauw  verp/1  

zwart  verp/1  

/stuk67

Markeerstift BOSS original
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes 

mogelijk (2 en 5 mm)
• Fluorescerende inkt op waterbasis
• Reukloos
• Ergonomisch
• Navulbaar

verp/1 verp/10

geel

oranje

roze

groen

/stuk66
Vanaf

Permanent marker Artline 
• Navulbare viltstift met permanente inkt
• Sneldrogend, N.E.A.T.-formule: New 

Ecological Advanced Technology
• Bevat noch xyleen, noch enig ander 

giftig oplosmiddel
• Voor alle oppervlakken
• Lichaam uit metaal

 verp/1  verp/12  verp/60 

blauw

rood

groen

zwart

 

blauw

rood

groen

zwart

/stuk99
Vanaf

90 + 10
30 + 6Gratis

Gratis



Schrijven en corrigeren

Whiteboardmarker 360
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 – 3 mm
• Reukarme pigmentinkt 
• Droog uitwisbaar van bijna alle 

gladde oppervlakken (bv. email, glas, 
melamine)

• Inkt cap-off: tot enkele dagen zonder 
dop nog bruikbaar

• Plastic houder

blauw  verp/10  

rood  verp/10  

groen  verp/10  

zwart  verp/10  

/stuk99

Permanent marker Prockey  
PM-122
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,2 – 1,8 mm
• Zonder alcohol noch oplosmiddel
• Inkt dringt niet door en bevlekt bladen 

niet
• Droogt niet uit
• Geurloos
• Water-en lichtbestendige inkt

blauw  verp/12  

rood  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk39

Permanent marker Prockey  
PM-126
• Schuine punt
• Schrijfbreedte: 5,7 mm
• Zonder alcohol noch oplosmiddel
• Inkt dringt niet door en bevlekt bladen 

niet
• Punt droogt niet uit
• Geurloos
• Water-en lichtbestendige inkt

blauw  verp/12  

rood  verp/12  

groen  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk39

Permanent marker Super Ink
• Fijne punt
• Schrijfbreedte: 0,9 mm
• Lichtvaste, zuurvrije en 

waterbestendige inkt
• Droogt snel
• Geschikt voor op stof, CD/DVD, 

plastic, glas, metaal, papier, plakband, 
diepvrieszakjes, hout, enz.

• Kleur: zwart

 verp/12  

/stuk62

• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1 mm
• Sneldrogende, watervaste inkt op 

alcoholbasis
• Schrijft op vrijwel alle oppervlakken
• Met clip
• Doos van 24 stuks (20 + 4 GRATIS)
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk79

20 + 4
Gratis

verkrijgbaar per stuk
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/pak27,36

Gratis 4 Velleda 
whiteboard- 

markers

Schrijven en corrigeren

Gelroller FriXion Ball
• Schrijfbreedte: 0,35 mm, medium punt
• Uitwisbare inkt: schrijf, wis met de 

achterkant van de roller en schrijf 
opnieuw

• Metamo inkt, wolfraam schrijfkogel
• Met ergonomische grip
• Navulbaar

rood  verp/12  

groen  verp/12  

blauw  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk1,74

Gelroller FriXion Ball Clicker
• Schrijfbreedte: 0,35 mm, medium punt
• Met click indicator op het lichaam: 

wordt geel wanneer in gebruik
• Uitwisbare inkt: schrijf, wis met de 

achterkant van de roller en schrijf 
opnieuw

• Metamo inkt, wolfraam schrijfkogel
• Met ergonomische grip
• Navulbaar

rood  verp/12  

groen  verp/12  

blauw  verp/12  

zwart  verp/12  

/stuk1,89

Vulling Frixion Ball  
en Frixion Ball Clicker
• Schrijfbreedte: 0,35 mm
• Medium punt: 0,7 mm

Doosje van 3 stuks
rood  verp/12  

groen  verp/12  

blauw  verp/12  

zwart  verp/12  

Set van 6 stuks
zwart  verp/1  

blauw  verp/1  

/etui3,29
Vanaf

Correctieroller Compact Flex
• Lengte van de tape: 10 m
• Soepele applicatie en schone correctie 

• Met beschermdop
• Niet navulbaar
• Corrigeer via 2 kanten: trek voor een 

hele zin, duw voor een letter
• Voor 50 % uit gerecycleerd materiaal

breedte van de 
tape: 4,2 mm  verp/1  

breedte van de 
tape: 6 mm  verp/1  

/stuk1,69
Vanaf

Balpen 4 Colours 3 + 1 HB
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Balpen met volgende 3 schrijfkleuren: 

 
0,7 mm (in het lichaam)

• Inclusief gom op de top
• 

navulbaar

Bic balpen 4 colours 
velours blister  

 verp/1  

/pak25,09

Gratis
Bic balpen  
4 colours  
velours 

Whiteboardmarker Velleda 
Liquid Ink Tank
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 5 mm
• Ultra-uitwisbaar, ook na enkele dagen
• Vloeibare inkt op alcoholbasis, neutrale 

geur
• Zichtbaar inktniveau
• Levendige kleuren

whiteboardmarker 
liquid ink tank zwart 

whiteboardmarker 
liquid ink tank, etui 4 
geassorteerde kleuren 

 verp/1  

verkrijgbaar per stuk



Etiketten en enveloppen

 Witte etiketten 
•  Voor kopieermachines, laser- en 

inkjetprinters
• Doos van 100 vel
• Ft 21 × 29,7 cm (A4) 
• Met rechte hoeken

 ft 70 × 25 mm, 33 per vel   verp/ 1   

 ft 70 × 32 mm, 27 per vel   verp/ 1   

 ft 70 × 35 mm, 24 per vel   verp/ 1   

 ft 70 × 36 mm, 24 per vel   verp/ 1   

 ft 70 × 37 mm, 24 per vel   verp/ 1   

 ft 70 × 38 mm, 21 per vel   verp/ 1   

 ft 70 × 42,3 mm, 21 per vel   verp/ 1   

 ft 105 × 35 mm, 16 per vel   verp/ 1   

 ft 105 × 37 mm, 16 per vel   verp/ 1   

 ft 105 × 42,3 mm, 14 per vel   verp/ 1   

 ft 105 × 48 mm, 12 per vel   verp/ 1   

 ft 105 × 58 mm, 10 per vel   verp/ 1   

 ft 105 × 74 mm, 8 per vel   verp/ 1   

/ doos 72 
  

 Enveloppen  
• Ft 114 × 229 mm 
• Wit houtvrij papier van 80 g/m²
• Blauwe binnenzijde
• Met stripsluiting
• Doos van 500 stuks 

 zonder venster   verp/ 1   

 met venster rechts 
(ft 40 × 110 mm)   verp/ 1   

/ doos 02 
  Vanaf

 Businesstimer 
•  1 dag per pagina 

(zaterdag en zondag op 1 pagina)
• 6-talig
• Boekgebonden
• Wit papier van 70 g/m²
• 320 pagina’s
• Gedrukt in blauw en grijs
• Met leeslint en hoekperforatie
• Ft 145 × 205 mm 

 met opdruk, zwart   verp/ 1   

 zonder opdruk, 
blauw   verp/ 1   

/ stuk 59 
  

Uitgebreid assortiment beschikbaar
Bestel tijdig uw agenda’s

OP = OP
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Memoblokken en schriften

Extra Sticky Notes
• Blok van 90 memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm
• 70 g/m²

geel  verp/1  

geassorteerde 
neonkleuren: 2 
x magenta, 2 x 
geel, 1 x groen en 
1 x blauw, pak van 
6 stuks

 verp/1  

/pak39
Vanaf

Cursusblok
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)
• Papier van 70 g/m²
• Met kantlijn
• Blok van 100 vel
• 2-gaatsperforatie

gelijnd  verp/10  

geruit 5 mm  verp/10  

commercieel 
geruit  verp/10  

/stuk09

Notes
• Blok van 100 memoblaadjes
• Laat geen lijmresten na
• Kleur: geel

ft 38 × 51 mm, pak 
van 12 blokken  verp/1  

ft 76 × 76 mm  verp/1  

ft 76 × 127 mm  verp/1  

/pak20
Vanaf

Z-notes
• Zelfklevend
• Herpositioneerbaar
• Blok van 100 gele memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm

 verp/1  

/stuk30

Index Standaard
• Ultrasterk
• Herpositioneerbaar
• Ft 45 × 25 mm
• Blister van 50 tabs

geel  verp/1  

rood  verp/1  

/blister55

Index Standaard
• Herpositioneerbaar, beschadigt 

ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Ft 25,4 × 43,2 mm
• Bevat 50 index tabs

rood  verp/1  

blauw  verp/1  

groen  verp/1  

oranje  verp/1  

geel  verp/1  

violet  verp/1  

roze  verp/1  

turkoois  verp/1  

/stuk99

verkrijgbaar per stuk



Memoblokken en schriften

Index Smal
• Laat geen lijmresten na
• Ft 45 × 12 mm
• Blister van 4 × 35 tabs
• Geassorteerde kleuren

klassieke kleuren: 
rood, geel, blauw 
en groen

 verp/1  

neonkleuren: 
groen, geel, 
oranje en roze

 verp/1  

/blister25

Spiraalblok
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)
• Papier van 80 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Blauwe liniëring, met rode kantlijn
• 4-gaatsperforatie
• Met uitscheurbare vellen
• Met witte spiraalbinding

gelijnd  verp/10  

geruit 5 mm  verp/10  

/stuk09

International Meetingbook
• Optik papier van 80 g/m²
• Met 80 uitscheurbare vellen om snel en 

makkelijk op te bergen
• Elastomap met 3 kleppen achterin voor 

het veilig vervoeren en opbergen van 
losse documenten

• Met 2 hoekelastieken om alles veilig 
mee te nemen naar een afspraak of 
tijdens je reis

• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app

gelijnd, 
10-gaatsperforatie  verp/5  

geruit 5 mm, 
10-gaatsperforatie  verp/5  

ft 17,6 × 25 cm 
(B5), gelijnd  verp/5  

ft 17,6 × 25 cm 
(B5), geruit 5 mm  verp/5  

gelijnd, 
4-gaatsperforatie  verp/5  

geruit 5 mm, 
4-gaatsperforatie  verp/5  

/stuk

Vanaf

International Managerbook
• Ft A4+ (23,3 × 29,8 cm)
• Optik papier van 80 g/m²
• 160 uitscheurbare bladzijden (80 vel)
• Liniëring: gelijnd en geruit 5 mm
• 4-gaatsperforatie
• Met spiraalbinding
• Met liniaal, 5 verplaatsbare tabbladen 

en opbergvak
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app

 verp/5  

/stuk

Notebook Black n’ Red
• Optik papier van 90 g/m²
• 140 bladzijden (70 vel)
• Harde kaft uit karton
• Met spiraalbinding
• Met microperforatie
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

gelijnd  verp/5  

geruit 5 mm  verp/5  

/stuk99

HAAL ALLES UIT JE  
OXFORD NOTEBOOK
DOWNLOAD SCRIBZEE GRATIS

SCAN BEWAAR DEEL

verkrijgbaar per stuk
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Meubilair

LED bureaulamp 4 Stars
• Temperatuur licht: 5000 Kelvin (neutraal wit)
• Type lamp: LED 6 W
• Helderheid: 394 lumen
• Horizontaal en verticaal beweegbaar
• Hoogte: 600 mm
• Armlengte: 2 × 280 mm
• Diameter sokkel: 153 mm
• Lampenkap: 284 mm x 45 mm
• Uit ABS, aluminium en metaal
• Energieklasse A
• LED’s kunnen niet vervangen worden
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk99

Recupel (armatuur): +EUR 0,010
Recupel (lamp): +EUR 0,082

LED bureaulamp Sol
• Bovenste deel van de arm is 

• Type lamp: LED 4 W
• Helderheid: 400 lumen
• Temperatuur licht: 3.500 

Kelvin
• Sokkel: 14 cm
• Armlengte: 45 cm
• Lampenkap: 14 cm
• Uit metaal en plastic
• Levensduur: 20 000 uur
• Kabellengte: 2 m
• Kabel met aan/uit knop
• Energieklasse A
• LED’s kunnen niet vervangen 

worden

zwart  verp/1  

wit  verp/1  

/stuk90

Recupel (armatuur): +EUR 0,010
Recupel (lamp): +EUR 0,082

Recupel: +EUR 0,041
Bebat: 1 × 0,06

Vloermat Cleartex Ultimat
• Uit transparante polycarbonaat
• Brandbestendig
• 100 % recycleerbaar
• Volledig vrij van toxische chemicaliën
• Rechthoekig
• Voor harde oppervlakken
• Ft 120 × 150 cm, dikte: 2,3 mm

 verp/1  

/stuk00

• Precisie kwartsuurwerk, radiogestuurd
• Diameter: 30 cm
• Smalle rand van geborsteld aluminium
• De klok is goed af te lezen, ook vanaf een grotere afstand
• Wandklok afgewerkt met mineraalglas voor de wijzerplaat
• Eenvoudige montage d.m.v. ophangoog
• Automatische tijd-synchronisatie met het signaal van de 

tijdseinzender DCF77 in Frankfurt
• Automatische instelling van zomer- en wintertijd
• Voor in moderne kantoren, representatieve ontvangst- en 

spreekkamers, of voor de gebruiker die van design houdt
• Voor gebruik binnenshuis
• Werkt op 1 AA LR6 batterij (inclusief)

wit  verp/1  

zwart  verp/1  

/stuk99



Presentatie en communicatie

Whiteboard
• Onderhoudsvriendelijk
• Frequent gebruik
• Magnetisch oppervlak in gelakt staal
• Metalen lijst
• Ft 90 × 60 cm

 verp/1  

/stuk99
Reinigingsspray
• Verwijdert inkt van whiteboardmarkers
• Mooi glanzend en perfect schoon 

resultaat
• Alcoholvrij
• Onontvlambaar
• Aangename citroengeur
• Te gebruiken met Pergamy 

absorberende doekjes (ref. 901034)
• Flesje van 250 ml

 verp/1  

/stuk99

Starterskit voor whiteboards
• Inhoud:

- 1 x reinigingsspray 125 ml
- 4 x whiteboardmarker in geassorteerde   

kleuren
- 1 x bordenwisser

 verp/1  

/set69
Flipchart
• Niet-magnetisch, droog uitwisbaar 

oppervlak
• Gemakkelijk te monteren en te 

verplaatsen
• Lichtgewicht, geschikt voor elk formaat 

• Verstelbare hoogte tot 195 cm
• Met pennengootje
• Ft beschrijfbaar oppervlak: 75 × 100 cm 

(b x h)

 verp/1  

/stuk99

Flip-overblok
• Kwaliteitspapier van 70 g/m²  

waar inkt niet doordringt
• Voorzijde geruit 
• Achterzijde blanco
• Bovenaan geperforeerd
• 

ft A1, blanco, 
20 vel  verp/5  

ft 65 × 98 cm, 
geruit, 50 vel  verp/2  

/stuk36
Vanaf

Andere 
formaten 

beschikbaar
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Presentatie en communicatie

Flip-overblok
• Blanco blok van 30 vel
• Kwaliteitspapier waar inkt niet 

doordringt
• Geperforeerde bladen om af te 

scheuren en als grote Post-it® Notes op 
de muur te kleven

• Zelfklevend
• 
• Ft 63,5 × 77,5 cm (b x h)
• Pak van 4 + 2 GRATIS

 verp/1  

/pak99

Badge met combiklem
• Bevestiging via klem of speld
• Uit stevige plastic
• Ft 54 × 90 mm

 verp/50  

/stuk63

Badge voor bedrijfspassen
• Ft 54 × 85 mm
• Uit hard plastic
• Met draaibare clipbevestiging en 

duimuitsparing voor gemakkelijk 
vervangen van de kaart

 verp/25  

/stuk42

Afrolmechanisme met 
karabijnhaak
• Stijlvol, met metalen afwerking en clip 

bovenaan
• Zorgt voor een snelle en gemakkelijke 

toegang tot veilgheidspassen en 
congresspelden met een clipuitsparing

• Lengte van de koord: 80 cm

rood  verp/1  

geel  verp/1  

groen  verp/1  

lila  verp/1  

/stuk55

Afrolmechanisme voor badges
• Voor alle Durable badges waarop een 

clip kan vastgemaakt worden
• Lengte van de koord: 60 cm
• Pak van 10 stuks

 verp/1  

/stuk58
Afrolmechanisme Extra Strong
• Voor zware kaarthouders of sleutels tot 

300 g
• Met metalen klembevestiging
• Met kleine sleutelring en versterkte 

drukknopsluiting
• Niet te gebruiken met magnetische 

kaarten
• Lengte van de koord: 60 cm
• Kleur: zwart

 verp/1  

/stuk12



Meer dan 25 000 artikelen online  
voor uw kantoor, binnen 24 uur geleverd

Bestel nu via de webshop

makkelijk  
producten  
vergelijken

op al uw  
mobiele  
apparaten

Gratis 3 chocoladerepen
Surf naar onze Calipage webshop. 
Bij een bestelling van minimaal 75 euro  
ontvangt u eenmalig GRATIS 3 chocoladerepen  
Tony’s chocolonely 47 g, smaken: 2 x melkchoco- 
lade en 1 x caramel met zout.

ref. 

*Aanbieding geldig vanaf 04/11/2019 t.e.m. 12/01/2020 of zolang de voorraad strekt.  
Niet terugbetaalbaar in contanten. Bestelling excl. BTW en taksen en met uitzondering  
van postzegels.




