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De prijzen vermeld in deze folder zijn excl. BTW en excl. taksen. De taksen worden steeds apart vermeld. Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Geschenken zolang de voorraad strekt.

GRATIS
3 DOZEN
APERITIEFMIX!

GRATIS

2x

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

kofﬁemachine
Genio

Actievoorwaarden zie p.55

Recupel (BE) + € 0,041

Promopakket Dolce Gusto
• Doos van 16 stuks
• Inhoud pakket: 2 x Latte macchiato (ref. 087200), 2 x Espresso (ref. 087203),
2 x Marrakesh (ref. 087221), 2 x Café au lait (ref. 087226), 2 x Decaféine
(ref. 87202), 4 x Lungo (ref. 087201), 4 x Cappucino (ref. 087204),
2 x Nesquik (ref. 087207), GRATIS kofﬁemachine Genio,
antraciet (ref. PRGUSTO) bij aankoop van promopakket Dolce Gusto
KI44873

€ 114,00

verp/1

18.000 ofﬁce supplies online

UW CALIPAGEPARTNER GARANDEERT

GROTE KEUZE,
SNEL GELEVERD

SERVICE EN
PROFESSIONEEL ADVIES*

SCHERPE PRIJZEN

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
KANTOOR

*Diensten voorbehouden voor zelfstandigen, bedrijven en vrije beroepen.
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TECHNOLOGIE

Follow us on LinkedIn

Like us on Facebook

linkedin.com/company/calipage-benelux

facebook.com/CalipageBenelux

“Een optische muis werkt
met een LED-lampje.
Daardoor kan dit type op
veel verschillende oppervlakken
worden gebruikt; van zeer glad
tot ruw. Enkel op weerkaatsende
oppervlakten zoals een glasplaat
werkt een optische muis niet.
Kies dan voor een extra muismat.”
- Charlotte, Account Manager

TRUST MUIS

Sura draadloos
Op te bergen
micro-USB-ontvanger

Draadloos
bereik van 8 meter

Ergonomisch model
Recupel (BE): +EUR 0,041
Stibat (NL): +EUR 0,017

Nauwkeurige
optische sensor

Sura muis
draadloos
ref. 19938T

€14,
PA R T N E R

87

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

3

TECHNOLOGIE

6,

vanaf

8,

59
/stuk

vanaf

14,

99
/stuk

59
/stuk

Bebat (BE): +EUR 0,075
Stibat (NL): +EUR 0,090
Recupel (BE): +EUR 0,010

Recupel (BE): +EUR 0,010

Powerbank

Lightning kabel Apple
Stylus voor tablets en smartphones
• Zacht rubberen uiteinde
• Perfect voor tekeningen en handschrift
• Met klem om de pen te bevestigen aan
uw tablet-hoes
• Kleur: zwart
€ 6,59

vanaf

8,

verp/1

lengte: 50 cm

€ 8,99

verp/1

31021

lengte: 1 m

€ 9,19

verp/1

31035

lengte: 3 m

€ 11,69

verp/1

17,

99
/stuk

Case Optimum

31881

4.400 mAh

€ 14,59

verp/1

31884

8.000 mAh, 2 USB
poorten (1 x 2.1A en
1 x 1A), met inductie
oplaadfunctie

€ 41,00

verp/1

vanaf

18,

99
/stuk

89
/stuk

Case SureFit

• Deze case kan kredietkaarten opbergen terwijl hij
je smartphone beschermt
• ABS kliksysteem voor optimale bescherming
• Uit leder
• Magnetisch klepje
• Geïntegreerde horizontale stand
• Kleur: zwart
4660644 voor Galaxy S7 Edge

€ 8,99

verp/1

4660675 voor Galaxy S7

€ 9,09

verp/1

4661429 voor iPhone 7

€ 12,39

4661467 voor iPhone 7 Plus

€ 12,39

4

31020

• Universele folio-hoes verstelbaar en geschikt voor
9-10 inch-tablets
• Stevige elastische sluiting en bijhorende klem
houden de tablet stevig op zijn plek
• Verstelbare kijkhoeken
• Onbelemmerde toegang tot alle poorten en
knoppen
• Uit polyester
• Ft 18,5 x 2,3 x 26,9 cm

verp/1

CB1110G

grijs

€ 17,99

verp/1

verp/1

CB1110K

zwart

€ 17,99

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

Privacy ﬁlter Apple iPhone
• Verhult vertrouwelijke informatie
• Beschermt tegen vuil, resten en krassen
• Kan eenvoudig verwijderd worden
• Gemakkelijk te reinigen met water en een zachte
doek
MPPAP01

voor Apple iPhone
6/6S/7

€ 18,89

verp/1

MPPAP10

voor Apple iPhone
6 Plus en 7 Plus

€ 19,79

verp/1

PA R T N E R

17741T

• Voor Apple-apparaten met Lightning-aansluiting
• Verbindt met een computer of een wandstekker
• Verguld
• Kleur: wit

• Lege batterijen van je smartphones en tablets zijn
verleden tijd
• De LED indicator geeft aan hoeveel
batterijcapaciteit je nog over hebt
• De powerbank kan opgeladen worden met behulp
van de bijgeleverde micro-USB kabel via je
computer of wandoplader

HP heeft tonerdeeltjes gemaakt die supersnel smelten
zodat u uw nieuwste bolide supersnel kunt leveren.

Reinvent Impact
Originele HP toner

Gemaakt om meteen goed te werken,
telkens weer
Vertrouw op originele HP cartridges voor
altijd dezelfde hoge kwaliteit.

+RRJZDDUGLJHSULQWVRP{WURWV{RS{WH]LMQ
%XLWHQJHZRQHSULQWNZDOLWHLWPHW{RULJLQHOH
HP cartridges.

9HUVWDQGLJHNHX]HYRRU{KHW{PLOLHX
Originele HP cartridges die
UHNHQLQJ{KRXGHQPHWRQ]HSODQHHW
HHQYRXGLJHUHF\FOLQJ{PLQGHUDIYDO

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Zie hp.com/go/suppliesclaims. Beschikbaarheid van het Planet Partners-programma kan variëren. Zie hp.com/recycle.

TECHNOLOGIE

4,

14,

29
/stuk

14,

59
/stuk

49
/stuk

Polssteun toetsenbord Health-V
Crystal
Toetsenbordpolssteun PlushTouch

Ergonomische muismat
• Met polssteun uit gel voor ergonomisch gebruik
• Kleur: zwart
€ 4,29

960879

20,

verp/1

• Innovatieve “foamfusion” technologie zorgt voor
uitzonderlijk comfort en vermindert de druk op de
polsen
• Met microban antibacteriële bescherming, blijft
hygiënisch
• Zacht, luchtdoorlatend en duurzaam materiaal
9252103 zwart

€ 14,59

verp/1

9287402 blauw

€ 14,59

verp/1

24,

79
/stuk

90

Bebat (BE): +EUR 0,075 x 3
Stibat (NL): +EUR 0,017 x 3
Recupel (BE): +EUR 0,041

/stuk

• Gepatenteerd Health-V™ kanaal vermindert
de druk op de middelste polszenuw, om zo het
carpaal tunnelsyndroom te helpen voorkomen
• De zachte gel zorgt voor comfort en ondersteuning
• Gemakkelijk in onderhoud
• Ofﬁcieel erkend door de FIRA International
Academy of Ergonomics
• Ft 16 x 466 x 86 mm (h x b x d)
• Kleur: zwart
€ 14,49

9183201

31,

verp/1

08
/stuk

Draadloze toetsenbord en muis
Ximo

• In de hoogte verstelbaar: 2 platte posities met een
verschil van 10 mm
• Voorwaarts en achterwaarts kantelbaar
• Duurzame polyester bekleding die bestand is
tegen dagelijkse slijtage
• Superieure optische muisgeleiding en
responsiviteit
• Kleur: zwart
9374201

6

€ 20,79

verp/1

• Indeling met alle 104 toetsen en comfortabele
aanslag
• Compacte draadloze muis met verstelbare
snelheid (800-1.200-1.600 dpi)
• Eén micro-USB-ontvanger voor beide apparaten
• Ruimtebesparend toetsenbordontwerp
• Draadloos bereik van 10 m
• Werkt op 2 AA batterijen en 1 AA batterij
(meegeleverd)
21132T

qwerty-toetsenbord

€ 24,90

verp/1

21572T

azerty-toetsenbord

€ 24,90

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

Laptopstandaard Ofﬁce Suites
• Verhoogt uw laptopscherm tot ooghoogte
• Verstelbare kantelstand voor aangepaste
kijkhoogte
• Boord aan de voorkant voorkomt dat de laptop
van de houder schuift
• Draagkracht: 5 kg
• In 6 verschillende hoogtes instelbaar van
114 tot 190 mm
€ 31,08

80320

PA R T N E R

Polssteun Premium Gel

verp/1

TECHNOLOGIE

Contacteer ons voor de meest actuele prijzen

17,

vanaf

3,

59
/stuk

vanaf

8,

29
/stuk

Auvibel ) 16 GB: +EUR 0,500
Auvibel > 16 GB: +EUR 1,350

58
/stuk

Auvibel ) 16 GB: +EUR 0,500
Auvibel > 16 GB: +EUR 1,350

USB 2.0 geheugenkaartlezer
USB stick 3.0 Fusion
• Schrijfsnelheid: 10 MB/s
• Leessnelheid: 120 MB/s
• Compatibel met: USB 3.0 en USB 2.0
• Unieke eigenschap: twee connectoren: USB-C en
USB 3.1
8431362 capaciteit: 16 GB

€ 17,59

verp/1

431379

capaciteit: 32 GB

€ 28,19

verp/1

431386

capaciteit: 64 GB

€ 47,39

verp/1

115,

vanaf

• Maak eenvoudig een back-up van je belangrijke
data van je fototoestel, camera, smartphone of
tablet met deze multi USB kaartlezer
• Compatibel met:
- SDXC, SDHC, SD
- microSDXC, microSDHC, microSDXC
- miniSDHC, miniSD
- MMCmobile
- MMC, MMCplus

vanaf

25,

00
/stuk

€ 3,29

8407411

verp/1

400931

capaciteit: 16 GB

€ 8,58

verp/1

405530

capaciteit: 32 GB

€ 12,50

verp/1

418585

capaciteit: 64 GB

€ 20,83

verp/1

/stuk

Auvibel > 16 GB: +EUR 1,350

Draagbare SSD harde schijf

Geheugenkaart microSDHC voor
actie camera
• Ideaal voor gebruik met actiecamera’s zoals
GoPro en TomTom Bandit
• Deze geheugenkaarten laten u elk spannend
moment opnemen in 4K of FullHD
• Robuust en duurzaam, hoge of lage temperaturen,
deze geheugenkaart blijft werken
• Perfect voor het opnemen van extreme sporten en
andere buitenactiviteiten
• Ultra-High-Speed lees- en schrijfsnelheid zorgt
voor snelle overdracht van uw gegevens!
• Schrijfsnelheid: 60 MB/s
• Leessnelheid: 95 MB/s

8436114 capaciteit: 120 GB

€ 115,00

verp/1

8430747 capaciteit: 32 GB

€ 25,49

verp/1

8436121 capaciteit: 240 GB

€ 209,00

verp/1

8430754 capaciteit: 64 GB

€ 47,99

verp/1

PA R T N E R

• Schrijfsnelheid: 3 MB/s
• Leessnelheid: 12 MB/s
• Plug & Play
• Compatibel met PC & Mac

49

Auvibel ) 500 GB: +EUR 1,300
Copyright: +EUR 0,700

• Een leuk accessoire voor PC’s en Mac’s,
thuisgebruik en auto-audiosystemen
• Stijlvol, handig formaat
• SSD duurzaamheid - schokbestendig en stevig,
geen bewegende delen
• Ultra snel SuperSpeed USB 3.0 (USB 2.0
compatibel)
• Compact en lichtgewicht (kleiner dan een
kredietkaart)
• Gevoed door USB kabel, geen extra stroomkabel
nodig
• Schrijfsnelheid: 460 MB/s
• Leessnelheid: 460 MB/s

USB stick 2.0 Evo

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

7
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49,

41,

50
/stuk

47,

29
/stuk

49
/stuk

Laptoptas WALKER

Laptoptas TWYX
• Compartiment vooraan
• Met handgreep, afneembare en regelbare
schouderriemen, trolleyriem
• Compartiment met rits aan de achterkant
• Twee hoofdcompartimenten met rits
• Gevoerd laptop- en tabletcompartiment
• Binnenin een vak met rits
• Magnetische sluiting
• Ft 40 x 31 x 12 cm
• Ft laptopcompartiment 38 x 23 x 5 cm (15 inch)
46162J

zwart

€ 49,50

verp/1

46163J

grijs

€ 49,50

verp/1

49,

vanaf

• Uit polyester
• Met aanpasbare schouderriem, handvat
• Hoofdcompartiment met rits en een gevoerd
tabletcompartiment
• Binnenin een compartiment in gaas
• Vooraan compartiment met rits en een organisatie
gedeelte
• Met trolleyriem
• Ft 23 x 35 x 8 cm
• Ft laptopcompartiment 22 x 30 x 5 cm (15 inch)
• Ft tabletcompartiment 20 x 30 x 1 cm
• Kleur: grijs
€ 41,29

46165J

49,

50

verp/1

50

/stuk

/stuk

Andere formaten
beschikbaar

Privacy ﬁlter
Kledingtas

• Uit polyester
• Met aanpasbare schouderriem, handvat
• Hoofdcompartiment met rits en een gevoerd
tabletcompartiment
• Met trolleyriem
• Ft 31 x 40 x 7 cm
• Ft laptopcompartiment 29 x 37 x 5 cm
• Ft tabletcompartiment 23 x 30 x 1 cm
• Kleur: grijs

• Uit polyester
• Met handvat en afneembare schouderriem
• Achteraan compartiment met rits
• Ruim hoofdcompartiment met hanger met vier
kleerhangers
• 4 compartimenten met rits en vooraan 2 grote
compartimenten met rits
• Ft 54 x 60 x 9 cm
• Kleur: zwart

46166J

8

€ 49,50

verp/1

46131J

€ 49,50

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

• Gegevens op het scherm zijn goed zichtbaar vanaf
vooraanzicht
• Beschermt uw beeldscherm tegen
vingerafdrukken of krassen
• Vermindert schittering wat spanning op de ogen
voorkomt
• Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen met de
nieuw ontwikkelde plakstrips
4802001 voor 15,6 inch

€ 47,49

verp/1

4802301 voor 17,3 inch

€ 66,00

verp/1

4815201 voor 18,5 inch

€ 71,90

verp/1

PA R T N E R

Laptoptas WOOKIE

TECHNOLOGIE
BUDGET
vanaf

1,

39
/stuk

BUDGET

BUDGET

1,

1,

39
/pak

59
/stuk

Microvezeldoek
• Laat geen sporen na
• Verwijdert vettige plekken en absorbeert olie,
stof en vuil
• Ideaal voor computer- en laptopschermen,
tablets, plasmaschermen, smartphones, TV’s,
glas, LCD en TFT schermen, GPS systemen,
enz.
• Perfect voor elke touchscreentoepassing
• Wasbaar op lage temperatuur
• Kan op zichzelf gebruikt worden of met
vloeibare schermreinigers
926168 klein, ft 15,7 x 17,3 cm

€ 1,39

verp/1

493573 groot, ft 28 x 28 cm

€ 2,19

verp/1

Beeldschermreinigingsdoekjes

Reinigingsdoekjes Multipurpose

• Bevochtigde anti-statische
schoonmaakdoekjes voor beeldschermen,
laptops en anti-glare ﬁlters
• Navulling voor artikel 907840
• Pak van 100 doekjes

• Doseerbus van 100 doekjes
• Grondig reinigen van telefoon, faxtoestellen,
smartphones, headsets, enz.
• Antistatische werking
• Biologisch afbreekbaar

BUDGET

2,

€ 1,39

222208

verp/1

BUDGET

4,

59
/stuk

€ 1,59

907913

verp/1

BUDGET

4,

89

69

/pak

/stuk

ECO
Computer reinigingsdoekjes
Schuimreiniger
• Krachtige schuimreiniger die vet en
vuil verwijdert voor de algemene
uitwendige reiniging van hardware bijv.
kunststofbehuizing, kantoormeubels, muren,
vlekverwijdering op tapijten, metalen en
kunststoffen
• Ontvlambare, ozonvriendelijke formule
• Antistatisch, vermindert stofophoping
• Aangename citroengeur
• Spuitbus van 400 ml

PA R T N E R

907832

€ 2,59

verp/1

• Verwijdert vuil van toetsenborden en behuizing
van computers
• Bevat een speciale schoonmaakkaart om te
helpen bij het schoonmaken tussen de toetsen
van het toetsenbord
• Absorberend droog doekje om een perfecte
afwerking te krijgen
• Geschikt voor: toetsenborden, plastic
oppervlakken, rekenmachines en muizen
• Antistatische eigenschappen
• Pak van 10 paar natte en droge doekjes en 2
schoonmaakaccessoires in een hersluitbare
zak
493565

€ 4,89

verp/1

Etikettenverwijderaar
• Verwijdert etiketten zonder restanten achter
te laten
• Snel en efﬁciënt dankzij het borsteltje
• Te gebruiken op hout, metaal, glas en de
meeste plastics
• Met aangename citroengeur
• Spuitbus van 200 ml
963138

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

€ 4,69

verp/1
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pergamy.com

“Pergamy Excellence
papier heeft niet alleen het
PEFC maar ook het EU Ecolabel.
Voor het EU Ecolabel wordt er met
de volledige levenscyclus van een
product rekening gehouden, vanaf het
winnen van de grondstoffen tot het
moment waarop het product als afval
wordt weggegooid. Daardoor kan
slechts 10 à 20% van alle producten
dit label behalen!”
- Charlotte, Account Manager

PAPIER EXCELLENCE
Multi A4

Voor kopieertoestellen,
laser- en inkjetprinters
Voor ft A4

NIEUW
binnenkort
beschikbaar

Witheid: 169 cie
Wit papier
van 80 g/m

2

Andere hoeveelheden:

PA R T N E R

900016

€ 3,97

verp/5

€ 3,86

verp/50

€ 3,75

verp/100

€ 3,30

verp/200

Pak van 500 vel

Papier
Multi A4
ref. 900016
vanaf

€3,

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

30
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PAPIER
vanaf

4,

vanaf

3,

46
/pak

19
/pak

Printpapier Premium
Printpapier Performance
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Wit papier van 75 g/m²
• Witheid: 170 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Premium papier voor haarscherp afdrukken
• Papier van 80 g/m²
• Witheid: 163 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

NIEUW
Binnenkort
beschikbaar

900020

€ 5,37

verp/5

D1022

€ 3,84

verp/5

900020

€ 5,23

verp/50

D1022

€ 3,74

verp/50

900020

€ 5,08

verp/100

D1022

€ 3,63

verp/100

900020

€ 4,46

verp/200

D1022

€ 3,19

verp/200

vanaf

3,

11,

74
/pak

0,

45
/rol

29
/rol

Printpapier Expert
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Extra wit papier van 80 g/m²
• Witheid: 170 CIE
• Voor laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

Plotterpapier
€ 4,50

verp/5

765740

€ 4,38

verp/50

765740

€ 4,26

verp/100

765740

€ 3,74

verp/200

12

2645CS

€ 11,45

verp/6

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

Thermische rekenrollen
• Voor rekenmachines en kasregisters
• Breedte 57 mm x lengte 25 m x diameter
+/- 42 mm
• Asgat: 12 mm
€ 0,29

572512

PA R T N E R

765740

• Ft 91,4 cm x 45 m
• Wit papier van 90 g/m²
• Witheid: 170 CIE
• Inkjetpapier voor zwart-wit en kleurenafdrukken
• Zeer kreukbestendig

verp/5

“De etiketten van
Pergamy blijven stevig
plakken op allerlei oppervlakten
en zijn geschikt voor zowel inkjetals laserprinters. Dankzij de
standaardafmetingen kan je
gebruik maken van Wordtemplates
om ze te bedrukken.”
- Charlotte, projectspecialist

ETIKETTEN

Multifunctioneel

NIEUW
binnenkort
beschikbaar

A4 formaat

Rechte hoeken

Beschikbaar in verschillende formaten
70 x 35 mm

€ 6,99

900351

70 x 37 mm

€ 6,99

900344

105 x 37 mm

€ 6,99

900326

210 x 297 mm

€ 6,99

PA R T N E R

900355

Doos
van 100 blad

Etiketten
ft 70 x 35 mm,
rechte hoeken
ref. 900355

€6,

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

99
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ETIKETTEN EN ENVELOPPEN

PROMO
25,

vanaf

12,

75

53,

90
/doos

/doos

/doos

Ultrasterke
witte etiketten
• Voor laserprinters
• Uit polyester
• Ultrasterk en bestand tegen vocht, extreme
temperaturen (van -20 °C tot +80 °C), olie,
vetten en UV
• Ook geschikt voor hout, metaal, glas of plastic
• Ideaal voor het identiﬁceren van gevaarlijke
stoffen, buitenopslag of magazijnetikettering
• Doos van 20 blad
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
L477820 ft 45,7 x 21,2 mm,
960 stuks, 48 per blad

€ 25,75

verp/1

L477320 ft 63,5 x 33,9 mm,
480 stuks, 24 per blad

€ 25,75

verp/1

L706020 ft 63,5 x 38,1 mm,
420 stuks, 21 per blad

€ 25,75

verp/1

L4776

ft 99,1 x 42,3 mm,
240 stuks, 12 per blad

€ 25,75

verp/1

L4774

ft 99,1 x 139 mm,
80 stuks, 4 per blad

€ 25,75

verp/1

L4775

ft 210 x 297 mm,
20 stuks, 1 per blad

€ 25,75

verp/1

Keuringszegels

Veiligheidsetiketten

• Voor (kleuren-) laserprinters en kopieermachines
• Extra duurzaam
• Bestand tegen water, olie, schoonmaakmiddel,
desinfecterende- en oplosmiddelen
• Meer dan honderd templates beschikbaar voor dit
product bij gebruik van onze gratis online software
• Diameter: 30 mm
• Doos van 10 blad
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• 24 zegels per blad (240 etiketten totaal)

• Voor (kleuren-) laserprinters en kopieermachines
• Uit polyester
• Ideaal voor het verzegelen van apparatuur,
bestandsdragers en producten
• Als men het zegel probeert te verwijderen,
verschijnt er een voorheen onzichtbaar patroon
dat op de ondergrond achterblijft
• Scheurvast en bestand tegen water, vuil, UV en
temperaturen tussen -20°C tot +80°C
• Meer dan honderd templates beschikbaar voor dit
product bij gebruik van onze gratis online software
• Doos van 20 blad
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

afneembaar zonder
L780410 lijmresten, bestand tegen € 12,90
UV en temperaturen
tussen -20°C tot +80°C
fraudebestendig,
wanneer het etiket
L780610 verwijderd wordt, blijft
er een opvallend raster
achter

€ 24,90

verp/1

verp/1

diameter 40 mm,
L611220 24 zegels per blad
(480 etiketten totaal)

€ 53,95

verp/1

ft 45,7 x 21,2 mm,
48 zegels per blad
(960 etiketten totaal)

€ 53,95

verp/1

ft 63,5 x 29,6 mm,
L611420 27 zegels per blad
(540 etiketten totaal)

€ 53,95

verp/1

L61132

niet verwijderbaar,
L780210 wanneer het etiket
verwijderd wordt, valt het € 27,90
uiteen in kleine stukjes

verp/1

PROMO
17,

95

0,
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Witte etiketten

/doos

• Permanent
• Op blister

49
/blister

581927

ft 19 x 27 mm, 96 stuks,
16 per blad

€ 0,49

verp/10

581940

ft 19 x 40 mm, 60 stuks,
10 per blad

€ 0,49

verp/10

ft 8 x 12 mm, 360 stuks,
60 per blad

€ 0,49

verp/10

582050

ft 20 x 50 mm, 36 stuks,
6 per blad

€ 0,49

verp/10

Transparante etiketten

580820

ft 8 x 20 mm, 240 stuks,
40 per blad

€ 0,49

verp/10

582075

ft 20 x 75 mm, 30 stuks,
5 per blad

€ 0,49

verp/10

• Voor kopieermachines en laserprinters
• Uit polyester
• Doos van 20 blad
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

581016

ft 10 x 16 mm, 216 stuks, € 0,49
36 per blad

verp/10

582232

ft 22 x 32 mm, 54 stuks,
9 per blad

€ 0,49

verp/10

581218

ft 12 x 18 mm, 168 stuks, € 0,49
28 per blad

verp/10

582654

ft 26 x 54 mm, 36 stuks,
6 per blad

€ 0,49

verp/10

581230

ft 12 x 30 mm, 144 stuks, € 0,49
24 per blad

verp/10

583453

ft 34 x 53 mm, 24 stuks,
4 per blad

€ 0,49

verp/10

581340

ft 13 x 40 mm, 84 stuks,
14 per blad

€ 0,49

verp/10

583467

ft 34 x 67 mm, 18 stuks,
3 per blad

€ 0,49

verp/10

581350

ft 13 x 50 mm, 60 stuks,
10 per blad

€ 0,49

verp/10

585382

ft 53 x 82 mm, 12 stuks,
2 per blad

€ 0,49

verp/10

581622

ft 16 x 22 mm, 96 stuks,
16 per blad

€ 0,49

verp/10

585399

ft 53 x 100 mm, 6 stuks,
1 per blad

€ 0,49

verp/10

581223

ft 48,5 x 25,4 mm,
880 stuks, 44 per blad € 17,19

581224

ft 70 x 37 mm,
480 stuks, 24 per blad € 17,19

verp/1

581225

ft 210 x 297 mm,
20 stuks, 1 per blad

verp/1

14

€ 17,19

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PA R T N E R

580812

ETIKETTEN EN ENVELOPPEN
vanaf

1,

vanaf

29
/pak

21,

21,

00
/doos

09
/doos

Enveloppen ft 114 x 229 mm
• 80 g/m²
• Met stripsluiting
• Kleur: wit
Zonder venster

Verzendenveloppen met
schuimvulling

01657

doos van 50 stuks

€ 2,69

verp/10

01555

pak van 50 stuks

€ 1,29

verp/10

Enveloppen ft 229 x 324 mm (C4)
• Wit houtvrij papier van 100 g/m²
• Grijze binnenzijde
• Met stripsluiting
• Doos van 250 stuks

Met venster rechts
01658

doos van 50 stuks

€ 2,79

verp/10

01558

pak van 50 stuks

€ 1,47

verp/10

vanaf

8,

29
/doos

• Ft 180 x 265 mm
• Zonder venster
• Met stripsluiting
• Doos van 100 stuks
121500

geel

€ 21,09

verp/1

017034

zonder venster

€ 21,00

verp/1

121440

rood

€ 21,09

verp/1

017036

met venster rechts
(ft 40 x 110 mm)

€ 24,56

verp/1

121630

groen

€ 21,09

verp/1

121490

blauw

€ 21,09

verp/1

121000

zwart

€ 21,09

verp/1

vanaf

4,

017035

met venster links
(ft 45 x 110 mm)

€ 24,56

vanaf

6,

verp/1

52
/pak

Enveloppen

09
/pak

• Zonder venster
• Met stripsluiting
Uit wit kraftpapier van 80 g/m²
12213

ft 150 x 215 mm,
doos van 100 stuks

€ 8,29

verp/1

12215

ft 180 x 265 mm,
doos van 100 stuks

€ 13,09

verp/1

12221

ft 230 x 340 mm,
doos van 100 stuks

€ 16,29

verp/1

12223

ft 270 x 360 mm,
doos van 100 stuks

€ 18,49

verp/1

12211

ft 120 x 215 mm,
doos van 200 stuks

€ 42,49

verp/1

Monsterenveloppen

Uit bruin kraftpapier van 80 g/m²
12214

ft 150 x 215 mm,
doos van 100 stuks

€ 10,49

verp/1

12216

ft 180 x 265 mm,
doos van 100 stuks

€ 10,79

verp/1

12222

ft 230 x 340 mm,
doos van 100 stuks

€ 16,29

verp/1

12224

ft 270 x 360 mm,
doos van 100 stuks

€ 19,59

verp/1

ft 110 x 165 mm,
doos van 200 stuks

€ 11,39

PA R T N E R

12210

verp/1

• Met een blokbodem, zijvouw en hechtstrip
(tapelock)
• Uit kraftpapier
• Met stripsluiting
• Biedt een goede bescherming aan onregelmatig
vormgegeven voorwerpen zoals catalogi, folders
en kalenders

Bordrugenveloppen
• Uit wit kraftpapier van 120 g/m²
• Met witte duplex rug
• Met stripsluiting
• Voorzichtige behandeling van uw post die niet
zomaar gevouwen wordt
• Uitermate geschikt voor foto’s, drukproeven,
certiﬁcaten en monsters
• Pak van 25 stuks
530385

ft 162 x 229 mm

€ 6,52

verp/1

530386

ft 262 x 371 mm

€ 9,48

verp/1

Pak van 10 stuks, crème
530419

ft 229 x 324 x 38 mm,
150 g/m²

€ 4,09

verp/1

530420

ft 262 x 371 x 38 mm,
170 g/m²

€ 4,09

verp/1

5300417 ft 229 x 324 x 38 mm,
150 g/m²

€ 8,41

verp/1

ft 262 x 371 x 38 mm,
150 g/m²

€ 8,41

verp/1

Pak van 25 stuks, wit

530418

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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“Een whiteboard in email
blijft langer wit en glanzend,
ook bij intensief gebruik.
Bovendien is het zeer gemakkelijk
te reinigen en krasbestendig.”
- Charlotte, Account Manager

WHITEBOARD PERGAMY
Excellence
Duurzaam en
krasbestendig

NIEUW: BINNENKORT
BESCHIKBAAR

Ideaal voor
intensief
gebruik
900694

Gemakkelijk te reinigen
900694

ft 90 x 60 cm

€39,90

900695

ft 120 x 90 cm

€74,90

900696

ft 150 x 100 cm

€143

900697

ft 180 x 90 cm

€159

900698

ft 180 x 120 cm

€209

16

Kader in aluminium

Whiteboard
ref. 900693

Ft 60 x 45 cm

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

€21,

90

PA R T N E R

Andere formaten

PRESENTATIE EN COMMUNICATIE
vanaf

105,

12,

47
/stuk

vanaf

36

2,

/blister

99
/stuk

Magnetisch glasbord Prime
• Magnetisch glasbord met glad schrijfoppervlak
• Droog uitwisbaar
• Gehard glas voor een veiliger gebruik
• Dikte glas 4 mm
• Veelzijdig: kan met verschillende soorten markers
gebruikt worden
• Met een metalen pennengootje
• Inclusief montagekit om aan de muur te hangen
en handleiding
070101

ft 90 x 60 cm

€ 105,47

verp/1

080101

ft 120 x 90 cm

€ 201,63

verp/1

110101

ft 150 x 120 cm

€ 544,41

verp/1

vanaf

71,

Gebogen folderhouder
• Muurmodel
• Dubbelzijdig beschrijfbaar oppervlak
• Dikte: 3 mm
• Inclusief 1 krijtmarker en 4 ophangpads
• Op blister
• Weekplanner, ft 45 x 30 cm

/stuk

€ 12,36

5283790

vanaf

99

• Elegant design
• Met gebogen vorm voor een goede visibiliteit
• Uit transparant polystyreen
• Folder kan snel aangepast worden
• Ideaal voor aan recepties of op toonbanken

Krijtbord Silhouette

0,

verp/1

DE2306

ft A6

€ 2,99

verp/1

DE2305

ft A5

€ 4,99

verp/1

DE2304

ft A4

€ 6,99

verp/1

BUDGET

78

0,

/stuk

59
/stuk

Vloerstandaard
• Ft A4
• Functionele en moderne
vloerstandaard met
aanpasbare hoogte
• Folderhouder kan
gedraaid worden
• Informatie en display vallen
op door het zwarte rugoppervlak

PA R T N E R

DE79345

Open insteekbadge

Badge met combiklem

• Ft 60 x 90 mm
• Transparante badge met clip
• Blanco insteekkaartje (makkelijk verwijderbaar
via open bovenkant badge)

• Ft 54 x 90 mm
• Bevestiging via klem of speld
• Uit stevige plastic

€ 71,99

verp/1

D810119 per stuk

€ 0,78

verp/50

D861019 blister van 5 stuks

€ 3,54

verp/1

394003

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

€ 0,59 verp/25
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“Dankzij de thermosensitive
technologie is de inkt van de
Gel-Ocitiy Illusion uitwisbaar.
Zo kun je ongemerkt je fouten
corrigeren.”
- Charlotte, Account Manager

GELROLLER

Gel-Ocity Illusion

MET GUM
GOEDE GRIP
MEDIUM
PUNT

GRATIS
4 MARKEERSTIFTEN
NAVULBAAR

12 gelrollers +
4 markeerstiften
ref. KI44867

18

34

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PA R T N E R

€20,

UITWISBARE
INKT

SCHRIJFWAREN EN CORRECTIE

PROMO
2,

PROMO
30,

15
/stuk

Roller Air Micro
• Schrijfbreedte: 0,5 mm
• Zacht schrijven dankzij rubberen bescherming
van de punt
• Kleurvaste en permanente inkt
• Schrijft in alle posities en hoeken
• Water- en lichtbestendig
UB188MB
UB188MN
UB188MR

€ 2,15

blauw
zwart
rood

/doos

• 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 90 stuks + 10 stuks GRATIS

€ 2,15

verp/12

€ 2,15

verp/12

896042

blauw

€ 30,60

zwart

€ 30,60

0,

Roller InkJoy Gel medium
• Schrijfbreedte: 0,7 mm, medium punt
• Met comfortabele grip
• Sneldrogende inkt
• Intrekbaar en navulbaar
1957054 blauw (pure blue joy)

€ 1,79

verp/12

verp/1

1957056 rood (red rush)

€ 1,79

verp/12

verp/1

1957053 zwart (jet black)

€ 1,79

verp/12

1957055 groen (luscious green)

€ 1,79

verp/12

verp/12
896041

3,

79

29

/stuk

60

Balpen M10 Clic voordeelpak

BUDGET

0,

1,

79

74

/blister

/blister

/stuk

OP = OP

Correctieroller
Compact Flex

Balpen

Correctieroller

• Schrijfbreedte: 0,5 mm, medium punt
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Intrekbaar en niet-navulbaar

• Breedte van de tape: 4,2 mm
• Lengte van de tape: 8,5 m
• Ergonomische vorm
• Onmiddellijk overschrijfbaar
• Transparante houder
• Op blister

blauw

€ 0,29 verp/12

960999

rood

€ 0,29 verp/12

961002

groen

€ 0,29 verp/12

900769

sideway

€ 0,79

verp/12

960984

zwart

€ 0,29 verp/12

900770

midway

€ 0,79

verp/12

PA R T N E R

960992

• Niet navulbaar
• Lengte van de tape: 10 m
• Soepele applicatie en schone correctie dankzij de
nieuwe ﬂexibele punt
• Met beschermdop
• Corrigeren via beide kanten: trek voor een hele
zin, duw voor een letter
• Voor 50 % uit gerecycleerd materiaal
• Limited edition goud en goud-rosé
• Blister van 2 stuks
• 2 roller aan halve prijs
e

2293444

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

€ 3,74

verp/1

19

SCHRIJFWAREN EN CORRECTIE

6,

21
/stuk

1,

09
/stuk

0,

Permanent marker Artline 70
• Ronde punt
• Schrijfbreedte: 1,5 mm
• Navulbare viltstiften 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

Permanent marker Pen N50
• Schuine punt
• Schrijfbreedte: 10,2 - 13,5 mm
• Aluminium houder
• Permanente en onuitwisbare inkt
• Schrijft op vrijwel ieder oppervlak

65
/stuk

Markeerstift BOSS original
• Schuine punt: maakt 2 streepdiktes mogelijk
(2 en 5 mm)
• Fluorescerende inkt op waterbasis
• Reukloos
• Ergonomisch
• Navulbaar

N50XLB

blauw

€ 6,21

verp/6

70B

blauw

€ 1,09

verp/12

70-24

geel

€ 0,65

verp/10

N50XLR

rood

€ 6,21

verp/6

70R

rood

€ 1,09

verp/12

70-54

oranje

€ 0,65

verp/10

N50XLV

groen

€ 6,21

verp/6

70V

groen

€ 1,09

verp/12

70-33

groen

€ 0,65

verp/10

N50XLZ

zwart

€ 6,21

verp/6

70Z

zwart

€ 1,09

verp/12

70-31

blauw

€ 0,65

verp/10

2,

ECO

24

1,

/stuk

68
/stuk

Krijtmarker
Original SMA510

0,

74
/stuk

Markeerstift
Ecoline e-24
• Schuine punt
• Schrijfbreedte: 2 - 5 mm
• Fluorescerende inkt op waterbasis
• Navulbaar
• Minstens 90 % is gemaakt uit hernieuwbare
materialen

• Medium schuine punt
• Schrijfbreedte: 2 - 6 mm
• Loopt niet uit
• Verkleurt niet
• Bestand tegen lichte regen
• Te gebruiken op alle niet-poreuze oppervlakken
• Afwasbaar met spons en water
4246005 wit

€ 2,24

verp/12

4246036 geel

€ 2,24

verp/12

4245862 oranje

€ 2,24

verp/12

4245893 roze

€ 2,24

verp/12

4245923 rood

€ 2,24

verp/12

4245978 paars

Merkstift IDenti-Pen

ECO

• Ronde punt
• 2 permanent markers in één: aan één zijde met
een taaie glasvezelpunt, aan de andere zijde met
een extra ﬁjne kunststofpunt voor details
• Voor intens gebruik
• Zonder schudden of pompen
• Voor sheets, peel-off vellen, stof, keramiek, hout,
enz.

verp/12

verp/10

4245831 groen

€ 2,24

verp/12

4436006 oranje

€ 0,74

verp/10

4245800 blauw

€ 2,24

verp/12

XYKT-B

blauw

€ 1,68

verp/12

24R

roze

€ 0,74

verp/10

4246067 zilver

€ 2,24

verp/12

XYKT-R

rood

€ 1,68

verp/12

24V

groen

€ 0,74

verp/10

4246098 goud

€ 2,24

verp/12

XYKT-Z

zwart

€ 1,68

verp/12

geel

20

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PA R T N E R

€ 2,24

€ 0,74

24J

SPIRAALBLOK

“De vellen van
dit schrift zijn
uitscheurbaar.
Zo kan je na de vergadering
gemakkelijk je notities
ordenen in de juiste ringmap!”
- Charlotte, Account Manager

Gallery
A4

Papier van 80 g/m

²

Gelijnd

160 bladzijden
(80 vel)
Geruit

Spiraalblok
gelijnd
ref. G01072

4-gaatsperforatie
Andere

PA R T N E R

G01981

geruit 5mm

Afscheurbaar

€1,91 verp/10

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

€1,

91

21

BLOKKEN EN SCHRIFTEN
vanaf

4,

vanaf

17,

29
/stuk

vanaf

99
/stuk

3,

72
/stuk

International Notebook
Schrift Coloredge

Meetingbook

• Papier van 90 g/m²
• 144 bladzijden (72 vel)
• Met kantlijn
• Kaft uit PP
• Geassorteerde kleuren: rood, groen en blauw

• Crèmekleurig papier met grijze bedrukking
• 120 bladzijden (60 vel)
• Met zwarte spiraalbinding uit PVC
• Kaft uit zwart Lyon karton
• Met verplaatsbare bladwijzerliniaal
• Met jaarplanning, jaarkalenders, hoes in karton
om iets in op te bergen en visitekaarthouder

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
3011350 gelijnd

€ 4,29

verp/10

3055350 geruit 5 mm

€ 4,29

verp/10

Ft 14,8 x 21 cm (A5)

3048350 commercieel geruit

€ 4,29

verp/10

42008

gelijnd

€ 17,99

verp/9

42007

geruit 5 mm

€ 17,99

verp/9

Ft 21 x 29,7 cm (A4)

• Optik papier van 80 g/m²
• Met 80 uitscheurbare vellen om snel en makkelijk
op te bergen
• Kaft van stevig karton, om langdurig en intensief
te gebruiken
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app
Ft 14,8 x 21 cm (A5), 10-gaatsperforatie
001212

gelijnd

€ 3,72

verp/5

001211

geruit 5 mm

€ 3,72

verp/5

4080785 gelijnd

€ 4,10

verp/5

4080784 geruit 5 mm

€ 4,10

verp/5

Ft 17,6 x 25 cm (B5)

6011350 gelijnd

€ 6,69

verp/10

Ft 21 x 29,7 cm (A4)

6055350 geruit 5 mm

€ 6,69

verp/10

42022

gelijnd

€ 20,99

verp/9

001202

gelijnd

€ 5,74

verp/5

6048350 commercieel geruit

€ 6,69

verp/10

42023

geruit 5 mm

€ 20,99

verp/9

001201

geruit 5 mm

€ 5,74

verp/5

vanaf

Business Journal
• Optik papier van 90 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Stevige geribbelde omslag van kunststof
• Met leeslint

7,

Ft 23 x 29,7 cm (A4+), 4-gaatsperforatie

vanaf

99
/stuk

0,

45
/stuk

• Opbergvakje achterin
• Elastosluiting
• Met pennenlus
• Met scanfunctie
• Compatibel met Scribzee app

Ft 9 x 14 cm

Schrijfblokken

1735206 gelijnd, 5 klassieke kleuren

€ 7,99

verp/5

1735207 geruit 5 mm, 5 klassieke kleuren

€ 7,99

verp/5

1735208 gelijnd, 5 felle kleuren

€ 7,99

verp/5

1735209 geruit 5 mm, 5 felle kleuren

€ 7,99

verp/5

• Houtvrij papier van 70 g/m²
• Blok van 200 bladzijden (100 vel)
• Kopgeniet
• Met microperforatie
Notitieboekje, ft 7,4 x 10,5 cm (A7)

Ft A5
1735210 gelijnd, 5 klassieke kleuren

€ 12,99

verp/5

3041

gelijnd

€ 0,45

verp/10

1735211 geruit 5mm, 5 klassieke kleuren

€ 12,99

verp/5

9236

geruit 5 mm

€ 0,45

verp/10

1735212 gelijnd,5 felle kleuren

€ 12,99

verp/5

Notitieboekje, ft 10,5 x 14,8 cm (A6)

1735213 geruit 5 mm, 5 felle kleuren

€ 12,99

verp/5

1735219 geruit 5 mm, zwart

€ 12,99

verp/5

1735228 geruit 5 mm, roze

€ 12,99

verp/5

1735214 gelijnd, 5 klassieke kleuren

€ 17,99

verp/5

1735215 geruit 5 mm, 5 klassieke kleuren

€ 17,99

verp/5

1735216 gelijnd, 5 felle kleuren

€ 17,99

verp/5

€ 17,99

verp/5

1735217 geruit 5 mm, 5 felle kleuren

22

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

gelijnd

€ 0,70

verp/10

9234

geruit 5 mm

€ 0,70

verp/10

Schrijfblok, ft 14,8 x 21 cm (A5)
3035

gelijnd

€ 1,05

verp/10

9232

geruit 5 mm

€ 1,05

verp/10

Schrijfblok, ft 21 x 29,7 cm (A4)
3032

gelijnd

€ 1,62

verp/10

9230

geruit 5 mm

€ 1,62

verp/10

PA R T N E R

Ft 18 x 25 cm

3038

NEW PRODUCTS
CALIPAGE, OOK UW PARTNER VOOR EEN GEORGANISEERD KANTOOR!

PROMO

455

/stuk

Afvalscheider Triomf
• 3 afvalstromen: papier, kunststof en restafval
• Volledig vervaardigd uit 100% gerecycleerde
kunststof
• Eenvoudig en hygiënisch te reinigen
• Gemakkelijk te verplaatsen
• Inhoud: 3 x 45 l
€ 455,00

verp/1

1716357 zwart

€ 455,00

verp/1

PA R T N E R

1716340 grijs

VOOR TIPS, TRICKS EN NIEUWS
VOLG ONS OP LINKEDIN

VOOR ACTIES EN NIEUWS
CHECK ONZE FACEBOOK

Follow us on LinkedIn

Like us on Facebook

linkedin.com/company/calipage-benelux

facebook.com/CalipageBenelux

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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NEW PRODUCTS
vanaf

0,

63

49,

00

vanaf

49,

00

/stuk

/stuk

/stuk

Verbandtrommel
• 2 planken
• 2 sleutels
• Afwerking in epoxy lak
• Ft 35 x 45 x 12 cm
• Kleur: wit

Steekwagen

€ 49,00

IM50002

• Voor professioneel gebruik
• Gebruiksvriendelijk
• Compact en robuust design
• Opent en sluit in enkele seconden
• Vervaardigd uit nylon met propyleen
onderdelen

Verzenddoos Eurobox
• Optimaal stabelbaar op Europallet
• Veilige zelfklevende sluiting bespaart tijd en
extra sluitmiddelen
• Met geïntegreerde scheurstrip voor een snelle
en eenvoudige opening
• Speciale Z-vouw bij de deksel voor meer
stabiliteit en bescherming tegen ongewenste
vingers
• Snel op te zetten door de automatische bodem
• Vervaardigd uit FSC-gecertiﬁceerd en
klimaatneutraal materiaal
• Kleur: bruin

98,

00

STFT502 tot 70 kg,
ft 41 x 40 x 100 cm

€ 49,00

verp/1

STFT503 tot 125 kg,
ft 51 x 52 x 109 cm

€ 82,00

verp/1

STPC506 tot 135 kg,
ft 68 x 41 x 92 cm

€ 78,00

verp/1

149

• Versterkte antislip mat om kabels te
bedekken
• Ft 40 x 120 cm
• Kleur: grijs met geel/zwarte gearceerde
buitenrand
€ 98,00

FCKAB40

C201010 ft 195 x 95 x 90 mm

€ 0,63 verp/20

C201510 ft 195 x 145 x 90 mm

€ 0,75 verp/20

C201515 ft 195 x 145 x 140 mm

€ 0,83 verp/20

C202020 ft 194 x 194 x 87 mm

€ 1,22 verp/10

Medium
C301015 294 x 94 x 137 mm

€ 0,86 verp/10

C302015 ft 294 x 194 x 137 mm

€ 1,23 verp/10

C302030 ft 294 x 194 x 287 mm

€ 1,65 verp/10

C302040 ft 294 x 194 x 387 mm

€ 1,78 verp/10

Large

99,

/stuk

Stofzuiger Go
• Krachtige en stille
prestatie
• Gemaakt van 75%
gerecycleerd materiaal
• Zuigkracht: 22 kPa
• Kuipinhoud: 16 l
• Stofzak: 8 l
• Kabellengte: 8,5 m
• Zuigslang: 2 m
• Ft 42 x 39 x 35,5 cm
• Kleur: zwart/grijs

C401515 ft 394 x 144 x 137 mm

€ 1,25 verp/10

C401540 ft 394 x 144 x 387 mm

€ 1,85 verp/10

C403030 ft 394 x 294 x 287 mm

€ 2,74 verp/10

7524184

C403040 ft 394 x 294 x 387 mm

€ 2,95 verp/10

Stofzak, pak van 10 stuks

C404040 ft 394 x 394 x 384 mm

€ 4,13 verp/10

7524191

24

verp/1

00

Scrapemat

€ 149,00

verp/1

€ 12,39

verp/1

• Robuust 100% nitrilrubber voor industriële
omgevingen
• Ruwe multifunctionele mat die zelfs makkelijk
aarde en modder verwijdert van het schoeisel
• Zowel voor binnen- als buitengebruik
• Ft 85 x 75 cm
• Kleur: grijs

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

€ 99,00

FCSC857
PA R T N E R

€ 0,63 verp/20

/stuk

Kabelmat
/stuk

Small
C151015 ft 145 x 95 140 mm

verp/1

verp/1

NEW PRODUCTS
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Toiletpapier Soft Plus
• Van hoge kwaliteit
• 3-laags
• 250 vel per rol

• Pak van 8 rollen
• Kleur: wit
€ 35,00

11711
vanaf

Toiletpapier Plus
Beveiligingsetiketten
• Permanente veiligheidszegels
• Internationale herkenbaarheid en zekerheid
• Manipulatiepogingen worden door de tekst
VOID direct zichtbaar gemaakt
• Veilige hechting op alle gangbare
verpakkings- en verzendmaterialen
• Gemakkelijk, snel uit te nemen en op te
plakken door dwarsperforatie
• Praktische dispenser voor eenvoudig
uitnemen en schoon bewaren
• Doosje van 100 etiketten
• Kleur: rood
AV7310

doos van 100 stuks,
ft 78 x 38 mm

€ 18,20

verp/1

AV7311

doos van 200 stuks,
ft 78 x 38 mm

€ 18,20

verp/1

AV7312

ronde vorm, doos
van 125 stuks,
diameter 38 mm

€ 18,20

verp/1

24,

5,

• Van hoge kwaliteit, huidvriendelijk
• 4-laags
• 150 vel per rol
• Pak van 6 rollen
• Kleur: wit
€ 34,00

104711K

47,

• Voor een snelle en veilige verzending
• Voorzien van rillijnen om een perfecte
pasvorm te krijgen met de te verzenden
producten
• Uit golfkarton
• Pak van 10 stuks
• Kleur: bruin

51
/stuk

ft 147 x 126 mm met
530387 variabele hoogte tussen
10 en de 40 mm

€ 5,99 verp/1

ft 155 x 217 mm met
530388 variabele hoogte tussen
10 en de 50 mm

€ 6,99 verp/1

ft 215 x 305 mm met
530389 variabele hoogte tussen
20 en de 80 mm

€
verp/1
10,90

ft 270 x 330 mm met
530390 variabele hoogte tussen
20 en de 80 mm

€
verp/1
14,99

17,

70

Vuilbak BigBox

PA R T N E R

14293

• Rechthoekige romp van roestvrij staal of
gecoat plaatstaal (4-delig)
• Deksel met ronde, verzonken inwerpopening
• Ergonomische inwerphoogte: 77 cm
• Automatische sluiting: zelfsluitend
swingdeksel
• Dekselvergrendeling voor compleet openen
van het swingdeksel
• Deksel en bodem van stevig, slagvast
kunststof
• Vlak verpakt, maar snel in elkaar gezet

€ 24,00

verp/1

/pak

Wikkelverpakking

vanaf

/pak

• Van hoge kwaliteit, huidvriendelijk
• 2-laags
• 400 vel per rol
• Pak van 8 rollen
• Kleur: wit

99

verp/1

00

Toiletpapier Classic

verp/1

6440312 inhoud 35 l

€ 47,51

verp/1

6460312 inhoud 52 l

€ 59,91

verp/1

880601

€ 77,26

verp/1

inhoud 71 l

/stuk

Imitatiecamera
• Met deze imitatiecamera wekt u de indruk dat
uw pand goed beveiligd is
• Wordt geleverd met pluggen en schroeven
• Werkt op 2 AA batterijen (exclusief)
• Kleur: zwart
5211008

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

€ 17,70

verp/1

25

NEW PRODUCTS

11,

12,
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25
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80
/stuk

Netwerkadapter USB 2.0
• 10/100 Mbps snelheidsondersteuning aan
LAN-ingang
• Compatibel met Ethernet IEEE 802.3 en
802.3u met automatische herkenning
• AX88772A chipset
• Lager stroomverbruik (170 mA)
• Ondersteunt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP,
Mac OS X en Linux
€ 11,35

20,

verp/1

30
/stuk

Fast Ethernet netwerkswitch
• 10/100 Mbps Fast Ethernet-switch
• Voldoet aan de netwerkstandaards IEEE
802.3 en IEEE 802.3u
• Automatische vaststelling van de snelheid op
10/100 Mbps
• Automatische MDI/MDI-X voor automatische
herkenning van de kabel
• Store-and-Forward-technologie voor
geoptimaliseerde gegevensoverdracht
• Geluidloos ontwerp - zonder ventilator
• Onafhankelijk van het besturingssysteem,
geschikt voor bijv. Windows, Mac OS
• 5 poorten

Access point en repeater 150N

26

€ 20,30

• Zendt tegelijk via 2,4 en 5GHz band met
snelheden tot 750 Mbps
• Compatibel met 802.11 n/a/g/b
radiostandaarden
• Versleuteling volgens de standaarden
64/128/152-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,
WPA/WPA2
• 3 externe antennes voor optimale
signaalversterking
• WPS-knop voor eenvoudige opname in
bestaand WLAN
€ 36,80

DN70184
DN50121

• Mobiel draadloos 150N access point
• Ondersteunt standaarden 802.11b/g/n
Wireless LAN
• 2,4 GHz frequentieband
• Access point en repeaterfunctie
• Geavanceerde beveiligingsfuncties met
WPA2/WPA/WEP encryptie
• Ondersteunt WPS – Door een druk op
de knop wordt automatisch een veilige
verbinding met een draadloze adapter
gemaakt
• Verbinding: 1x RJ45 LAN
• Onafhankelijk van het besturingssysteem,
geschikt voor bijv. Windows, Mac OS, Linux
DN70495

Repeater, router en accesspoint
AC750

€ 12,25

verp/1

12,

30
/stuk

Draadloze netwerkadapter met antenne 300N
• Hogesnelheidsgegevensoverdracht tot maximaal 300 Mbps
• Voldoet aan de 802.11n-norm en is compatibel met de IEEE 802.11g/b normen
• Normen: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
• Draadloze versleuteling: WPS, 64/128bit WEP, WPA/WPA2, PA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
• USB 2.0
• WPS-functie (Wireless Protected Setup)
• Ondersteunt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X et Linux
verp/1

DN70543

€ 12,30

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PA R T N E R

DN10501

verp/1

NEW PRODUCTS

GRATIS
dispenser
index

GRATIS

GRATIS

dispenser

19,

22,

92
/kit

dispenser

46

Index Standaard voordeelpak

Super Sticky Z-Notes voordeelpak

• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Geassorteerde kleuren: rood en geel, groen en
blauw
• Bevat 50 index tabs

• Geassorteerde kleuren: asperge, fuchsia, kerrie
en mediterraanblauw

KI44868

1 x index
voordeelpak 12
stuks, ft 25 x 44
mm (ref. 680P12)
+ GRATIS dispenser
index (ref. C2017PG)

27,

KI44869
€ 19,92

verp/1

40
/kit

Super Sticky Z-Notes voordeelpak
• Kleur: geel

1 x voordeelpak
16 blokken
90 memoblaadjes,
ft 76 x 76 mm,
geassorteerde
kleuren
(ref. S33016) +
GRATIS dispenser
Z-notes Pro
(ref. PRB330)

€ 22,46

20,

49

19,

/kit

verp/1

KI44870

1 x voordeelpak
20 blokken, 90
memoblaadjes
ft 76 x 76 mm,
(ref. S330CYV) +
GRATIS dispenser
Z-notes Pro (ref.
PRB330)

69

€ 19,40

29,

verp/1

09

/stuk

/stuk

/stuk

Schrijfmap iPad Genève
• Voor ft A4
• Vervaardigd uit lederlook materiaal
• Insteekvak voor iPad (Air) 2-3-4, tablet
formaat maximaal 10”, laptop formaat 7”9”-10”
• Insteekvak voor A4 documenten
• Vak voor visitekaartjes
• 2 elastiek vakken voor schrijfgerei of USBstick
• Inclusief schrijfblok A4 gelijnd
• Afsluitbaar met rits
• Kleur: zwart

PA R T N E R

9857400

€ 27,49

verp/1

Schrijfmap Messina
• Voor ft A4
• Met notablok, visitekaarthouder,
pennenhouder en A4 opbergvak
• Uit kunstleer
• Ft 32,5 x 24,5 x 2 cm

Schrijfmap voor tablet
• Ritssluiting en notitieblok
• Met gewatteerde omslag en diverse
opbergvakken
• Ruimte voorzien voor tablet
• Ft 27 x 33 cm

30081

zwart

€ 20,69

verp/1

30082

blauw

€ 20,69

verp/1

30083

rood

€ 20,69

verp/1

30084

oranje

€ 20,69

verp/1

3857361 zwart

€ 29,09

verp/1

30086

paars

€ 20,69

verp/1

3857367 rood

€ 29,09

verp/1

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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Luchtkussenenveloppen
Inventarisetiketten
• Met grijs kader
• 10 blad, ft 70 x 139 mm, met elk 5 etiketten
in een blister (50 etiketten in totaal)
• Ft 50 x 20 mm

6913

zilver polyesterfolie,
te beschrijven
met balpen of een
permanente stift

€ 8,14

verp/1

6919

fraudebestendig
ﬁlmmateriaal

€ 9,23

verp/1

69220

weerbestendig, in
aluminium

€ 9,23

verp/1

• Uit wit kraftpapier van 80 g/m²
• Met stripsluiting
• Pak van 10 stuks
530397

ft 100 x 165 mm

€ 1,56

verp/1

530398

ft 120 x 215 mm

€ 1,73

verp/1

530395

ft 150 x 215 mm

€ 1,79

verp/1

530396

ft 180 x 265 mm

€ 2,16

verp/1

530391

ft 230 x 340 mm

€ 3,03

verp/1

530392

ft 270 x 360 mm

€ 3,32

verp/1

530393

ft 300 x 445 mm

€ 4,50

verp/1

530394

ft 350 x 470 mm

€ 5,17

verp/1

Super Sticky Z-notes dispenser
• Design: beer
• Verzwaarde dispenser om de notes met één
hand uit de dispenser te halen
• Inclusief 1 blok van 90 aquawave
memoblaadjes
• Voor ft 76 x 76 mm
€ 9,04

BEAR330

verp/1

vanaf

1,

vanaf

8,

75

2,

09
/stuk

56
/stuk

/stuk

Schrift Mimesys

Super Sticky Big Notes
• Blok van 30 memoblaadjes
• Groot formaat, gemakkelijk gebruik
• Helpt bij het visualiseren van ideeën op
verticale oppervlakken
• Kan gebruikt worden in combinatie met Super
Sticky Notes
ft 27,9 x 27,9 cm,
geel

BN22

ft 56 x 56 cm, groen

28

300367C geruit 4 x 8

€ 1,09 verp/10

2361043 oranje

€ 2,56

verp/1

303125C gelijnd

€ 1,59 verp/10

2361025 rood

€ 2,56

verp/1

303122C geruit 5 mm

€ 1,59 verp/10

2361054 lichtgroen

€ 2,56

verp/1

Ft A4, 80 bladzijden (160 vel)

€ 8,75

verp/1

303210C geruit 10 mm

€ 1,59 verp/10

2361037 blauw

€ 2,56

verp/1

€ 31,48

verp/1

303127C geruit 4 x 8

€ 1,59 verp/10

2361090 zwart

€ 2,56

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PA R T N E R

BN11

• Kaft in transparante PP, waterafstotend en onscheurbaar
• Zacht velijn papier van 90 g/m²
• Geniet
Klemplaat MAULﬂexx
• Met kantlijn
• Geassorteerde kleuren
• Voor ft A4, staand
• Map van onbreekbaar PP
Ft A5, 72 bladzijden (144 vel)
• Met ophangoog
300363C gelijnd
€ 1,09 verp/10
• Metalen vlakke klem, zilverkleurig
• Te gebruiken bij -10 tot +60 graden
300362C geruit 5 mm
€ 1,09 verp/10
• Klemwijdte: 0,8 cm
300365C geruit 10 mm
€ 1,09 verp/10
• Plaatdikte: 0,3 cm

NEW PRODUCTS

vanaf

0,

89
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70
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10,

Geperforeerde showtas

59

Showalbum met ringen

• Uit PP
• Pak van 10 stuks

• Voor ft A4
• Uit PP 8/10
• 30 transparante en gekorrelde tassen
• Personaliseerbaar met de applicatie Kreaman
op www.exacompta.com
e

Ft A5, 17-gaatsperforatie
7347010 120 micron, glashelder

€ 2,29

verp/1

€ 0,89

verp/1

Ft A4, 23-gaatsperforatie
7230400 80 micron, gekorreld
7348010 120 micron, glashelder

/stuk

/stuk

€ 2,99 verp/10

vanaf

86355E
86353E

2,

€ 10,59

groen

• Voor ft A4
• Transparant voorblad met A4 insteektas
• Met driedelig etiketvenster op de rug

verp/1

D268102 wit

€ 1,70 verp/25

verp/1

D268104 geel

€ 1,70 verp/25
€ 1,70 verp/25

86352E

transparant blauw

€ 10,59

verp/1

D268109 oranje

86362E

blauw

€ 10,59

verp/1

D268134 roze

€ 1,70 verp/25

verp/1

D268103 rood

€ 1,70 verp/25

verp/1

D268112 paars

€ 1,70 verp/25

D268106 blauw

€ 1,70 verp/25

D26811

€ 1,70 verp/25

86357E
86351E

85

€ 10,59

rood

Snelhechtmap extra breed

€ 10,59

metallic blauw

€ 10,59

zwart

/pak

zwart

vanaf
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Vouwmap Rock’s 80
• Voor ft A4 (22 x 31 cm)
• Uit papier van 80 g/m²
• Geassorteerde kleuren: citroengeel,
havana, roze, framboos, rood, muntgroen,
donkergroen, paars, blauw en grijs
• Capaciteit: 100 vel
• Pak van 30 stuks

Archiefdoos
• Voor ft A4
• Binnenft: 34 x 27 cm (h x d)
• Plat geleverd
• Eenvoudige montage
• Uit stevig zuurvrij golfkarton
• Voorbedrukt voor vermelding van de inhoud

807011E geel

€ 3,56

verp/1

807026E oranje

€ 3,56

verp/1

807020E roze

€ 3,56

verp/1

807016E framboos

€ 3,56

verp/1

807012E rood

€ 3,56

verp/1

Grijs met witte opdruk

807008E paars

€ 3,56

verp/1

4064943 rug van 8 cm

€ 3,56

€ 0,81 verp/20

807013E groen

verp/1

4064944 rug van 10 cm

€ 3,56

€ 0,87 verp/20

807019E blauw

verp/1

4064945 rug van 15 cm

€ 1,09 verp/20

4067744 rug van 20 cm

€ 1,34 verp/20

PA R T N E R

geassorteerde
kleuren: okergeel,
807001E citroengeel, havana,
roze, framboos, rood,
paars, blauw, groen
en grijs

€ 2,85

verp/1

Geassorteerde kleuren: rood, groen, blauw en
grijs, pak van 4 stuks
4070172 rug van 8 cm

€ 4,80

verp/1

Archiefbinder D-Clip
• Plastic clip met 2 extra lange pootjes
• Lengte: 100 mm
• Houdt uw papierwerk gebonden voor
toekomstige opslag
• Elke verpakking bevat een verlengstuk om het
papier eenvoudig uit de ordner te krijgen
• Capaciteit: 80 mm
• Doos van 100 stuks
1189301 rood

€ 17,99

verp/1

1189401 blauw

€ 17,99

verp/1

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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InkJoy liquid-ink roller
• Schrijfbreedte: 0,5 mm, ﬁjne naaldpunt
• Droogt snel
• Zacht en soepel schrijven
• Hoge kleurintensiteit

Flip-overblok
• Zelfklevend en herpositioneerbaar
• Te gebruiken met smartphone app Scribzee
• Optik Papier van 90 g
• 6-gaats perforatie
• 20 vel

1986306 zwart
ft 600 x 800 mm, effen

€ 16,99

€ 1,64 verp/12

96276

verp/1

1986307 blauw

ft 650 x 980 mm, geruit

€ 7,79

€ 1,64 verp/12

96278

verp/1

1986308 rood

€ 1,64 verp/12

7,
13,

99
/stuk

99

2,

72

/stuk

/blister

Duraframe

• Uit 100 % gerecycleerde plastic
• Voor Scotch Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m
• Verzwaarde bodem
• Inclusief 4 rolletjes
• Kleur: munt
®

SM4MINT

30

€ 13,99

verp/1

Wall-Safe tape

489901

zwart

€ 7,99

verp/1

489903

rood

€ 7,99

verp/1

489907

blauw

€ 7,99

verp/1

489923

zilver

€ 7,99

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

• Voor veilig gebruik op muren
• Ft 19 mm x 16,5 m
• Op blister met afroller
€ 2,72 verp/12

319165D
PA R T N E R

Plakbandafroller C38

• Ft A4
• Zelfklevend kader, bestaande uit twee
transparante folies die samen worden
gehouden door de magnetische rand
• Dankzij de magnetische rand kan de gegeven
informatie gemakkelijk worden vervangen
• Kleeft op alle oppervlakken met een vlakke
ondergrond
• Herpositioneerbaar
• In ophangbare etui

NEW PRODUCTS
CALIPAGE, OOK UW PARTNER VOOR EEN GEORGANISEERD KANTOOR!

6,

7,

15

79

/stuk

/stuk

Nietmachine X5-25ps
Perforator 825

• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Met eenvoudige bediening
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 59 mm
• Met 60 % minder inspanning van de
gebruiker
• Op blister

• Perforeert 25 blad
• Bevat verharde stansen
• Met geïntegreerde vergrendeling en een
metalen onderbouw met rubberen klep voor
het opvangbakje
• Uit metaal
• Personaliseringsvenster
• Op blister
1358

roze

€ 6,79

verp/1

1359

poederblauw

€ 6,79

verp/1

1360

fuchsia

€ 6,79

verp/1

1361

groen

€ 6,79

verp/1

1362

oranje

€ 6,79

verp/1

• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Met 5 gesloten laden
• Uit polystyreen
• Elegant en modern design, past in elke
werkomgeving
• Stapelbaar
• Capaciteit per lade: 4 cm hoogte
• Met antislip voetjes
• Ergonomisch handvat en veiligheidstop
• Ft 36 x 28,8 x 27 cm
€ 42,99

verp/1

7112351 wit/blauw

€ 42,99

verp/1

7110301 zwart/groen

€ 42,99

verp/1

7110351 zwart/blauw

€ 42,99

verp/1

7110371 zwart/roze

€ 42,99

verp/1

7110381 zwart kader met
geassorteerde laden

€ 42,99

verp/1

PA R T N E R

7110121 wit/zwart

roze

€ 7,15

verp/1

1340R

poederblauw

€ 7,15

verp/1

1384

fuchsia

€ 7,15

verp/1

1394

oranje

€ 7,15

verp/1

1395

groen

€ 7,15

verp/1

S24607Z 24/6

€ 0,68

verp/1

S11661Z 26/6

€ 0,31

verp/1

Nietjes

42,

Ladenblok

1339R

99
/stuk

Voor tips, tricks en nieuws
Volg ons op linkedin

Voor acties en nieuws
check onze facebook

Follow us on LinkedIn

Like us on Facebook

linkedin.com/company/calipage-benelux

facebook.com/CalipageBenelux

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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“De nieuwe ordners
van Pergamy zijn zeer
duurzaam door de randbeschermers. Bovendien zorgen
de rado sleuven voor meer stabiliteit”
- Charlotte, Account Manager

ORDNER

Gewolkte uitvoering
NIEUW
binnenkort
beschikbaar

Voor ft A4

Met opgeplakt rugetiket
Rug van 5 cm
Metalen sleuven
en beschermrand
Rug van 8 cm

Ordner
gewolkte
uitvoering
ref. 900795

rug van 5 cm

€ 1,09

900797

rug van 8 cm

€ 1,09

Surf
naar
onze
webshop
voor hetopvolledige
assortiment
Meer
dan
18.000
artikelen
onze webshop

PA R T N E R

900795

32

€1,

09

Ordner gewolkte uitvoering uit karton

KLASSEMENT EN ARCHIVERING
THE ART OF FILING

HOE ONTVANG
JE JOUW CADEAU?

THE ART OF FILING

HOE ONTVANG
JE JOUW CADEAU?

11

KOOP 10 OF 70 ESSELTE NO. 1
POWER ORDNERS

11

REGISTREER
JE VIA WWW.ESSELTE.COM/ART
EN KIES JE CADEAU

KOOP 5 OF 50 LEITZ ORDNERS. ACTIE
IS GELDIG OP ALLE LEITZ ORDNERS.

12

12

REGISTREER JE VIA WWW.LEITZ.COM/
ART EN KIES JE CADEAU

13
14

STUUR EEN KOPIE VAN DE
AANKOOPFACTUUR OP.
ONTVANG JE CADEAU!

13

STUUR EEN KOPIE VAN DE
AANKOOPFACTUUR OP.

14

ONTVANG JE CADEAU!

GRATIS*

GRATIS*

*Leitz MyBox® Klein met deksel t.w.v. €15 bij aankoop van 10 Esselte ordners
Leitz Reistas t.w.v. €90 bij aankoop van 70 Esselte ordners

Promotie periode 1.11.2017 - 28.02.2018

Promotie periode 1.11.2017 - 28.02.2018

Kijk voor meer informatie op :

Kijk voor meer informatie op :

www.esselte.com/art

2,

*Leitz MyBox® Klein met deksel t.w.v. €15 bĳ aankoop van 5 Leitz ordners
Leitz Reistas t.w.v. €90 bĳ aankoop van 50 Leitz ordners

www.leitz.com/art

59

3,

/stuk

99
/stuk

ECO

Ordner

Ordner Power N°1

• Voor ft A4
• Uit plaatkarton (RC) overtrokken met PP-folie
• Met sleuven, grijpring op de rug en randbeschermers
• Met hefboommechanisme 180°, voor 50 % bredere opening
en 20 % sneller archiveren
• Met verwisselbaar rugetiket

• Voor ft A4
• Ergonomische hendel
• Sterk karton overtrokken met PP-folie
• Met vergrendelingssleuven,
randbeschermers, grijpgat en etikethouder
Rug van 5 cm

Rug van 7,5 cm
€ 2,59 verp/10 4812100 geel

€ 2,59 verp/10

811440

€ 2,59 verp/10 811340

€ 2,59 verp/10

oranje

oranje

4805000 bordeaux

€ 2,59 verp/10 4805100 bordeaux

€ 2,59 verp/10

811540

€ 2,59 verp/10 811530

violet

€ 2,59 verp/10

4811600 groen

€ 2,59 verp/10 4812600 groen

€ 2,59 verp/10

811412

€ 2,59 verp/10 811312

€ 2,59 verp/10

violet
lichtgroen

lichtgroen

4811500 blauw

€ 2,59 verp/10 4812500 blauw

€ 2,59 verp/10

811411

lichtblauw

€ 2,59 verp/10 811311

lichtblauw

€ 2,59 verp/10

811560

turkoois

€ 2,59 verp/10 811550

turkoois

€ 2,59 verp/10

4811800 grijs

€ 2,59 verp/10 4812800 grijs

€ 2,59 verp/10

geassorteerde
geassorteerde
kleuren:
kleuren:
4805500 2 x rood,
€ 2,59 verp/10 4805600 2 x rood,
€ 2,59 verp/10
groen, blauw,
groen, blauw,
wit en zwart
wit en zwart

PA R T N E R

Rug van 8 cm

Rug van 5 cm

4811100 geel

101501

wit

€ 3,99 verp/20

101001

wit

€ 3,99 verp/20

101515

geel

€ 3,99 verp/20

101015

geel

€ 3,99 verp/20

101545

oranje

oranje

€ 3,99 verp/20

€ 3,99 verp/20

101045

1015502 lichtrood

€ 3,99 verp/20

1010502 lichtrood

€ 3,99 verp/20

101525

€ 3,99 verp/20

101025

€ 3,99 verp/20

1015505 lichtgroen

€ 3,99 verp/20

1010505 lichtgroen

€ 3,99 verp/20

101555

€ 3,99 verp/20

rood

rood

€ 3,99 verp/20

101055

1015503 lichtblauw

€ 3,99 verp/20

1010503 lichtblauw

€ 3,99 verp/20

101535

€ 3,99 verp/20

101035

€ 3,99 verp/20

groen
blauw

1015568 donkerblauw € 3,99 verp/20

groen
blauw

1010568 donkerblauw € 3,99 verp/20

101575

bruin

€ 3,99 verp/20

101075

bruin

€ 3,99 verp/20

101585

grijs

€ 3,99 verp/20

101085

grijs

€ 3,99 verp/20

101550

zwart

€ 3,99 verp/20

101095

zwart

€ 3,99 verp/20

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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KLASSEMENT EN ARCHIVERING
NIEUW
binnenkort
beschikbaar

1,

Ordner
• Voor ft A4
• Volledig uit PP
• Met etikethouder
• Met rado sleuven, grijpring en randbeschermers
Rug van 5 cm
900864 lichtblauw

€ 1,65

verp/1

900865 violet

€ 1,65

verp/1

900866 grijs

€ 1,65

verp/1

900867 bordeaux

€ 1,65

900868 oranje

65
/stuk

900875 geel

€ 1,65

verp/1

900886 oranje

€ 1,65

verp/1

900876 blauw

€ 1,65

verp/1

900887 paars

€ 1,65

verp/1

900877 zwart

€ 1,65

verp/1

900890 donkerblauw

€ 1,65

verp/1

900878 rood

€ 1,65

verp/1

900888 geassorteerde kleuren

€ 1,65

verp/1

900879 turkoois

€ 1,65

verp/1

900892 wit

€ 1,65

verp/1

verp/1

900880 groen

€ 1,65

verp/1

900895 roze

€ 1,65

verp/1

€ 1,65

verp/1

900881 geassorteerde kleuren

€ 1,65

verp/1

900870 paars

€ 1,65

verp/1

Rug van 8 cm

900871 donkerblauw

€ 1,65

verp/1

900882 lichtblauw

€ 1,65

verp/1

900872 geassorteerde kleuren

€ 1,65

verp/1

900883 violet

€ 1,65

verp/1

900873 wit

€ 1,65

900874 roze

€ 1,65

verp/1

900884 grijs

€ 1,65

verp/1

verp/1

900885 bordeaux

€ 1,65

verp/1

900897 geel

€ 1,65

verp/1

900893 blauw

€ 1,65

verp/1

900889 zwart

€ 1,65

verp/1

900891 rood

€ 1,65

verp/1

900894 turkoois

€ 1,65

verp/1

900898 groen

€ 1,65

verp/1

900896 geassorteerde kleuren

€ 1,65

verp/1

NIEUW
binnenkort
beschikbaar

A4

A4

vanaf

2,

39
/stuk

Personaliseerbare ringmap
• Voor ft A4

900300

rug van 16 mm

€ 2,39

verp/1

900301

rug van 25 mm

€ 2,59

verp/1

900302

rug van 40 mm

€ 2,99

verp/1

4 D-ringen, met 3 insteektassen
900304

rug van 16 mm, wit

€ 2,44

verp/1

900305

rug van 20 mm, wit

€ 2,56

verp/1

900306

rug van 25 mm, wit

€ 2,61

verp/1

900307

rug van 25 mm, rood

€ 2,61

verp/1

34

900308

rug van 25 mm, blauw

€ 2,61

verp/1

900317

rug van 25 mm, wit

€ 2,53

verp/1

900309

rug van 25 mm, zwart

€ 2,61

verp/1

900318

rug van 25 mm, rood

€ 2,53

verp/1

900310

rug van 30 mm, wit

€ 2,69

verp/1

900319

rug van 25 mm, blauw

€ 2,53

verp/1

900312

rug van 40 mm, wit

€ 2,99

verp/1

900320

rug van 25 mm, zwart

€ 2,53

verp/1

900313

rug van 50 mm, wit

€ 3,33

verp/1

900321

rug van 30 mm, wit

€ 2,80

verp/1

900314

rug van 60 mm, wit

€ 4,54

verp/1

900322

rug van 40 mm, wit

€ 2,99

verp/1

900323

rug van 50 mm, wit

€ 3,33

verp/1

4 D-ringen, met 2 insteektassen
900315

rug van 16 mm, wit

€ 2,42

verp/1

900324

rug van 60 mm, wit

€ 4,51

verp/1

900316

rug van 20 mm, wit

€ 2,44

verp/1

900325

rug van 70 mm, wit

€ 3,33

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PA R T N E R

2 D-ringen, met 3 insteektassen, wit

KLASSEMENT EN ARCHIVERING
vanaf

0,

2,

48
/stuk

PROMO

80
/stuk

vanaf

0,

39
/stuk

Archiefdoos
• Uit wit karton
• 100 % gerecycleerd en 100 % recycleerbaar
• Plat geleverd
• Manuele montage
5811735 binnenft: 8 x 25 x 33
cm (b x h x d)

€ 0,48

verp/25

5812035 binnenft: 10 x 25 x 33
cm (b x h x d)

€ 0,53

verp/25

581181B binnenft: 15 x 25 x 33
cm (b x h x d)

€ 0,99

verp/25

9034075 binnenft: 20 x 25 x 33
cm (b x h x d)

€ 0,99

verp/25

Containerdoos
• Binnenft: 52 x 26 x 34 cm (b x h x d)
• Uit wit karton
• 100 % gerecycleerd en 100 % recycleerbaar
• Plat geleverd
• Eenvoudige montage
• Met aangehecht deksel
• Capaciteit: 5 boxen van 10 cm
581211

€ 2,80

verp/5

PROMO
vanaf

0,

Basic Archiefdoos
• Voor ft A4+
• Uit 100 % gerecycleerd karton
75 x archiefdoos Basic, ft A4
binnenft: 7,7 x 25 x
KI44858 32,5 cm (b x h x d)
(ref. 4460102)

€ 29,25

verp/1

binnenft: 9,7 x 25 x
KI44859 32,5 cm (b x h x d)
(ref. 4460202)

€ 31,85

verp/1

binnenft: 14,7 x 25 x
KI44860 32,5 cm (b x h x d)
(ref. 4460302)

€ 41,60

verp/1

0,

43
/stuk

24
/stuk

Basic Archiefdoos Heavy Duty
• Voor ft A4 en A4+
• Manuele montage
• Vergrendelbaar deksel voor extra veiligheid
• Uit 100 % gerecycleerd karton
Binnenft 9,5 x 24,4 x 33,3 cm (b x h x d), 60 x archiefdoos Basic Heavy Duty, ft A4
KI44861

blauw (ref. 4472702)

€ 26,00

verp/1

Binnenft 9,5 x 24,5 x 33,3 cm (b x h x d), 60 x archiefdoos Basic Heavy Duty, ft A4
rood (ref. 44741)

€ 36,94

verp/1

KI44863

geel (ref. 44742)

€ 36,94

verp/1

KI44864

groen (ref. 44743)

€ 36,94

verp/1

PA R T N E R

KI44862

Archiefbinder D-clip
• Met stalen kern
• Tot 115 mm dikte
• Kleur: rood
911832

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

€ 0,24

verp/100
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KLASSEMENT EN ARCHIVERING
vanaf

2,

vanaf

12,

18
/pak

89
/stuk

*

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

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

Ft 330 x 250 mm
TUB485

V-bodem

€ 2,18

verp/25

TUB503

bodem 15 mm

€ 2,90

verp/25

TUB515

bodem 30 mm

€ 2,90

verp/25

TUB529

bodem 50 mm

€ 3,09

verp/25

TUB542

bodem 80 mm

€ 3,43

verp/25

Inhoud: 35 liter, buitenft: 48 x 39 x 31 cm (l x b x h), binnenft: 37 x 31 x 28 cm
(l x b x h), mogelijkheid tot gebruik van hangmappen met tussenafstand van
330 of 390 mm

Ft 350 x 250 mm

UB35LEU

€ 12,89

verp/6

UB35CCB *afzonderlijk verpakt in karton

€ 14,99

verp/1

TUB584

V-bodem

€ 2,49

verp/25

TUB586

bodem 15 mm

€ 3,11

verp/25

Inhoud: 64 liter, buitenft: 71 x 44 x 31 cm (l x b x h), binnenft: 60,5 x 37 x 28 cm
(l x b x h), mogelijkheid tot gebruik van hangmappen met tussenafstand van
390 mm

TUB588

bodem 30 mm

€ 3,11

verp/25

UB64LC

€ 15,99

verp/4

TUB590

bodem 50 mm

€ 3,37

verp/25

UB64CCB *afzonderlijk verpakt in karton

€ 17,99

verp/1

Hangmappen voor laden AZO Ultimate

®

vanaf

• 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

1,

87
/stuk

Tussenafstand 330 mm (A4)
V-bodem, oranje

€ 1,87 verp/25

AZO252

V-bodem, groen

€ 1,87 verp/25

AZO243

V-bodem, blauw

€ 1,87 verp/25

AZO250

V-bodem, geassorteerde kleuren

€ 2,67 verp/25

Tussenafstand 380 mm

AZO255

bodem 15 mm, oranje

€ 2,12 verp/25

AZO317

V-bodem, oranje

€ 2,62 verp/25

AZO267

bodem 30 mm, oranje

€ 2,12 verp/25

AZO319

bodem 30 mm, oranje

€ 2,91 verp/25

Tussenafstand 390 mm (foolscape)

Tussenafstand 365 mm (folio)
AZO307

V-bodem, oranje

€ 2,32 verp/25

AZO328

V-bodem, oranje

€ 2,78 verp/25

AZO313

bodem 30 mm, oranje

€ 2,91 verp/25

AZO335

bodem 30 mm, oranje

€ 3,04 verp/25

36

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PROMO
PA R T N E R

AZO225

KLASSEMENT EN ARCHIVERING
vanaf

0,

3,

PROMO

56
/pak

0,

24
/stuk

99
/stuk

Klemmap Swingclip
• Voor ft A4
• Capaciteit: 30 vel
• Uit transparante, ﬂexibele hardfolie
• Met ellipsvormige, zijdelings draaiende
kunststofklem

Geperforeerde showtas
• Voor ft A4
• Uit PP van 60 micron
• Gekorreld
11-gaatsperforatie
709-25

pak van 25 stuks

€ 1,13

verp/1

70900

doos van 100 stuks

€ 3,15

verp/1

23-gaatsperforatie
72310

pak van 10 stuks

€ 0,56

verp/1

723-25

pak van 25 stuks

€ 1,17

verp/1

72300

doos van 100 stuks

€ 3,15

verp/1

8,

vanaf

€ 0,99

verp/25

D226004 geel

€ 0,99

verp/25

D226005 groen

€ 0,99

verp/25

D226003 rood

€ 0,99

verp/25

D226007 donkerblauw

€ 0,99

verp/25

D226001 zwart

€ 0,99

verp/25

Elastomap Polyvision

D226009 transparant oranje

€ 0,99

verp/25

D226032 transparant groen

€ 0,99

verp/25

D226035 transparant rood

€ 0,99

verp/25

D226014 transparant lichtblauw

€ 0,99

verp/25

D226006 transparant blauw

€ 0,99

verp/25

• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP van 500 micron
• Met personaliseerbare insteektas op de voorzijde
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Personaliseerbaar via www.elbaprint.com
• Transparante kleuren

D226000 geassorteerde
transparante kleuren

€ 0,99

verp/25

5,

49
/stuk

€ 9,19

verp/1

57012E 12 vakken met tabs 1-12 € 8,49

verp/1

€ 13,40

verp/1

57032E 32 vakken met tabs 1-31 € 14,25

verp/1

57024E 24 vakken met tabs A-Z

€ 3,24

4,

49
/stuk

Sorteermap

• Voor ft A4 (24 x 34 cm)
• Uit gereclyeerd karton
• Met een perforatie op de binnenbladen
• Kleur: zwart
57007E 8 vakken met tabs 1-7

4800341

verp/12

99
/stuk

Elastobox Polyvision

Sorteermap Ordonator

PA R T N E R

D226002 wit

• Voor ft A4 (25 x 33 cm)
• Rug van 4 cm
• Uit transparante PP van 500 micron
• Met personaliseerbare insteektas op de voorzijde
• Met 3 kleppen en drukknopsluiting
• Met rugetiket
• Personaliseerbaar via www.elbaprint.com
• Capaciteit: 400 vel

• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit PP
• Met 3 kleppen
• Met elastosluiting en uitgesneden venster
• Insteekhoes A4 formaat aan de binnenzijde
• 8 vakken
• Kleur: zwart
56181E

€ 5,49

verp/1

1200142

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

€ 4,99

verp/8
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“De Pergamy plakstift
is tot 30 seconden na
het aanbrengen nog
herpositioneerbaar. Bovendien is
de lijm vrij van solventen en
afwasbaar. Ook veilig voor
kinderen dus !”
- Charlotte, Account Manager

PLAKSTIFT

Pergamy

Voor papier, karton,
stof, vilt en foto’s
Gemakkelijk in
gebruik

Niet giftig
Plakstift 40 g
ref. 900779

38

Andere formaten eveneens beschikbaar
900780

20 g

€ 0,62

900781

10 g

€ 0,40

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PA R T N E R

€0,

79

40 g

KANTOORMATERIAAL

GRATIS

vanaf

0,

PROMO

59
/stuk

Plakbandafroller

vanaf

26,

5,

/kit

®

Plakband PP
• Uit PP
• Met verouderings- en lichtbestendige acrylaatlijm,
waardoor tape niet verkleurt
• Individueel verpakt

• Ft 19 mm x 33 m
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er
van de plakband geen
spoor te vinden
1 x plakband
Scotch Magic™
Tape, value pack
20 + 4 rollen gratis
(ref. 81933P8)
+ GRATIS 1 x
plakbandafroller
C38, groen
(ref. C38MED)
®

1 x plakband
Scotch Magic™
Tape, value pack
12 + 2 rollen gratis
(ref. 81933VP)
+ GRATIS 1 x
plakbandafroller
C38, groen
(ref. C38MED)

€ 43,66

verp/1

C3312

ft 12 mm x 33 m

€ 0,59

verp/12

C6612

ft 12 mm x 66 m

€ 0,88

verp/12

C3315

ft 15 mm x 33 m

€ 0,68

verp/10

C6615

ft 15 mm x 66 m

€ 1,22

verp/10

C3319

ft 19 mm x 33 m

€ 0,77

verp/8

C6619

ft 19 mm x 66 m

€ 1,28

verp/8

C3325

ft 25 mm x 33 m

€ 0,97

verp/6

C6625

ft 25 mm x 66 m

€ 1,89

verp/6

Plakband Power Tape
• Supersterke tape voor diverse toepassingen in
huis, auto, tuin, enz.
• Voor alle materialen (behalve teﬂon)
• Waterdicht
• Af te scheuren met de hand
• Breedte: 50 mm
• 1 + 1 gratis

€ 26,43

verp/1

vanaf

20,

€ 5,96

2269630

vanaf

®

KI44866

/stuk

43

Plakband Scotch
Magic™ Tape

KI44865

96

2,

verp/1

80
/stuk

48

BUDGET

2,

19
/stuk

Schaar Advanced Green
Schaar Super
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal (56 Rockwell)
• Voor rechtshandigen
• Asymmetrische ogen
• Met precisie geslepen en geschroefde messen
• Onbreekbaar, ergonomisch handvat uit ABS
• Vaatwasmachinebestendig
• Kleur: zwart

Plakbandafroller
• Voor rollen van ft 19 mm x 33 m
• Rechthoekig model
• Kleur: zwart

PA R T N E R

4244102

€ 2,19

verp/1

50008

21 cm

€ 20,48

verp/1

50010

26 cm

€ 23,79

verp/1

• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal
• Voor rechtshandigen
• Ergonomische handgreep
• Handvat uit 70 % gerecycleerde kunststof
• Kleur: zwart
496110

17 cm,
symmetrische ogen

€ 2,80

verp/24

498110

18 cm,
asymmetrische ogen

€ 2,80

verp/24

499110

21 cm,
asymmetrische ogen

€ 3,24

verp/24

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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KANTOORMATERIAAL
vanaf

4,

Brievenbakje

49
/stuk

• Voor ft A4
• Uit hoogwaardig acryl
• Ft 33,1 x 24,7 x 6,2 cm (b x d x h)
€ 17,95

1950105

verp/1

Pennenbakje
• Uit hoogwaardig acryl
• Ft 7 x 7 x 10,4 cm (b x d x h)
€ 5,99

1955005

verp/1

Tijdschriftenhouder

• Voor ft A4
• Uit hoogwaardig acryl
• Met gesloten laden

• Voor ft A4
• Uit hoogwaardig acryl
• Ft 9,8 x 26,3 x 30,7 cm (b x d x h)

1950405 met 3 laden, ft 24 x 32
x 13,5 cm (b x d x h)

€ 69,90

verp/1

1950605 met 5 laden, ft 24 x 32
x 21,9 cm (b x d x h)

€ 99,00

verp/1

Nietmachine
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 15 blad
• Inlegdiepte: 65 mm
• Uit hoogwaardig acryl
• Kleur: transparant

€ 6,39

verp/1

verp/1

€ 17,79

verp/1

Acryl visitekaartenhouder
€ 17,79

verp/1

• Uit hoogwaardig acryl
• Capaciteit: 35 visitekaartjes
€ 4,49

1959405

verp/1

• Ft 11,4 x 19 x 7 cm (b x d x h)
• Uit hoogwaardig acryl
• Met A-Z register
• Met magneetsluiting
€ 31,39

1956305

2,

€ 21,39

Perforator

1959105

Box voor visitekaartjes

• Uit hoogwaardig acryl
• Naar achteren afgerond om beter te grijpen
• Past prima in elke werkomgeving
• Materiaaldikte: 5 mm

1951005

• Perforeert 8 blad (80 g/m²)
• Perforatieafstand: 8 cm
• Uit hoogwaardig acryl

1959205

Papierklemhouder

1959505

Ladenblok

44,

59

verp/1

2,

90

/stuk

/stuk

59
/stuk

Combo 2 brievenbakje Iderama

Ladenblok Iderama Big Box+

Papiermand Iderama

• Voor ft A4+
• Uit PP
• Stevig en stabiel
• Met etikethouder
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Ft 34,7 x 25,5 x 6,5 cm (b x d x h)

• Voor ft A4+
• Met 5 halfopen laden
• Stapelbaar
• Met veiligheidsstop en etikethouders
• Geleverd met set etiketten
• Ft 27,8 x 34,7 x 27,1 cm (b x d x h)

• Rond model uit PP
• Met handvaten
• Makkelijk te reinigen binnenkant
• Doorschijnende kleur
• Hoogte: 33,5 cm, diameter: 26,3 cm
• Inhoud: 15 l

113220D paars glossy

€ 2,59

verp/6

397220D zwart/paars

€ 44,90

verp/1

45354D

framboos

€ 2,59

verp/1

113279D ijsblauw glossy

€ 2,59

verp/6

397279D zwart/ijsblauw

€ 44,90

verp/1

45319D

paars

€ 2,59

verp/1

113282D turkoois glossy

€ 2,59

verp/6

397282D zwart/turkoois

€ 44,90

verp/1

45397D

appelgroen

€ 2,59

verp/1

113284D framboos glossy

€ 2,59

verp/6

397284D zwart/framboos

€ 44,90

verp/1

45383D

turkoois

€ 2,59

verp/1

113295D appelgroen glossy

€ 2,59

verp/6

397295D zwart/appelgroen

€ 44,90

verp/1

45310D

ijsblauw

€ 2,59

verp/1

• Voor ft A4+
• Uit PP

40

• Ft 11 x 29,2 x 32 cm (b x d x h)
• Transparante kleur

framboos

€ 7,99

verp/3

18019D

paars

€ 7,99

verp/3

18097D

appelgroen

€ 7,99

verp/3

18083D

turkoois

€ 7,99

verp/3

18010D

ijsblauw

€ 7,99

verp/3

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

7,

99
/stuk

PA R T N E R

Tijdschriftenhouder Iderama

18085D

KANTOORMATERIAAL

6,

39

4,

69

/stuk

23,

/stuk

59
/stuk

Dual Black desk organiser
Dual Black pennenbakje
• Stijlvol en opvallend design met een glossy
afwerking
• In duokleuren
• Voldoende ruimte om pennen, potloden, stylus en
meer op te bergen
• Extra compartiment met geluidsversterker, voor
smartphones tot iPhone 6 plus, versterkt het
geluid van de telefoon wanneer deze in de houder
staat
• Scherm blijft volledig zichtbaar wanneer deze in
de houder staat

Dual Black brievenbakje
• Voor ft A4, C4, folio en briefpapier
• Stijlvol en opvallend design met een glossy
afwerking
• In duokleuren zwart
• Stapelbaar: verticaal of trapsgewijs
• Grote opening aan de voorzijde
€ 6,39

5361095

vanaf

6,

verp/1

vanaf

27

€ 4,69

5363095

/doos

verp/1

• Stijlvol en opvallend design met een glossy
afwerking
• In duokleuren zwart
• Met Qi inductie lader - laad je Smartphone op
zonder kabel
• Bekijk op www.leitz.com/inductivecharging of uw
smartphone geschikt is voor inductie opladen
• Eenvoudig: LED lampje geeft aan wanneer de
telefoon in de juiste positie ligt om op te laden
• Energiebesparend: wanneer de smartphone vol is,
stopt het apparaat met opladen
• Input: min. 5V / 1A & Output: max. 1A
• Inclusief USB kabel

vanaf

4,

19
/stuk

€ 23,59

5365095

47,

verp/1

19
/stuk

Datumstempel
• Hoogte karakters: 4 mm
• Met ingebouwd inktkussen, automatische
beïnkting
• Zonder tekstplaat
• Maanden afgekort in het Nederlands of het Frans

Papierklem
• Uit hoogwaardig staal
• Krachtige spiraalveer
• Grote klemwijdte
• Ook op te hangen
• Doos van 10 stuks

Mini datumstempel
S120F

Frans

€ 4,19

verp/1

S120

Nederlands

€ 4,19

verp/1

Ladenblok Varicolor

®

• Voor ft A4, C4 of folio
• Met gesloten laden
• Uit ABS-kunststof, premium kwaliteit
• Stapelbaar
• Antislip voetjes
• Laden met stopsysteem
• Inclusief etiketvensters met insteekkaarten
• Laden in geassorteerde kleuren
• Ft 29,2 x 35,6 x 28 cm (b x d x h)

2090796 75 mm

€ 6,27

verp/1

Datumstempel

2090996 100 mm

€ 9,18

verp/1

S220F

Frans

€ 10,69

verp/1

760527

met 5 laden

€ 47,19

verp/1

verp/1

S220

Nederlands

€ 10,69

verp/1

76127

met 10 laden

€ 59,99

verp/1

2091296 120 mm

€ 12,10

Schrijfonderlegger met kalender
2018-2019

12,

09
/stuk

• Blok van 25 vel
• Inclusief alle ofﬁciële feestdagen (België,
Nederland, Frankrijk, UK, Duitsland, Spanje, Italië,
Rusland en Polen)
• Weekoverzicht en meetinstrument van 55 cm
€ 12,09

verp/1

D729202 kalenderblok

€ 5,89

verp/1

PA R T N E R

D729101 schrijfonderlegger

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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“Wil je graag wat meer
verschillende soorten thee
op kantoor maar wil je geen
volledige doos kopen omdat
deze toch blijft liggen als je de
smaak niet lekker vindt? Deze
Variety Pack van Lipton bevat
12 soorten met elk 15 zakjes. Zo
kan je testen zoveel je maar wil !”
- Charlotte, Account Manager

THEE

Variety Pack
Assortiment van zwarte thee,
groene thee en kruidendrank

OP = OP

Gratis
3 x Liptmug
15 stuks van
elke variant
12 varianten
Thee
Variety Pack
Ref. KI44821

42

180 theezakjes
Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PA R T N E R

€20,

78

FACILITY

GRATIS

GRATIS

GRATIS

6 Spa glazen

6 Spa glazen

6 Spa glazen

28,

32

29,

58

/pak

32,

/pak

48
/pak

Water Spa Reine
• Natuurlijk mineraalwater
• Belgisch kwaliteitsproduct
• Laagste mineraalgehalte van Europa

KI44824

2 x water
(ref. 51794 ) +
GRATIS 6 glazen
(ref. SPAGLAS)

28,

€ 28,32

Water Bru

Water Spa Intense

• Natuurlijk lichtsprankelend mineraalwater
• Belgisch kwaliteitsproduct
• Laag zoutgehalte

• Intens bruisend
• Zoutarm en licht gemineraliseerd
verp/1

KI44822

29

2 x water (ref. 51780)
+ GRATIS 6 glazen
(ref. SPAGLAS)

9,

/pak

€ 29,58

verp/1

2 x water (ref. 05180)
+ GRATIS 6 glazen
€ 32,48 verp/1
(ref. SPAGLAS)

KI44823

GRATIS

48

2 Royco
mokken

/pak

131,

65
/kit

Ijsthee
• Natuurlijke ingrediënten
• Geen toegevoegde suiker
• Geen kleurstoffen
• Geen bewaarmiddelen
• Bron van vitaminen
• Blikje van 25 cl
• Pak van 24 stuks

Soep voor automaten

Youth & Vitality

€ 28,29

verp/1

Fristi

53924

Wellness & Serenity
Orange

€ 28,29

verp/1

53925

Hydration & Motion

€ 28,29

verp/1

• Blikje van 25 cl
• Pak van 12 stuks

53930

Health & Energy

€ 28,29

verp/1

PA R T N E R

053935

049770

• Inhoud: 1 x st. Germain, 80 porties van 140 ml
(ref. 048141) + 1 x pompoensuprême, 70 porties
van 140 ml (ref. 048139) + 1 x kip, 130 porties
van 140 ml (ref. 048144) + GRATIS 2 Royco
mokken (ref. ROYTAS)
€ 9,48

verp/1

KI44814

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

€ 131,65

verp/1

43

FACILITY

34,

29,

99
/stuk

99
/stuk

Kofﬁelade
Verdeelplateau

• 1 schuif met een verdeling van 4 vakjes
• Het is mogelijk om er uw kofﬁemachine op te plaatsen om plaats te winnen
• Tot 45 à 50 capsules kofﬁe
• Ft 23,5 x 40,5 x 6 cm
• Kleur: zwart

€ 34,99

223111

9,

verp/1

€ 29,99

223511

9,

99
/doos

1,

99
/doos

Servetten Xpressnap

Servetten Xpressnap

• Gerecycleerd papier voor dispenser in 1/2 vouw
• 2-laags
• Ft 21,3 x 16,5 cm
• 1000 servetten per bundel
• Doos van 8 bundels
• Kleur: wit

• Gerecycleerd papier voor dispenser in 1/4 vouw
• 1-laags
• Ft 21,3 x 33 cm
• 1125 servetten per bundel
• Doos van 8 bundels
• Kleur: wit

15850

44

€ 9,99

verp/1

10840

verp/1

€ 9,99

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

29
/pak

Servetten
• 2-laags
• Pak van 50 servetten
• Ft 33 x 33 cm
T32680

creme

€ 1,29

verp/1

T32730

bordeaux

€ 1,29

verp/1

T32770

zwart

€ 1,29

verp/1

PA R T N E R

• 11 compartimenten om kofﬁe en thee accessoires
op een nette manier te organiseren
• Ft 46,2 x 16,8 x 24,9 cm
• Kleur: zwart

FACILITY

38,

23,

30

16

/stuk

/stuk

Handdoekdispenser Aquarius Slimrol
Toiletpapierdispenser

• Geschikt voor Slimrol handdoeken
• Snel en makkelijk bij te vullen
• Ft 32,4 x 29,7 x 19,2 cm
• Kleur: wit

• Voor gecontroleerd papierverbruik
• Ft 31,3 x 15,4 x 17,4 cm
• Kleur: wit
104582

toiletpapierdispenser

€ 38,30

verp/1

7955

handdoekdispenser

€ 23,16

verp/1

156005

toiletpapier Classic, 2-laags, doos van 36 rollen

€ 71,40

verp/1

6621

handdoekrol, 1-laags

€ 38,00

verp/1

€ 28,91

verp/1

€ 12,30

verp/1

4201030 ontsmettende zeep

€ 13,05

verp/1

420501

€ 6,60

verp/1

3,

28,

55
/pak

91
/stuk

Zeepdispenser
• Systeem: S1
• Compact formaat: aantrekkelijk en ruimtebesparend
• Betrouwbaar en drupvrij systeem: gegarandeerd goede
hygiëne en weinig onderhoud
• Hygiënisch gesloten systeem met inklapbare ﬂes
• Ft 11,2 x 29,1 x 11,4 cm
• Kleur: wit

Toiletpapier

560000

• 4-laags
• 160 vellen per rol
• Kleur: wit
• Pak van 4 rollen

PA R T N E R

8484

zeepdispenser

Vullingen, ﬂacon 1 l
620701
€ 3,55

verp/1

niet-geparfumeerde zeep

geparfumeerde zeep

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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FACILITY

2,

3,

83
/stuk

17,

99
/stuk

89
/stuk

Toiletreiniger
• Helpt kalkaanslag te voorkomen
• Exclusieve combinatie van tensio-active stoffen
• Zonder gevaar voor septische putten
• Onder de rand aanbrengen, borstelen en naspoelen
• Voor sterke bevuiling: laten inwerken en naspoelen
• Flacon van 750 ml
€ 2,83

208193

17,

verp/1

Keukenontvetter

Handzeep Flo

• Professionele, krachtige keukenontvetter
• Zeer effectief voor werkbladen en apparatuur
zoals friteuses, potten en pannen, enz.
• Flacon van 750 ml

• Ecologische handzeep voor milde reiniging
van de handen
• Bloemenparfum
• Flacon van 5 l

€ 3,99

188679

4,

39
/doos

verp/1

€ 17,89

4000517

2,

59
/stuk

verp/1

39
/stuk

ECO

Allesreiniger Blossom
• Voorkomt kalkaanslag en vlekvorming
• Voorkomt glas- en metaalcorrosie
• Ontvet krachtig
• Toepasbaar voor huishoudelijke en industriële
machines
• Niet getest op dieren
• Doos van 70 stuks
4002179

46

€ 17,39

verp/1

• Geconcentreerde vloeibare gel
• Doordringt en verwijdert het vuil makkelijker
dankzij zijn krachtige formule met 2,5 keer meer
kracht in elke druppel
• Overal te gebruiken: verdund op de vloer
of onverdund op het aanrecht, verticale
oppervlakken, keuken of badkamer
• Vleugje bloesem
• Flacon van 600 ml
597078

€ 4,59

verp/1

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

Allesreiniger
• Reinigt en ontvet zonder strepen achter te laten
• Citroengeur
• Flacon van 500 ml
€ 2,39

168597

PA R T N E R

Vaatwastabletten

verp/1

by Safescan

®

EASY TIME & ATTENDANCE
POWERED BY THE CLOUD
Bent u op zoek naar een makkelijker manier voor uw tijds- en aanwezigheidsregistratie? Maak kennis met TimeMoto, de complete workforce management
oplossing. De nieuwste TimeMoto push-enabled terminals bieden registratie
aan via RFID, vingerafdruk en gezichtsherkenning. De TimeMoto PC software
die meegeleverd wordt bij uw terminal, stelt u in staat om op de hoogte van de
werknemersstatus te blijven, creëer werkroosters, houd zicht op overuren en
exporteer gegevens naar Excel, CSV en PDF.
De TimeMoto Cloud oplossing biedt u een flexibele manier om uw
personeelsbestand te beheren. Werken in de Cloud betekent dat u de
aanwezigheid van medewerkers kunt zien, werkschema’s kunt beheren en
rapporten kunt maken waar en wanneer het uitkomt: op het werk, thuis of
onderweg. Medewerkers die veel tijd doorbrengen op de weg of werken
op afstand, kunnen op elk gewenst moment en vanaf elk mobiel apparaat
in- en uitklokken.

PROBEER TIMEMOTO CLOUD
30 DAGEN GRATIS

Head Ofﬁce

Project Location

Warehouse

At Home

On the go

TM616
TM626
TM818
TM828
TMRF100
TMRF110

TimeMoto TM-616
TimeMoto TM-626
TimeMoto TM-818
TimeMoto TM-828
TimeMoto RF-100
TimeMoto RF-110

verp/1
verp/1
verp/1
verp/1
verp/1
verp/1

€ 399
€ 499
€ 499
€ 599
€ 49
€ 59

TMCLOUD
CLOUDPL
TM25EX
TM100EX
TMPCPLU

TimeMoto Cloud
TimeMoto Cloud Plus
TimeMoto Cloud uitbreiding: 25 gebruikers
TimeMoto Cloud uitbreiding: 100 gebruikers
TimeMoto PC software Plus

Branch Ofﬁce

verp/1
verp/1
verp/1
verp/1
verp/1

€ 149
€ 249
€ 79
€ 289
€ 189

www.calipage.be

PA R T N E R

Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Producten zolang de voorraad strekt. Onze prijzen zijn exclusief BTW en taksen.

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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“Snel en eenvoudig
badges en plastiek
kaarten printen? Dat kan
met deze Badgy printer! Doordat
hij op dezelfde manier werkt als
een gewone papierprinter is
hij bovendien gemakkelijk te
installeren en te gebruiken !”
- Charlotte, Account Manager

BADGEPRINTER

Evolis

Gemakkelijk te
installeren en
te gebruiken

Duurzame drager op
creditcard formaat

Badgeprinter
BDG100 +
100 clips
ref. KI44815

€564
48

GRATIS
100 clips met
veiligheidspin

Print badges en
plastic kaarten in
enkele seconden

Ander model eveneens beschikbaar
KI44816

1 x badgeprinter Badgy 200, 95 badges/uur (ref. BDG200) +
GRATIS 100 clips met veiligheidspin (ref. 1440001)

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

€ 927,00

PA R T N E R

Inclusief software
en lint

KANTOORMACHINES

GRATIS

Bebat (BE): +EUR 0,075 x 3
Stibat (NL): +EUR 0,017 x 3
Recupel (BE): +EUR 0,041

bureaurekenmachine

152

33,

/kit

00
/stuk

Bebat (BE): +EUR 0,075 x 2
Stibat (NL): +EUR 0,017 x 2
Recupel (BE): +EUR 0,041

Financiële rekenmachine 10BII+

Thermische kasregister XE-A137
• 1 station met drop-in thermische printer, heldere gebruikers display
• Papierbesparende elektronisch journaal functie
• 8 omzetgroepen met 12 karakters tekst, maximaal 200 PLU‘s met 12 karakters tekst
• Gedetailleerd dag- en periode-transactierapport
• „HELP“ toets functie voor snelle afdruk van programmeer- en gebruikersinstructie
• SD-kaartslot type normaal SDHC 4-32Gb voor backup en dataoverdracht
KI44817

1 x thermisch kasregister XE-A137, wit (ref. A137WH) + GRATIS bureaurekenmachine
(ref. EL337C)

€ 152,00

verp/1

KI44818

1 x thermisch kasregister XE-A137, zwart (ref. A137BK) + GRATIS bureaurekenmachine
(ref. EL337C)

€ 152,00

verp/1

344

145

/stuk

• Meer dan 170 ingebouwde functies (statistisch,
wiskundig en ﬁnanciële)
• Invoersysteemlogica: algebraïsch
• Toetsenbord: numeriek
• Geheugenregisters: 22
• Scherm: LCD, 1 regel x 12 tekens; 12 x 7
segmenten, één regel, instelbaar contrast;
oppervlak: 1,6 x 6,35 cm
• 2 CR2032 batterijen
• Ft 80,9 x 14 x 145 mm
• Gewicht: 85 g
• Meegeleverd in de doos: rekenmachine, batterijen,
quick start gids en beschermhoes
NW239AA

Recupel (BE): +EUR 0,300

Papiervernietiger Securio B22

Papiervernietiger Shredstar X13

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

• Gebruik: werkplek / kantoor
• Invoerbreedte: 230 mm
• Capaciteit: 13 pagina’s
• Type cut: snippers
• Snit: 4 x 37 mm
• Vernietigt: creditcard, CD/DVD, nietjes en paperclips
• Ft 39 x 59,5 x 30 cm
• Veiligheidsniveau: P-4
• Capaciteit uitneembare opvangbak: 23 l
• Kleur: wit/zilverkleurig

PA R T N E R

€ 344,00

verp/1

verp/1

€ 145,00

verp/1

/stuk

Recupel (BE): +EUR 0,300

1831121

€ 33,00

1057121

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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BUREAULAMP

“Deze bureaulamp
met LED-lichten is uiterst
ﬂexibel dankzij de drie
regelpunten. U kunt ze
perfect richten op de plaats
waar u meer licht wenst!”
- Charlotte, Account Manager

LED Madrid
Type lamp: LED 3 W
Geeft een warm
en aangenaam
licht af

Temperatuur
licht: 3.000 Kelvin
(warm wit)
Uit ABS en
metaal

Lichtintensiteit:
180 lumen

Kleur: zilver

Bureaulamp
LED Madrid

ref. 5010677

50

Andere kleuren
5010678

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

PA R T N E R

€33,

50

zwart

€33,50

MEUBILAIR

189

99,

00

/stuk

Bebat (BE): +EUR 0,075
Stibat (NL): +EUR 0,017
Recupel (BE): +EUR 0,041

/stuk

• Digitaal horloge dat een complete datum en uur
weergeeft
• Contrasterende kleuren: de gele omlijningen
zorgen voor een goede leesbaarheid
• Automatische omschakeling winter-/zomeruur
• Ophangbaar
• De lichtintensiteit neemt af tussen 22 en 7 uur
• Beschikt over een inwendige batterij in het geval
van stroomonderbreking (CR2032)
• Uit plastic
• Ft 28 x 28 x 4,2 cm
• Werkt op een voeding van 220 V
• Kleur: zwart
€ 189,00

verp/1

ECO

Recupel (BE): +EUR 0,010

Bureaulamp

Digitale klok
• Muurklok om aan een wand te hangen of om op
een desk of tafel te plaatsen
• Goede leesbaarheid dankzij de rode LED’s
• Meerdere LED kleuren: blauw, groen en wit
• De seconden tellen af rond de klok
• De lichtintensiteit neemt af tussen 22 en 7 uur
• Ft 28 x 28 x 2,5 cm
• Inclusief reservebatterij (CR2032)
• Werkt op een voeding van 220 V
• Kleur: zwart
€ 99,00

9370561

verp/1

• 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
• Kabbellengte: 150 cm
• Armlengte: 83 cm
• Lampenkap: 66 x 8 cm
• Inclusief tafelklem (tot 6,3 cm bladdikte)
€ 139,00

8205202

164
89,

/stuk

ECO

Digitale klok

1010011

139

Bebat (BE): +EUR 0,075
Stibat (NL): +EUR 0,017
Recupel (BE): +EUR 0,041

verp/1

/stuk

00
/stuk

Recupel (BE): +EUR 0,010

Bureaulamp MAULpure
• Dimbare LED bureaulamp
• Type lamp: LED 8 W
• Met geïntegreerde 5 V, 500 mA USB-stekker voor het opladen van tablet’s
of smartphones
• Verlichting in touchpad toont de dimstand
• Arm en lampenkap van aluminium
• Dimmer via verlicht touchpad met 7 standen aan lampenvoet
• 30 hoog rendement LED’s (SMD-LED’s)
• Temperatuur licht: 6.500 Kelvin (daglicht)
• De armatuur bevat ingebouwde LED’s die niet kunnen vervangen worden
• Levensduur ca. 20.000 uur
• Lichthelderheid: 430 lumen
• Lichtsterkte: 1800 Lux op 35 cm afstand
• Armlengte: 42 cm
• Hoogte in normale werkpositie: 45 cm
• De kap van de lamp (ft 23 x 5 cm) is 180° neigbaar en 300° zwenkbaar
• De stabiele verzwaarde voet, (ft 19 x 125 cm) is voorzien van een werkblad
beschermende onderlaag

PA R T N E R

8202295

€ 89,00

Dropbox Helsinki
• Om postpakketjes in te laten deponeren wanneer u niet thuis bent
• Met soft-closing systeem
• Uitgerust met een 3-puntslot en een anti-diefstalsysteem
• Uit duurzaam gegalvaniseerd staal met poedercoating
• Ft 39 x 24 x 105,3 cm
• Maximum ft pakket: 31 x 14 x 31 cm
• Kleur: zwart
verp/1

BG57000

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

€ 164,00

verp/1
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Bureaustoel New S Move
• Aanpasbare zithoogte
• De rugsteun die vervaardigd is uit
een ademende stof is tevens verstelbaar
synchroon met de stoel zelf
• Ook de zitdiepte en hoogte van de rugsteun
kunnen aangepast worden
• Ergonomisch gevormde zitting
• Beschikt over een tilt-mechanisme waarbij
de spanning aanpasbaar is aan het lichaamsgewicht
• Stevige basis vervaardigd uit polyamide,
ook geschikt voor zachte ondergronden
• Inclusief aanpasbare armsteunen
• Zithoogte: 42 - 55 cm
• Zitbreedte: 50 cm
• Zitdiepte: 47 cm
• Rughoogte: 52 cm
• Kleur: zwart

Bezoekersstoel Visit 10
• Bezoekersstoel met 4 poten uit verchroomd staal met een diameter
van 22 mm en inclusief plastic silders
• Ergonomisch ontworpen rugsteun met ademende stof
• Zitting met afgeronde voorkant voor een comfortabele zithouding
• Stapelbaar (per twee)
• Zithoogte: 46 cm
• Zitbreedte: 48 cm
• Zitdiepte: 45 cm
• Rughoogte: 32 cm
290G200 zwart

€ 115,00

verp/1

290G260 blauw

€ 115,00

verp/1
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€ 249,00

AT200

429
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Bureaustoel Head Point RS

PS100X

52

€ 289,00

verp/1

Bureaustoel Big Star 20
• Aanpasbare hoogte en hoek
• Extra dikke, comfortabele zitting met uitholling voor de knieën
• ‘Point-synchro-mechanisme’: zorgt ervoor dat de stoel in proportie blijft met het
lichaamsgewicht en je lichaamsvorm als je hem verstelt
• Inclusief verstelbare armsteunen
• Uitgerust met een wielenonderstel dat ook geschikt is
voor zachte vloeren zoals tapijt
• Voor een lichaamsgewicht tot 150 kg
• Zithoogte: 44 - 52 cm
• Zitbreedte: 52 cm
• Zitdiepte: 46 cm
• Rughoogte: 70 cm
• Kleur: zwart
290TW50

Meer dan 18.000 artikelen op onze webshop

€ 429,00

verp/1

PA R T N E R

• Aanpasbare zithoogte
• Comfortabele XXL zitting in ‘bucket’ stijl
• De ergonomisch gevormde rugsteun is in hoogte verstelbaar en zal extra steun
bieden voor de onderrug en de lenden
• Inclusief in hoogte verstelbare armsteunen in het zwart, met zachte pads
• ‘Point-synchro-mechanisme’: zorgt ervoor dat de stoel in proportie blijft met het
lichaamsgewicht en je lichaamsvorm als je hem verstelt
• Multifunctionele hoofdsteun die verstelbaar is in hoek en hoogte
• De zwarte basis uit polyamide is ook geschikt voor tapijten en andere zachte
ondergronden
• Zithoogte: 42 - 53 cm
• Zitbreedte: 50 cm
• Zitdiepte: 47 cm
• Rughoogte: 63 cm
• Kleur: zwart

MEUBILAIR

47,

79,

00

99,

00

/stuk

00

/stuk

Anti-vermoeidheidsmat AFS Tex
System 5000

Anti-vermoeidheidsmat AFS Tex
System 2000

Anti-vermoeidheidsmat AFS Tex
System 3000

• Vervaardigd uit sterk anti-microbieel 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 60 x 40 cm
• Kleur: zwart

• 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
anti-microbiële elementen die voor een maximum
ergonomiteit
• Vermindert de druk op het lichaam tot 46%
• Voor binnengebruik
• Ft 50 x 100 cm
• Kleur: zwart

€ 47,00

FCA2164

vanaf

49,

verp/1

€ 79,00

FCA3203

/stuk

• De ultieme oplossing voor rechtstaand werken
• Vervaardigd uit sterk anti-microbieel 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 x 90 cm
• Kleur: zwart

verp/1

FCA5253

€ 99,00

verp/1
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blister van 8
batterijen AA
Bebat (BE): +EUR 0,075 x 28
Stibat (NL): +EUR 0,017 x 28

Vloermat 9mat
• Vloertapijt met 9 hoeken
• Uniek design voor maximale vloerbedekking
• De topkwaliteit van deze transparante mat en duurzaamheid beschermen uw
werkvloer
• Geurvrij
• Zonder weekmakers of andere toxische elementen
• 100 % polycarbonaat
• Ft 98 x 98 cm
€ 49,00

verp/1

FC11100 voor zachte ondergronden

€ 55,00

verp/1

PA R T N E R

FC12100 voor harde ondergronden

Batterijen Eco Advanced
• Niet-herlaadbare batterijen
KI44812

1 x batterijen AA, doos van 20 stuks (ref. 5354150) +
GRATIS blister van 8 batterijen AA (ref. 103580G)

€ 19,39

verp/1

KI44813

1 x batterijen AAA, doos van 20 stuks (ref. 5354151) +
GRATIS blister van 8 batterijen AA (ref. 103580G)

€ 19,39

verp/1

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment
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Scott® Control
Rolhanddoeksysteem.
Hoe scoort u op de Washroom 5D Test? Kijk op: www.kcprofessional.nl%
Nieuwe, compacte dispenser die
in één handeling te reinigen is
AQUARIUS*
Rolhanddoek Dispenser
4-*.30-Wit (7)

Uitstraling - Modern vormgegeven dispensers
die helpen de ruimte netjes te houden
Hygiëne - Drogere handen dankzij de uiterst
absorberende Airflex* Technologie + de meest
hygiënische dispenser vs. de concurrentie1
Efficiency - Compact systeem met grote capaciteit
voor de meeste droge handen per gevulde
dispenser; minder vaak bijvullen
Tevredenheid - Medewerkers hebben liever
handdoeken met reliëfpatroon van het Scott® Merk
Duurzaamheid - Grote capaciteit, onze oplossing
zorgt voor lager verbruik én minder verspilling
(restrolfunctie)

Scott® Control SLIMROLL* (6621)
• Rolhanddoeken voor een betere hygiëne
• Dankzij de Airflex* Technologie is de rol compacter en kunnen meer handen worden
gedroogd
• Voor gebruik met een compacte rolhanddoek dispenser die in één handeling te
reinigen is (7955)
1 Resultaten van een Swab Test studie, uitgevoerd door MGS Laboratories in januari 2017

Meer dan 18.000 artikelen online
voor uw kantoor, binnen 24 uur geleverd
Bestel nu via de webshop

geavanceerde
zoekfunctie met

DETAILFILTER
makkelijk
producten

op al uw

MOBIELE
APPARATEN

VERGELIJKEN

GRATIS 3 DOZEN
APERITIEFMIX*
Surf naar onze Calipage webshop.
Bij een bestelling van minimaal 75 euro ontvangt u eenmalig
GRATIS 3 dozen aperitiefmix (125 g) (ref. KI44874)*
*Aanbieding geldig vanaf 08/01/2018 t.e.m. 01/04/2018 of zolang de voorraad strekt.
Niet terugbetaalbaar in contanten. Bestelling excl. BTW en taksen en met uitzondering van postzegels.

