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Gratis Pringles chips,
doos van 165 g

Actievoorwaarden zie p.27

/stuk79,00

• 100 % valsgelddetectie 
• Geschikt voor de huidige en nieuwe eurobiljetten
• Verdacht bankbiljet alarm met zichtbare en hoorbare melding
• Toont hoeveelheid en totaal
• Geschikt voor EUR, GBP, CHF, PLN, HUF
• USB-poort en SD-kaartslot voor valuta updates
• Ft 15,9 × 12,8 × 8,3 cm
• Gewicht: 620 g
• AC/DC adapter (220V-240V)
• Kleur: zwart

verp/1  

Valsgelddetector 155S

Recupel: +EUR 0,010
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service*

Eerlijke 
prijzen

Meer dan 
25 000 producten

U koopt 
lokaal

Klanten-
tevredenheid



Presentatie en communicatie

Whiteboard Widescreen Nano 
Clean
• Breedbeeldformaat
• Modern frame
• InvisaMount installatiesysteem
• Nano Clean technologie biedt een 

verhoogd wisbaarheidsniveau

ft 71 × 40 cm verp/1  

ft 89 × 50 cm verp/1  

ft 122 × 69 cm* verp/1  

ft 155 × 87 cm* verp/1  

ft 188 × 106 cm* verp/1  

 /stuk00

vanaf 

Gratis
Starterspakket

Whiteboard gelakt staal Classic
• Magnetisch, droog uitwisbaar 

bordoppervlak van gelakt staal
• Onzichtbare montage
• Aluminium rand
• Met hoekbeschermers
• Inclusief monteerset
• Verhoogd wisbaarheidsniveau door 

exclusieve Nano Clean technologie

ft 45 × 60 cm verp/1  

ft 60 × 90 cm verp/1  

ft 90 × 120 cm* verp/1  

ft 100 × 150 cm* verp/1  

ft 120 × 180 cm* verp/1  

/stuk90
vanaf 

Gratis
Starterspakket

www.noboeurope.com/nl-nl/promotions

Geschenk 
aanvragen via 

* langere leveringstermijn voor grote formaten

CBF4-CREA-presentatie-pg3-4.indd   3 12/08/2019   14:47:24
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Gratis
4 whiteboardmarkers Gratis

8 whiteboardmarkers

Presentatie en communicatie

Whiteboardmarker Velleda 1741
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 2 mm
• Heldere kleuren
• Goed uitwisbaar, ook na enkele dagen
• Plastic houder
• Inkt op ketonbasis

2 x 
whiteboardmarker 
Velleda, etui van 4 
stuks (ref. 1744V) 
+ GRATIS  x 
whiteboardmarker 
Velleda, etui van 4 
stuks (ref. 1744V)

verp/1  

2 x 
whiteboardmarker 
Velleda, etui van 8 
stuks (ref. 958166) 
+ GRATIS 1 x 
whiteboardmarker 
Velleda, etui van 8 
stuks (ref. 958166)

verp/1  

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  

/stuk69

Starterskit voor whiteboards
• Inhoud:

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

verp/1  

/set29

/pakket70
vanaf 
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Kantoormachines

 Papiervernietiger 
Powershred 60Cs 
•  Vernietigt 10 vel tegelijkertijd 

in snippers van 4×50mm 
(veiligheidsniveau DIN P-3)

• Gepatenteerde SafeSense 
technologie stopt het vernietigen 
onmiddellijk wanneer handen 
in aanraking komen met de 
invoeropening

• Opvangbak van 22 liter met 
afneembare kop

• Vernietigt ook nietjes, paperclips 
en creditcards

• Voor individueel gebruik 
• Kleur: zwart

   verp/ 1   

 /stuk 00 
 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
• SilentShred™: 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 

 Papiervernietiger Securio B22 
•  Invoerbreedte: 240 mm
• Capaciteit: 17 – 19 vel
• Type cut: stroken
• Snit: 5,8 mm
• Vernietigt: papier, kredietkaarten, 

paperclips en CD’s
• Unieke eigenschappen: 

stroombesparend in stand-by door 
EcoSmart

• Ft 60 × 37,5 × 31 cm
• Veiligheidsniveau: P-2
• Capaciteit opvangbak: 22 l
• Kleur: wit 

   verp/ 1   

 /stuk  299 

 Papiervernietiger 
Securio B24 
•  Invoerbreedte: 240 mm
• Cross cut
• Snit: 4,5 × 30 mm
• Capaciteit: 14 – 16 blad
• Verrijdbaar model met groot vermogen 

voor inzet naast de werkplek
• Vernietigt o.a. nietjes, paperclips, 

creditcards en klantenkaarten
• Intelligent energiemanagement (EMCS)
• Vulstand-indicatie via kijkvenster
• Veiligheidsniveau: P-4
• Capaciteit uitneembare opvangbak: 34 l 
• Kleur: wit

 verp/ 1   

 /stuk  379 

 Papiervernietiger Securio B26 
•  Gebruik: tot en met 5 personen
• Invoerbreedte: 280 mm
• Capaciteit: 14 – 16 vel
• Type cut: microsnippers
• Vernietigt papier, kredietkaarten, 

paperclips en CD’s
• Unieke eigenschappen: 

stroombesparend in stand-by door 
EcoSmart 

• Ft 67,6 × 49,7 × 39,7 cm
• Veiligheidsniveau: P-4
• Capaciteit uitneembare opvangbak: 55 l
• Kleur: wit 

   verp/ 1   

 /stuk  469 
  

 Recupel: +EUR 0,041 

 Recupel: +EUR 0,100  Recupel: +EUR 0,100  Recupel: +EUR 0,100 

 Recupel: +EUR 0,100 

Cashback claimen via 
www.fellowes-promotion.com

TOT

CBF4-CREA-kantoormachines-pg5-6.indd   5 21/08/2019   14:14:53
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Kantoormachines

Lamineermachine Lunar ft A4
• 
• 
• 
• 

• 

• 

90

Promo
Inbindmachine Quasar +500
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

•  

169
Promo

Omslagen uit transparante PVC
• 

• 
• 

• 
• 

79

Lamineerhoes
• 

• 
• 
• 

69

Beletteringsysteem LabelManager 420P
• 
• 

•  

• 

124
Promo

Recupel: +EUR 0,041

Recupel: +EUR 0,041
Bebat: +EUR 0,063

CBF4-CREA-kantoormachines-pg5-6.indd   6 21/08/2019   14:15:20



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 

     

/pak95 
vanaf

 Printpapier Premium 
•  Premium papier voor haarscherp 

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

inkjetprinters 

   verp/ 5   verp/ 20  verp/50 verp/ 100   verp/ 200  

 ft 21 × 29,7 cm (A4), pak van 500 vel     

/pak29 
vanaf
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Schrijfwaren en correctie

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)

1 x Bic balpen M10 Clic voordeelpak 90 + 10 
gratis, blauw (ref.896041) + GRATIS 1 x Bic 
markeerstift Highlighter Grip blauw, doos van 
12 stuks (ref. 811931)

verp/1  

1 x Bic balpen M10 Clic voordeelpak 90 + 10 
gratis, zwart (ref.896042) + GRATIS 1 x Bic 
markeerstift Highlighter Grip blauw, doos van 
12 stuks (ref. 811931)

verp/1  

/stuk32
Gratis
12 markeerstiften 
Grip blauw Gratis

12 markeerstiften 
Grip blauw

Gratis
12 markeerstiften 
Grip blauw

Balpen Cristal Medium 
voordeelpak
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
• Transparante houder voor zichtbaar 

inktniveau
• Top en dop in de kleur van de inkt
• Verdeeldoos van 100 stuks (90 + 10 

GRATIS)

1 x Bic balpen Cristal Medium voordeelpak 90 
+ 10 gratis, blauw (ref.896039) + GRATIS 1 x Bic 
markeerstift Highlighter Grip blauw, doos van 12 
stuks (ref. 811931)

verp/1  

1 x Bic balpen Cristal Medium voordeelpak 90 
+ 10 gratis, zwart (ref.896040) + GRATIS 1 x Bic 
markeerstift Highlighter Grip blauw, doos van 12 
stuks (ref. 811931)

verp/1  

/stuk20

Balpen Atlantis Classic voordeelpak
• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt: 1 mm
• Comfortabele rubberen grip
• Intrekbaar en navulbaar 
• Documentechte inkt volgens ISO 12757–2
• Doos van 36 stuks (30 + 6 GRATIS)

1 x Bic balpen Atlantis Classic blauw, 
voordeelpak 30 + 6 gratis (ref.920286) + 
GRATIS 1 x Bic markeerstift Highlighter Grip 
blauw, doos van 12 stuks (ref. 811931)

verp/1  

1 x Bic balpen Atlantis Classic zwart, 
voordeelpak 30 + 6 gratis (ref.920287) + 
GRATIS 1 x Bic markeerstift Highlighter Grip 
blauw, doos van 12 stuks (ref. 811931)

verp/1  

/stuk67

Gelroller Gel-Ocity
• Schrijfbreedte: 0,35 mm,  

medium punt: 0,7 mm
• Met kliksysteem
• Vlot schrijven
• Met rubberen grip
• Doos van 20 stuks (16 + 4 GRATIS)

1 x Bic gelroller Gel-Ocity, voordeelpak  
16 + 4 gratis, blauw (ref. 964797) + GRATIS 1 x Bic 
markeerstift Highlighter Grip blauw,  
doos van 12 stuks (ref. 811931)

verp/1  

1 x Bic gelroller Gel-Ocity, voordeelpak  
16 + 4 gratis, zwart (ref. 964798) + GRATIS 1 x Bic 
markeerstift Highlighter Grip blauw,  
doos van 12 stuks (ref. 811931)

verp/1  

/stuk69

Gratis
12 markeerstiften  
Grip blauw

CBF4-CREA-schrijfwaren-pg8-10.indd   8 21/08/2019   13:17:29



Schrijfwaren en correctie

Permanent marker
• Fijne punt
• Sneldrogend
• Inkt bestand tegen vervagen en 

waterafstotend
• Goed voor op donkere ondergrond
• Schrijft op vrijwel elk oppervlak
• Blister van 12 stuks + 2 GRATIS, 

geassorteerde pastelkleuren + zilver en 
goud

verp/1  

/blister99

Gratis
12 +2 

/stuk32

Gratis
12 + 4 

Balpen Flexgrip Ultra RT
• Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
• Rubberen grip voor extra schrijfcomfort
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Lubriglide inkt voor een soepel schrijven 
• Intrekbaar en niet navulbaar

blauw, doos van 36 stuks 
(30 + 6 GRATIS) verp/1  

zwart, doos van 36 stuks 
(30 + 6 GRATIS) verp/1  

/stuk11

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

alcoholbasis
• Schrijft op vrijwel alle oppervlakken
• Met clip

doos van 24 stuks 
(20 + 4 GRATIS), 
zwart

verp/1  

/stuk79

Correctieroller Eco Flex
• Breedte van de tape: 4,2 mm
• Lengte van de tape: 10 m
• Niet navulbaar
• Unieke ergonomische zijwaartse 

applicatie
• Met beschermdop
• Doos van 16 stuks (12 + 4 GRATIS)

verp/1  

Correctieroller Mini Pocket 
Mouse
• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 5 m
• Onmiddellijk overschrijfbaar
• Transparante houder
• Handig miniformaat
• Voor zowel links- als rechtshandigen

verp/10  

/stuk29

Gratis
30 +6 Gratis

20 +4 

CBF4-CREA-schrijfwaren-pg8-10.indd   9 12/08/2019   14:50:02



10

Schrijfwaren en correctie

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

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

ISO 12757–2
• Doos van 36 stuks (30 + 6 GRATIS)

blauw verp/1  

zwart verp/1  

/stuk67

Gratis
30 + 6

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

Gratis
90 + 10

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

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
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Memoblokken en schriften

Super Sticky Notes Miami
• Blok van 90 memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm 
• Pak van 6 blokken
• Geassorteerde kleuren: aquawave, neongroen,  

neonroze en poppy

verp/1  

/pak29

Promo

Super Sticky Notes Rio
• Blok van 90 memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm 
• Pak van 6 blokken
• Geassorteerde kleuren: neongeel, mediterraanblauw, 

neongroen, fuchsia en neonoranje

verp/1  

/pak29

Promo

Super Sticky Notes Marrakesh
• Blok van 90 memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm 
• Pak van 6 blokken
• Geassorteerde kleuren: asperge, 

saffraan, lavendelblauw, moerbei en 
kerrie

verp/1  

/pak29

Promo

Super Sticky Notes Bangkok
• Blok van 90 memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm 
• Pak van 6 blokken
• Geassorteerde kleuren: neonoranje, 

neonroze en electric blauw

verp/1  

/pak29

Promo

• 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
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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  

/stuk39
vanaf

Z-notes
• Zelfklevend
• Herpositioneerbaar
• Blok van 100 memoblaadjes
• Ft 76 × 76 mm
• Kleur: geel

verp/1  

/stuk26

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

geel verp/1  

rood verp/1  

/blister42

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  

/blister07

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  

/stuk11

CBF4-CREA-blokkenenschriften-pg11-14.indd   12 21/08/2019   13:21:18



Memoblokken en schriften

 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

CBF4-CREA-blokkenenschriften-pg11-14.indd   13 21/08/2019   13:21:37
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Memoblokken en schriften

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

ft 14,8 × 21 cm 
(A5), gelijnd, 
10-gaatsperforatie

verp/5  

ft 14,8 × 21 cm 
(A5), 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  

ft 24 × 29,7 cm 
(A4+), gelijnd, 
4-gaatsperforatie

verp/5  

ft 24 × 29,7 cm 
(A4+), geruit 5 mm, 
4-gaatsperforatie

verp/5  

/stuk58
vanaf

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

ft 14,8 × 21 cm (A5), 
gelijnd verp/5  

ft 14,8 × 21 cm (A5), 
geruit 5 mm verp/5  

ft 21 × 29,7 cm (A4), 
gelijnd verp/5  

ft 21 × 29,7 cm (A4), 
geruit 5 mm verp/5  

/stuk04
vanaf

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  

/stuk91

OXFORD IS GIVING PAPER
THE POWER OF DIGITAL.
With SCRIBZEE organise, complete, enrich and share the notes

DOWNLOAD

FOR FREE

INNOVATION

SCAN AND SAVE YOUR 
NOTES TO THE CLOUD.

FILE, ORGANISE
AND EDIT.

SHARE AND CREATE 
REMINDERS

CBF4-CREA-blokkenenschriften-pg11-14.indd   14 21/08/2019   13:21:59



 
 

 

Omschrijving Oranje Roze  Paars Groen Ijsblauw Blauw PRIJS 
Nietmachine Nexxt Wow 5502 5502244 5502223 5502262 5502264 5502251 5502236 13,70 
Perforator Nexxt Wow 5008 5008244 5008223 5008262 5008264 5008251 5008236 9,99 
  Poolwit Granaatrood Zeegroen Titaanblauw Satijnzwart     
Nietmachine NeXXt Style 5562004 5562028 5562053 5562069 5562094   13,99 
Perforator NeXXt Style 5006004 5006028 5006053 5006069 5006094   8,49 
  Zwart             
Nietmachine NeXXt 5504 5504095           19,99 
Perforator NeXXt 5058 5058095           5,39 
  Blauw Zwart Rood Grijs       
Nietmachine NeXXt 5500 5500003 5500009 5500025 5500085     8,99 
Perforator NeXXt 5138 5138003 432590 5138002 5138085     12,99 
  Rood  Lichtgrijs Blauw Zwart     
Perforator NeXXt 5008 432503  432506 117457 432501   6,09 
  Rood  Lichtgrijs Blauw      
Perforator NeXXt 5005 5005025  5005085 5005035     6,49 
              
Nietjes, 24/6, doos van 1.000 stuks 5570000          0,59 

Maak kennis met de leitz new nexxt serie en ervaar een nieuw tijdperk van intuïtief design. Combineer onze perforator, 
nietmachine en nietjes en ontvang een speciaal cadeau voor dit drietal. Ontdek de diversiteit van de leitz new nexxt serie 
en stel jouw persoonlijke perfecte match samen.

01.04.2019 – 30.12.2019

Vraag uw geschenk aan via:

PerfectMatchCBF4_pg15.indd   24 21/08/2019   13:27:16
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Kantoormateriaal

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  

Nietjes
STCR211506Z, 6 mm, voor B8R, B8HC, B8HDP, 
B8P, B8E, doos van 5.000 nietjes verp/1  

/stuk05

• Voor nietjes: cassette 5025E (ref. 2327190)
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 6,5 mm
• Gepatenteerde technologie voor probleemloos nieten
• LED-geleidesysteem toont waar nietje wordt geslagen
• 1 cassette van 1.500 nietjes meegeleverd 
• Inclusief adapter
• Kleur: wit

nietmachine verp/1  

Nietjes
cassette voor 5025E, 2 × 1.500 nietjes verp/1  

/stuk99

 
tandenborstel Oral B

• 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

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

16,5 cm verp/1  

18 cm verp/1  

/stuk65
vanaf

Recupel: +EUR 0,041
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Kantoormateriaal en etiketten

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

groen verp/6  

bruin verp/6  

grijs verp/6  

wit verp/6  

zwart verp/6  

blauw verp/6  

geel verp/6  

rood verp/6  

transparant verp/6  

transparant geel verp/6  

transparant blauw verp/6  

transparant groen verp/6  

transparant oranje verp/6  

/stuk29

Ladenblok Varicolor®
• Voor ft A4, C4 of folio
• Met gesloten laden
• Uit ABS-kunststof, premium kwaliteit
• Stapelbaar
• Antislip voetjes
• Laden met veiligheidsstop
• Inclusief etiketvensters met 

insteekkaarten
• Laden in geassorteerde kleuren
• Ft 28 × 35,6 × 9,5 cm (b x d x h)

met 3 laden verp/1  

met 5 laden verp/1  

met 10 laden verp/1  

/stuk80

Promo

Ladeblok
• 4 kleurrijke lades van 2 verschillende 

formaten
• 2 lades 48 mm hoog en 2 lades XXL  

77 mm hoog
• De bovenste lade is afsluitbaar met een 

cilinderslot
• De lades zijn voorzien van een ladestop
• Inclusief transparante etiketvensters
• Gemaakt van ABS-kunststof 
• Stapelbaar dankzij de antislip voetjes 
• Geschikt voor ft A4, C4 of folio

verp/1  

/stuk00

Promo

Afneembare neonetiketten
• Voor laserprinters
• Ft 21 × 29,7 cm (A4)

ft 63,5 × 29,6 mm, doos van 20 vel,  
540 stuks, geel verp/1  

ft 38,1 × 21,2 mm, doos van 25 vel,  
1 625 stuks, neongeel verp/1  

ft 99,1 × 38,1 mm, doos van 25 vel,  
350 stuks, neonrood verp/1  

ft 38,1 × 21,2 mm, doos van 100 vel,  
6 500 stuks, neongeel verp/1  

ft 99,1 × 38,1 mm, doos van 100 vel,  
1 400 stuks, neongeel verp/1  

/doos40
vanaf

Promo
Witte etiketten
• Voor kopieermachines, laser- en 

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

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  

/doos72

vanaf
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Bureaulamp
• Traploos dimbaar 
• Bevat 84 niet vervangbare LED’s 
• Levensduur LED’s: ca. 20.000 uren
• Temperatuur licht: 6.500 Kelvin (wit 

daglicht) 
• Type lamp: SMD-LED 21 Watt
• Lichthelderheid: 1180 lumen
• Lichtsterkte: 3120 Lux bij 35 cm
• Energieklasse A
• Kabbellengte: 150 cm
• Armlengte: 83 cm
• Lampenkap: 66 × 8 cm
• Inclusief tafelklem (tot 6,3 cm bladdikte)

verp/1  

/stuk00

Promo

• 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

Promo

• Stevige constructie uit polyurethaan in één stuk met een 
extra diepte van 20 mm

• De anti-microbiële polyester coating zorgt voor een goede 
hygiëne en een beter comfort

• Ook de binnenkant van de structuur bevat antimicrobiële 
elementen die voor een maximum ergonomiteit

• Vermindert de druk op het lichaam tot 46 %
• Voor binnengebruik
• Ft 50 × 100 cm
• Kleur: zwart

verp/1  

/stuk00

• De ultieme oplossing voor rechtstaand werken
• Vervaardigd uit sterk antimicrobieel polyurethaan
• Ergonomisch ontwerp dat een dynamische houding 

aanmoedigt
• Door het speciale ontwerp wordt de bloedsomloop in de 

benen en voeten opgedreven
• Dit is goed voor het metabolisme van het lichaam en tegen 

vermoeidheid
• Vermindert de druk op het lichaam tot 40 %
• Voor binnengebruik
• Ft 66 × 90 cm
• Kleur: zwart

verp/1  

/stuk00

• 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

Meubilair

Recupel: +EUR 0,041
Bebat: 1 × 0,063

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

Chocolademelk
• Blikje van 25 cl
• Pak van 24 stuks

verp/1  

/blikje92

Promo
Fristi
• Blikje van 25 cl
• Pak van 12 stuks

verp/1  

/blikje92

Promo

Toiletblok Ocean Fresh
• Voor een optimale hygiëne van het 

toilet
• Reinigt, verfrist en vermijdt kalkopbouw
• Aangenaam geparfumeerd
• Blokje van 40 g
• Op blister

verp/1  

/blister75

Promo

Allesreiniger Original
• Geconcentreerde universele ontvetter
• Verwijdert hardnekkige vlekken
• Voor waterbestendige oppervlakken
• Aangenaam parfum
• Flacon van 5 l
• Goed voor 2.500 l gebruiksklare oplossing

verp/1  

/stuk99

Promo

Ophanghaak
• Ideaal voor transparante en harde 

oppervlakken
• Draagkracht tot 1 kg
• Verwijderbaar zonder resten of schade
• Blister van 2 stuks

verp/1  

/blister79

Promo
Klevende spijker
• Ideaal voor gladde en harde 

oppervlakken
• Draagkracht tot 3 kg
• In hoogte verstelbaar
• Verwijderbaar zonder resten of schade
• Blister van 2 stuks

verp/1  

/blister65

Promo

Klevende spijker
• Ideaal voor gevoelige oppervlakken
• Draagkracht tot 2 kg
• In hoogte verstelbaar
• Verwijderbaar zonder resten of schade
• Blister van 2 stuks

verp/1  

/blister39

Promo
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Rookmelders verplicht 
vanaf 2020 in alle 

woningen/gebouwen

Facility

Biljettelmachine
• Telsnelheid: 1.000 biljetten per minuut
• Snel en eenvoudig
• Autostart en -stop functie
• Voor alle valuta
• Optel- en afpasfunctie
• Alarm bij verdacht biljet
• Groot en helder display
• Laadmechanisme aan achterzijde
• Hoppercapaciteit: 300 biljetten
• Steckercapaciteit: 200 biljetten
• Ft 29,5 × 25 × 18,4 cm
• Gewicht: 5,8 kg

UV-valsgelddetectie verp/1  

3-voudige 
valsgelddetectie verp/1  

/stuk209
vanaf

Rookmelder
• Ga voor veiligheid zonder 

compromissen: met de betrouwbare, 
gekeurde rookmelders van ABUS

• Rookmelders verplicht vanaf 2020 in 
alle woningen

• DIN EN 14604 volgens VdS 3131
• Vaste batterij 
• 3V lithium
• Levensduur: 10 jaar
• Alarm signaal: 85 DB 
• Diameter: 100 mm
• Hoogte: 36 mm
• Bereik: 40 m²

verp/1  

/stuk69

Rookmelder
• Ga voor veiligheid zonder 

compromissen: met de betrouwbare, 
gekeurde rookmelders van ABUS

• Rookmelders verplicht vanaf 2020 in 
alle woningen

• CE conform EN 14604
• Vervangbare batterij 
• 3V lithium 
• Levensduur: 1–2 jaar
• Alarm signaal: 85 DB 
• Diameter: 102 mm
• Hoogte: 36 mm
• Bereik: 40 m²

verp/1  

/stuk49

Batterijen Plus Power
• 10 jaar power gegarandeerd 

(ongebruikt)
• Op blister

LR6, AA, 8 stuks verp/1  

LR03, AAA, 8 stuks verp/1  

Knoopcellen Electronics
• Op blister

LR44, 1,5 V, 2 stuks verp/1  

DL/CR 2032, 3 V, 
2 stuks verp/1  

/blister05
vanaf

Batterijen Security
• Blister van 2 stuks

8LR932, 12V verp/1  

/blister93

Recupel: +EUR 0,100

Bebat: +EUR 8 × 0,063

Bebat: +EUR 2 × 0,063

Bebat: +EUR 2 × 0,063

Bebat: +EUR 1 × 0,063 Bebat: +EUR 1 × 0,063

/blister27
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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 Power N°1 Vivida
• Voor ft A4
• Ergonomische hendel
• Sterk karton overtrokken met PP-folie
• Met vergrendelingssleuven, 

randbeschermers, grijpgat en 
etikethouder

Rug van 5 cm
wit verp/10  

geel verp/10  

rood verp/10  

groen verp/10  

blauw verp/10  

zwart verp/10  

wit verp/10  

geel verp/10  

rood verp/10  

groen verp/10  

blauw verp/10  

zwart verp/10  

/stuk49

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

verkrijgbaar per stuk
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Klassement en archivering

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  

/stuk42
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  

/stuk19
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  

 /stuk15

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  

/stuk62 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  

/stuk32
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  

 /stuk79
vanaf

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

blauw verp/1  

groen verp/1  

oranje verp/1  

rood verp/1  

wit verp/1  

geel verp/1  

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  

/stuk29

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

5 tabs verp/50  

6 tabs verp/50  

10 tabs verp/25  

12 tabs verp/25  

6 tabs verp/50  

12 tabs verp/25  

 /stuk56
vanaf 

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

Ft 300 × 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  

 /stuk18
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  

/stuk87
vanaf 

verkrijgbaar per stuk

/pak52

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 × 24,4 × 33,3 cm (b x h x d) verp/20  

binnenft: 9,5 × 24,4 × 33,3 cm (b x h x d) verp/20  

binnenft: 14,4 × 24,4 × 33,3 cm (b x h x d) verp/20  

binnenft: 19,5 × 24,4 × 33,3 cm (b x h x d) verp/20  

/stuk54
vanaf 

Promo

System Containerdoos Flip Top 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
• Fastfold™ voor automatisch opzetten
• Uit 100 % gerecycleerd karton

verp/10  

/stuk12

Promo

Grote opbergdoos  
WOW Click & Store
• Kubus formaat 
• Extra capaciteit en ruimte om  

hogere of ronde voorwerpen op te bergen
• Uit sterk, premium karton
• Gelamineerd oppervlak en metalen hoeken  

voor een stevige bescherming
• Met metalen handvatten
• Eenvoudig in te klappen voor ruimtebesparing  

wanneer je hem niet nodig hebt
• Ft 32 × 31 × 36 cm

wit verp/1  

roze verp/1  

donkerblauw verp/1  

oranje verp/1  

ijsblauw verp/1  

paars verp/1  

groen verp/1  

zwart verp/1  

/stuk99

Promo

Middelgrote opbergdoos  
WOW Click & Store
• Kubus formaat 
• Extra capaciteit en ruimte om  

hogere of ronde voorwerpen op te bergen
• Uit sterk, premium karton
• Gelamineerd oppervlak en metalen hoeken voor een stevige 

bescherming
• Met metalen handvatten
• Eenvoudig in te klappen voor ruimtebesparing wanneer je 

hem niet nodig hebt
• Ft 26 × 24 × 26 cm

wit verp/1  

roze verp/1  

donkerblauw verp/1  

oranje verp/1  

ijsblauw verp/1  

paars verp/1  

groen verp/1  

zwart verp/1  

/stuk99

Promo

Klassement en archivering
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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
• 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
• Inhoud: 64 liter
• Buitenft: 71 × 44 × 31 cm (l x b x h) 
• Binnenft: 60,5 × 37 × 28 cm (l x b x h)
• Mogelijkheid tot gebruik van 

hangmappen met tussenafstand van 
390 mm

verp/4  

/stuk49

25,5 cm

44 cm

15,5 cm

31 cm

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  

/stuk19

48 cm

31 cm

39 cm

39,5 cm

71 cm

Uitgebreid assortiment beschikbaar
Ontdek ook onze andere formaten

Klassement en archivering
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Blokken en schriften

HP cartridges en toners verkrijgbaar op onze webshop 

www.calipage.be

2
Worry-free printing for up to three years1 

when you use Original HP supplies!2

Extend protection and get up to three years1 of worry-free printing when you use Original HP supplies2 with your HP printing 
1 

3

1

2

3
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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 Pringles chips
Surf naar onze Calipage webshop. 
Bij een bestelling van minimaal 75 euro 
ontvangt u eenmalig GRATIS Pringles 
chips smaak paprika, doos van 165 g.

ref. 

*Aanbieding geldig vanaf 02/09/2019 t.e.m. 03/11/2019 of zolang de voorraad 
strekt. Niet terugbetaalbaar in contanten. Bestelling excl. BTW en taksen en met 
uitzondering van postzegels.
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