
18.000 office supplies online
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AANBIEDINGEN GELDIG tot en met 17/03/2017
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GRATIS FLUOVEST

WIN EEN 
iPhone 7

Pakket Dolce Gusto

KI44145

Inhoud pakket: 2 x Lungo, pak van 16 capsules (ref. 087201),  
2 x Café au lait, pak van 16 capsules (ref. 087226), 2 x Marrakesh,  
pak van 16 capsules (ref. 087221), 2 x Espresso, pak van 16 capsules 
(ref. 087203), 2 x Nesquick, pak van 16 capsules (ref. 087207),  
2 x Cappuccino, pak van 16 capsules (ref. 087204) + GRATIS  
espressomachine Dolce Gusto Piccolo antraciet (ref. PRDOLCE)

€ 67,00 verp/1  

GRATIS
Espressomachine

to

€67,00
/pakket

Zie ook onze actie op Pagina 28*actievoorwaarden op onze webshop

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x
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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.

Deze publicatie 
is volledig op 
FSC®-papier gedrukt

GROTE KEUZE,  
SNEL GELEVERD

Meer dan 18.000 artikelen online 
voor uw kantoor, binnen de 24 uur 
geleverd

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD 
KANTOOR

Alles voor een economisch en 
ecologisch kantoor 

SERVICE EN 
PROFESSIONEEL ADVIES*

Professioneel advies bij de keuze 
van uw product. Niet tevreden? 
Laat het ons weten!

SCHERPE PRIJZEN

Doorlopend promoties op meer 
dan 250 A-merken. Beste prijs/
kwaliteitsgarantie op het huismerk 
Calipage. Scherpe prijzen in het  
5 StarTM budgetgamma 

*Diensten voorbehouden voor zelfstandigen, bedrijven en vrije beroepen. 

GARANTIECHARTER

MEUBILAIR P. 47-50

Surf naar onze Calipage webshop en geef  
uw bestelling in. Bij een bestelling van 
minimum 75 euro ontvangt u eenmalig  
GRATIS 1 fluovest (ref CALFLUO).

 
*Aanbieding geldig vanaf 07/01/2017 t.e.m. 17/03/2017 of  
zolang de voorraad strekt. 

Niet terugbetaalbaar in contanten. Eenmalig geldig bij een online 
bestelling voor minimum 75 euro (excl. BTW en met uitzondering 
van postzegels). 

PRESENTATIE EN COMMUNICATIE p. 16-17

PAPIER p.11-12

ETIKETTEN EN ENVELOPPEN p. 13-15

KANTOORMACHINES p. 31-32

TECHNOLOGIE p. 4-10

FACILITY p. 42-46

KANTOORMATERIAAL p. 38-41

KLASSEMENT EN ARCHIVERING p. 33-37

NEW PRODUCTS p. 23-30

SCHRIJFWAREN EN CORRECTIE p. 18-20

BLOKKEN EN SCHRIFTEN p. 21-22

GRATIS 

FLUOVEST

WIN EEN  
iPhone 7*
Wedstrijd geldig t.e.m.  
28/2/2017

Hoe deelnemen? 
Bij uw online bestelling vult u een schiftings- 
vraag in en bevestigt u zo uw deelname.

*De winnaar wordt in maart verwittigd
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3Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

WIN EEN 
 iPhone 7

  
@WORK ACTIE

WIN  
EEN CITYTRIP

WIN EEN  
ETENTJE IN  

EEN STERRENRESTAURANT

  
@WORK ACTIE

SEPTEMBER-
OKTOBER

JUNI-JULIJANUARI-
FEBRUARI

MAART-APRIL

NOVEMBER-
DECEMBER

Doe mee aan onze “Voel je thuis op kantoor” wedstrijd  
en maak kans op volgende prijzen:
Maak heel het jaar door kans op de meest prachtige prijzen! Doe mee aan 
onze wedstrijd en waag je kans! Hoe deelnemen? Bij uw online bestelling 
vult u een schiftingsvraag in en bevestigt u zo uw deelname.

Surf naar onze webshop voor de actievoorwaarden
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TECHNOLOGIE

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

Toetsenbord Ergo Compact
• Compact ergonomisch toetsenbord
• Voorkomt Repetitive Strain Injury (RSI) door platte stand en vorm
• Dun en lichte aanslag
• USB-aansluiting
• Plug & Play

2618705 azerty-toetsenbord € 36,79 verp/1  

2565801 qwerty-toetsenbord € 36,79 verp/1  

USB stick Evo
• USB 2.0
• Plug & Play

400931 capaciteit: 16 GB € 6,45 verp/1  

405530 capaciteit: 32 GB € 11,03 verp/1  

418585 capaciteit: 64 GB € 21,36 verp/1  

Auvibel (BE): 
16 Gb +EUR 0,500 
32 Gb +EUR 1,350 
64 Gb +EUR 1,350

vanaf

/stuk
€6,45

Recupel (BE): +EUR 0,041

/stuk
€36,79

Draadloze muis Evo Compact
• Geavanceerde lasersensor voor precieze  

bediening op ieder oppervlak, zelfs op glas
• Ergonomisch ontwerp voor langdurig en  

comfortabel gebruik
• Oppervlak met rubbercoating voor een perfecte grip
• 2 duimknoppen, snelheidsselectieknop (800/1.600/2.400 dpi)
• Op te bergen micro-USB-ontvanger
• Werkt op 1 AA batterij (meegeleverd)
• Kleur: zwart

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

/stuk
€39,49

Laptopstandaard Riser
• 5 verschillende hoogtes
• Licht en compact
• Draagkracht: 5 kg
• Hoogte: 130 - 230 mm
• Tot 22 inch laptops
• Zwart
• Uit te breiden met de documentenhouder  

ref: 4606522

4606553 € 55,59 verp/1  

/stuk
€55,59

Privacy filter
• 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
• Geschikt voor een breedbeeld laptop of een flat screen monitor)

4802001 15.6’’, ft 346 x 195 mm (b x h) € 43,79 verp/1  

4801001 17’, ft 368 x 230 mm (b x h) € 54,79 verp/1  

4802301 17.3’’, ft 384 x 216 mm (b x h) € 60,79 verp/1  

4815201 18.5’’, ft: 410 mm x 230 mm € 66,39 verp/1  

vanaf

/stuk
€43,79

20249T € 39,49 verp/1  
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TECHNOLOGIE

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

Tabletcase met toetsenbord
• Voor 9/10 inch tablets
• Met toetsenbord
• Compatibel met Android, iOS en Windows
• Lithium batterij 280 mAh

201277 azerty-toetsenbord, 
Muskoka € 52,99 verp/1  

201272 qwerty-toetsenbord, 
Detroit IV € 52,99 verp/1  

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

/stuk
€52,99

Powerbank
• Dankzij de nieuwe Ednet  

powerbank zijn lege batterijen  
van je smartphones en tablets 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 een 
computer of wandoplader

31880 2.200 mAh € 8,24 verp/1  

31881 4.400 mAh € 14,64 verp/1  

31884
2 USB poorten (1 x 2.1A 
en 1 x 1A), met inductie 
oplaadfunctie

€ 41,12 verp/1  

Bebat (BE): +EUR 0,075
Stibat (NL): +EUR 0,017
Recupel (BE): +EUR 0,010

vanaf

/stuk
€8,24

Autolader
• Bevat een Lightning USB-kabel en een autolader
• Om iPhone, iPod of iPad op te laden in de auto
• Lengte: 1 m
• Verguld
• Kleur: wit

310440 € 16,79 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,010

/stuk
€16,79

Tempered glass protector Optimum
• Voorkomt krassen en stof op je scherm
• Tempered glass (9H)
• Slechts 0,4 mm dik
• Makkelijk aan te brengen en te verwijderen
• Betere bescherming tegen valschade
• Minder last van bubbelvorming onder de protector

5452967 voor iPhone 6, 6s en 7 € 7,43 verp/1  

5456316 voor iPhone 5/5c/5s € 7,43 verp/1  

5452578 voor iPhone 6 Plus en 
7 Plus € 8,26 verp/1  

vanaf

/stuk
€7,43

Case Optimum
• Deze case kan krediet- 

kaarten opbergen terwijl  
hij je smartphone beschermt 

• ABS kliksysteem voor  
optimale bescherming 

• Uit leder 
• Magnetisch klepje 
• Geïntegreerde horizontale  

stand 
• Kleur: zwart

5456996 voor iPhone 5/5c/5s € 8,26 verp/1  

9120111 voor iPhone 6/6s € 8,26 verp/1  

9120265 voor iPhone 6 Plus € 9,91 verp/1  

vanaf

/stuk
€8,26

Autobevestiging voor smartphones
• Geef uw smartphone, zelfs in een hoesje, 

onderweg een veilige plaats
• Snel en eenvoudig te monteren op uw voorruit
• Houdt uw smartphone binnen handbereik
• Ideaal voor gps-functie

K39217E € 17,99 verp/1  

/stuk
€17,99

Ideale mobile office
De werkplek van de toekomst? Die bestaat al! Technologieën die vijf tot tien jaar geleden nog puur theoretisch waren, komen nu werkelijk op. Cloud, social, video, mobile en  
meer zijn voor veel werknemers onderdeel van hun dagelijkse routine. Werknemers hebben behoefte aan flexibiliteit, zelfstandigheid en gemak. De ideale mobile office  
combineert deze factoren.

 – Flexibiliteit: thuiswerken, verbeterde connectiviteit en de mogelijkheid om overal samen te werken, dat zien werknemers als flexibiliteit. Collaboration software is er dan ook in 
alle soorten en maten: van Whatsapp tot Skype en professionele tools als Slack of Dropbox. Alle documenten worden opgeslagen in de cloud, zodat ze overal consulteerbaar 
zijn. Bovendien is dit een win-win situatie: de werknemer kan werk en privé combineren, presteert beter en de werkgever heeft gemotiveerder personeel dat makkelijker en 
vaker bereikbaar is.

 – Zelfstandigheid: de werknemer wil meer controle over zijn of haar werkplek en productiviteit. Efficiënt werken staat voorop. Laat je werknemers dan ook de vrije keuze over de 
mobile tools die ze gebruiken. Veel ondernemingen kiezen ondertussen voor de “bring-your-own-device”: werknemers brengen hun eigen laptops mee, waarmee ze volledig 
vertrouwd zijn. Zo kunnen ze efficiënter werken en ligt hun productiviteit hoger.

 – Gemak: de gebruikte tools moeten gebruiksvriendelijk zijn. Van iPhone tot Skype for Business, de grote technologie-ondernemingen focussen allemaal op simpele en 
intuïtieve hard- en software waar iedereen mee kan werken. Daarin speelt video ook steeds een belangrijkere rol: werknemers moeten niet meer urenlang reizen om een 
vergadering te hebben met werknemers uit andere landen. De conference call verloopt nu gewoon per video.
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TECHNOLOGIE

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

Inkjetprinter Workforce WF-100W
• Draagbare A4-printer 
• Printsnelheid: 7 ppm
• Voorzien van een ingebouwde batterij
• Batterij oplaadbaar via USB
• LCD-display 
• Draadloos afdrukken via Wi-Fi en Wi-Fi Direct
• Compatibel met AirPrint, Google Cloud Print en Epson iPrint.

WF100W inkjetprinter Workforce WF-100W € 199,00 verp/1  

84126 USB A-B printerkabel, lengte: 1,8 m, vernikkeld, beige € 0,59 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,041Recupel kabel (BE): 
+EUR 0,01

/stuk
€199

Vergeet uw  
USB-kabel niet

Recupel kabel (BE): 
+EUR 0,01

Printer Expression Home XP-245
• Printer, kopieerapparaat en scanner
• Afdrukresolutie: 1200 x 2400 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 27 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 15 ppm
• Papierformaten: A4, A5, A6, B5, C6 (envelop), DL (envelop), No. 10 (envelop),  

Letter Legal-formaat, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm,  
100 x 148 mm, 16:9

• Capaciteit invoerlade: 50 losse vellen, 10 fotovellen.
• Wi-FI
• Inktcartridges: 29 zwart (T298140), 29 cyaan (T298240), 29 magenta (T298340),  

29 geel (T298440), 29 4 kleuren (T298640), 29XL zwart (T299140), 29XL cyaan (T299240),  
29XL magenta (T299340), 29XL geel (T299440) en 29XL 4 kleuren (T299640)

XP245 printer Expression Home XP-245 € 56,99 verp/1  

84126 USB A-B printerkabel, lengte: 1,8 m, vernikkeld, beige € 0,59 verp/1  

Reprobel (BE): +EUR 5,100
Recupel (BE): +EUR 0,041

Vergeet uw  
USB-kabel niet

/stuk
€56,99

Printer WorkForce WF-4630DWF
• Met deze gebruiksvriendelijke zakelijke inkjetprinter profiteert u van hoge  

afdruksnelheden, lage afdrukkosten en duurzame afdrukken op uw kleine kantoor
• Type: 4-in-1 inkjetprinter
• Functies: printer, kopieerapparaat, scanner en fax
• Afdrukresolutie (in dpi): 4800 x 1200 dpi
• Afdruksnelheid zwart/wit: 34 ppm
• Afdruksnelheid kleur: 30 ppm
• Papierformaten:  A4, A5, A6, B5, C4 (envelop), C6 (envelop), DL (envelop), No. 10 (envelop), 

9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, LT, HLT,  
LGL, Gedefinieerd door gebruiker

• Capaciteit invoerlade: papierlade 330 vel
• Wi-Fi, automatische duplex
• Inktcartridges: zwart (T790140), cyaan (T790240), magenta (T790340) en geel (T790440)

WF4630 printer WorkForce WF-4630DWF € 189,00 verp/1  

84126 USB A-B printerkabel, lengte: 1,8 m, vernikkeld, beige € 0,59 verp/1  

Reprobel (BE): +EUR 61,280
Recupel (BE): +EUR 0,041

/stuk
€189

Recupel kabel (BE): 
+EUR 0,01

Vergeet uw  
USB-kabel niet
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TECHNOLOGIE

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

Toetsenbord FreeStyle2
• Ergonomisch
• Deelbaar in 2 helften aan onder- en bovenzijde van 390 tot 520 mm voor een goede positie t.o.v. schouder, 

hand, pols en arm
• Ft 390-520 x 370 x 16 mm, volledig plat
• Plug & Play

0002299 azerty-toetsenbord € 121,00 verp/1  

8800010 qwerty-toetsenbord € 121,00 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,041

/stuk
€121

Toebehoren voor  
toetsenbord  
Freestyle2
• Te gebruiken bij de Freestyle2 toetsenborden  

(ref. 0002299 en 8800010)

8730003

toetsenbordverhoger: 
verstelbaar in 5, 10 of 
15 graden

€ 19,39 verp/1  

8806005

handpalmondersteuners, 
inclusief extra 
vervangset

€ 30,69 verp/1  

8820001
toetsenbordverhoger en 
polssteun

€ 39,89 verp/1  

vanaf

/stuk
€19,39

Ergonomische muis HE
• Met verticale grip die zorgt voor een neutrale, 

ontspannen stand van hand en pols
• Voorkomt RSI: u beweegt vanuit de onderarm en 

niet vanuit uw pols 
• Aanpasbare knoppen
• Plug & Play

Rechtshandig

3300013 medium, met draad € 46,19 verp/1  

4842285 large, met draad € 55,59 verp/1  

3300020 medium, draadloos € 65,09 verp/1  

4842278 large, draadloos € 74,49 verp/1  

Linkshandig

4842292 medium, met draad € 46,19 verp/1  

4842346 medium, draadloos € 65,09 verp/1  

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

/stuk
€46,19

Monitorarm FPMA-D930
• Voor 1 LCD/LED/TFT monitor
• Verstelbaar in hoogte en diepte
• Kantelbaar, zwenkbaar en roteerbaar (verkleint de 

kans op nek- en rugklachten)
• Opbergen van kabels aan de onderzijde van de 

horizontale arm
• 1 draaipunt voor schermen: t.e.m. 24” (60 cm)
• Draagvermogen: 10 kg/scherm
• Voor schermen met een VESA-gatenpatroon van 

75 x 75 mm of 100 x 100 mm

D930 € 153,00 verp/1  

/stuk
€153

Monitorarm FPMA-D930D
• Voor 2 LCD/LED/TFT monitoren
• Verstelbaar in hoogte en diepte
• Kantelbaar, zwenkbaar en roteerbaar (verkleint de 

kans op nek- en rugklachten)
• Opbergen van kabels aan de onderzijde van de 

horizontale arm
• 1 draaipunt voor schermen: t.e.m. 24” (60 cm)
• Draagvermogen: 8 kg/scherm
• Voor schermen met een VESA-gatenpatroon van 

75 x 75 mm of 100 x 100 mm

D930D € 339,00 verp/1  

/stuk
€339
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TECHNOLOGIE

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

USB stick  
USB 3.0
• USB 3.0
• Plug & Play
• Leessnelheid: 110 MB/sec.
• Kleur: zwart

421363 capaciteit: 8 GB, 
schrijfsnelheid: 5 MB/sec. € 5,22 verp/1  

421370 capaciteit: 16 GB, 
lschrijfsnelheid: 10 MB/sec. € 7,69 verp/1  

421387 capaciteit: 32 GB, 
schrijfsnelheid: 20 MB/sec. € 12,81 verp/1  

421394 capaciteit: 64 GB, 
schrijfsnelheid: 20 MB/sec. € 23,55 verp/1  

Auvibel (BE): +EUR 0,500

vanaf

/stuk
€5,22

Micro USB 2 in 1
• USB 2.0
• Voorzien van USB A en Micro USB waarmee 

de stick direct kan worden aangesloten op 
smartphone/tablets

• Plug & Play

27853 capaciteit: 16 GB € 8,31 verp/1  

27860 capaciteit: 32 GB € 13,49 verp/1  

Auvibel (BE): +EUR 0,500

vanaf

/stuk
€8,31

USB 3.0 stick Pico
• De Philips USB Flash Drive Pico-editie is een 

handige en gebruiksvriendelijke USB-stick die met 
hoge snelheid leest en schrijft

• USB 3.0

16GBPIC capaciteit: 16 GB € 10,74 verp/1  

32GBPIC capaciteit: 32 GB € 16,52 verp/1  

64GBPIC capaciteit: 64 GB € 28,51 verp/1  

Auvibel (BE): +EUR 0,500

vanaf

/stuk
€10,74

Harde schijf Tough Drive
• USB 3.0
• 2,5 inch externe harde schijf
• Intern anti-shock mechanisme beschermt de 

harde schijf tegen schokken.
• Kleur: zwart

56058 capaciteit: 500 GB € 99,00 verp/1  

560572 capaciteit: 1 TB € 109,00 verp/1  

Auvibel (BE): +EUR 1,300
Copyright (NL): +EUR 1,000
Recupel (BE): +EUR 0,041

/stuk
€99,00

Geheugenkaart SDXC UltimaPro
• Ideaal voor smartphones, tablets en andere 

apparaten met een SDXC slot
• Snelheid: tot 80 MB/sec (klasse 10)
• Type: SDXC
• Capaciteit: 64 GB
• Inclusief microSD-naar-SD-adapter

8431331 € 30,34 verp/1  

Auvibel (BE): +EUR 1,350

/stuk
€30,34

Geheugenkaart SDHC UltimaPro
• Ideaal voor smartphones, tablets en andere 

apparaten met een SD slot
• Snelheid: tot 80 MB/sec (klasse 10)
• Type: SDHC

8431300 capaciteit: 8 GB € 6,92 verp/1  

8431317 capaciteit: 16 GB € 8,50 verp/1  

8431324 capaciteit: 32 GB € 15,48 verp/1  

Auvibel (BE): +EUR 0,500

vanaf

/stuk
€6,92

vanaf
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TECHNOLOGIE

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

Laptoprugzak Executive Bradford
• Rugzak met gevoerd laptopcompartiment voor 15,6 inch laptop
• Bevat een groot vak voor documenten
• Bevat een organisatiesectie voor persoonlijke spullen en tablet
• Eenvoudig en comfortabel te dragen met de gevoerde schoudderriemen
• Uit Denim katoen en vinyl
• Ft 48,3 x 31,7 x 16,5 cm

EXE7353 olijfkleurig € 64,95 verp/1  

EXE7354 zwart € 64,95 verp/1  

/stuk
€64,95

vanaf

/stuk
€21,99

Laptoptas Manhattan Clamshell
• Uit nylon
• 6 compartimenten
• Kleur: zwart

170221 voor 15,6 inch laptops, ft 385 x 260 x 72 mm € 53,29 verp/1  

170222 voor 17,3 inch laptops, ft 420 x 280 x 72 mm € 66,49 verp/1  

vanaf

/stuk
€53,29

Laptoptas Original
• Met een gewatteerd vak voor laptop of tablet
• Waterafstotend materiaal voor bescherming
• Flexibel systeem: deel de tas in naar eigen voorkeur door de zakjes met 

klittenband te verplaatsen
• Met verborgen vak voor paspoort en sleutels
• Met gewatteerd handvat en schouderriem
• Vak aan voorkant voor kleine accessoires
• Met een band aan de achterkant om tas veilig over een handvat van een koffer 

te plaatsen
• Kleur: zwart
• Buitenft: 41 x 34 x 9,5 cm (b x h x d), Binnenft: 40 x 33 x 4,5 cm (b x h x d)

402202 € 94,59 verp/1  

/stuk
€94,59

Laptoptas Elite
• Uit polyester
• Met 1 compartiment met verstelbare tussenschotten
• Voor het opbergen van CD’s, balpennen, visitekaartjes, documentenmap
• Kleur: zwart

46110 S, buiten ft: 37,5 x 29 x 10 cm,  
binnen ft: 36,5 x 27 x 5,5 cm (15 inch) € 21,99 verp/1  

46111 L, buiten ft: 43 x 31 x 10 cm,  
binnen ft: 42 x 30 x 6,5 cm (17 inch) € 24,19 verp/1  
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Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

Reinigingsdoekjes
• Voor het reinigen van schermen, 

beeldschermfilters, televisieschermen, 
toetsenborden, enz. 

• Antistatisch
• Afbreekbaar
• Doseerbus van 100 vochtige doekjes

907840 € 1,39 verp/1  

BUDGET

€ 1,39
/stuk

Reinigingsvloeistof
• Voor monitorschermen, 

laptops, touchscreens en 
toetsenborden

• Onontvlambaar
• Flacon van 250 ml

907891 € 1,59 verp/1  

BUDGET

€ 1,59
/stuk

Beeldschermreinigingsdoekjes
• Voor het reinigen van beeldschermfilters, 

lenzen, laptops en touchscreens
• Antistatisch
• Per zakje een droog en vochtig doekje
• 20 dubbel verpakte doekjes

907883 € 2,59 verp/1  

BUDGET

€ 2,59
/pak

Reinigingsdoekjes Multipurpose
• Doseerbus van 100 doekjes
• Grondig reinigen en desinfecteren van 

telefoon, faxtoestellen, smartphones, enz.
• Antistatische werking
• Biologisch afbreekbaar

907913 € 1,59 verp/1  

BUDGET

€ 1,59
/stuk

Absorberende doekjes
• Pak van 50 doekjes
• Voor universeel gebruik

907859 € 2,29 verp/1  

BUDGET

€ 2,29
/pak

Persluchtreiniger
• Voor het reinigen van moeilijk toegankelijke 

of gevoelige plekken voor kantoor- en 
elektronische apparaten, foto- en filmcamera’s

• CFK-vrij (100 % ozonvriendelijk)
• Onontvlambaar
• Spuitbus van 400 ml

907867 € 8,79 verp/1  

BUDGET

€ 8,79
/stuk
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PAPIER

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

PAPIER

Kopieerpapier Value
• Papier van 80 g/m²
• Witheid: 147 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

961298 € 2,99 verp/1  

BUDGET

€ 2,99
/pak

Papier Multifunction
• Papier van 80 g/m²
• Witheid: 161 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

961307 ft 21 x 29,7 cm (A4) € 3,49 verp/1  

961315 ft 29,7 x 42 cm (A3) € 8,79 verp/1  

BUDGET

€ 3,49
/pak

vanaf

Papier Premium
• Papier van 80 g/m²
• Witheid: 172 CIE
• Voor kopieertoestellen, inkt- en laserprinters
• Pak van 500 vel
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

961943 € 3,69 verp/1  

BUDGET

€ 3,69
/pak

Gekleurd papier
• Papier van 80 g/m²
• Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters
• Ideaal voor brochures en uitnodigingen
• Pak van 500 vel
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

155264 ivoor € 5,57 verp/1  

1595977 gems € 5,57 verp/1  

1596011 geel € 5,57 verp/1  

155296 narcisgeel € 5,57 verp/1  

155257 intens geel € 5,57 verp/1  

1596004 roze € 5,57 verp/1  

155279 zalm € 5,57 verp/1  

1595984 groen € 5,57 verp/1  

155286 jadegroen € 5,57 verp/1  

1595991 blauw € 5,57 verp/1  

155301 hemelsblauw € 5,57 verp/1  

155272 donkerblauw € 5,57 verp/1  

BUDGET

€ 5,57
/pak
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PAPIER

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

PAPIER

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

NAV080 € 3,99 verp/1  

/pak
€3,99

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

D1022 € 3,59 verp/1  

/pak
€3,59

Printpapier Digital
• Papier van 80 g/m²
• Witheid: 161 CIE
• Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
• Pak van 500 vel

490304 ft 21 x 29,7 cm (A4) € 3,99 verp/5  

490305 ft 29,7 x 42 cm (A3) € 8,99 verp/1  

vanaf

/pak
€3,99

Plotterpapier
• Universeel papier
• FSC gecertificeerd
• 170 CIE
• Voor inkjet

60 g

2658C ft 914 mm x 60 m, 
doos van 6 stuks € 70,12 verp/1  

80 g

2651C ft 914 mm x 50 m, 
doos van 2 stuks € 24,32 verp/1  

2654C ft 610 mm x 50 m, 
doos van 6 stuks € 50,02 verp/1  

2655C ft 914 mm x 50 m, 
doos van 6 stuks € 71,31 verp/1  

2656C ft 914 mm x 91 m, 
doos van 3 stuks € 61,97 verp/1  

90 g

2652C ft 914 mm x 45 m, 
doos van 2 stuks € 24,12 verp/1  

vanaf

/doos
€24,12

Thermische rekenrollen
• Breedte 80 mm x diameter 75 mm
• Asgat: 12 mm 
• Voor rekenmachines en kasregisters

808012 € 1,41 verp/5  

/stuk
€1,41
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ETIKETTEN EN ENVELOPPEN

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

Witte etiketten
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Ronde hoeken
• Doos van 100 blad
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

23821 ft 38,1 x 21,2 mm, 65 per blad € 7,24 verp/1  

24816 ft 48,3 x 16,9 mm, 64 per blad € 7,24 verp/1  

24825 ft 48,3 x 25,4 mm, 44 per blad € 7,24 verp/1  

26633 ft 66 x 33,9 mm, 24 per blad € 7,24 verp/1  

26638 ft 66 x 38,1 mm, 21 per blad € 7,24 verp/1  

26646 ft 66 x 46,6 mm, 18 per blad € 7,24 verp/1  

26672 ft 66 x 72 mm, 12 per blad € 7,24 verp/1  

29933 ft 99,1 x 33,9 mm, 16 per blad € 7,24 verp/1  

29938 ft 99,1 x 38,1 mm, 14 per blad € 7,24 verp/1  

29967 ft 99,1 x 67,7 mm, 8 per blad € 7,24 verp/1  

29993 ft 99,1 x 93,1 mm, 6 per blad € 7,24 verp/1  

/doos
€7,24

Witte etiketten
• Voor kopieermachines,  

laser- en inkjetprinters
• Rechte hoeken
• Doos van 100 blad
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

S912374 ft 64,6 x 33,8 mm, 24 per blad € 7,07 verp/1  

S903806 ft 70 x 35 mm, 24 per blad € 7,07 verp/1  

S850424 ft 70 x 36 mm, 24 per blad € 7,07 verp/1  

S903814 ft 70 x 37 mm, 24 per blad € 7,07 verp/1  

S912390 ft 70 x 42 mm, 21 per blad € 7,07 verp/1  

S903830 ft 105 x 35 mm, 16 per blad € 7,07 verp/1  

S903849 ft 105 x 37 mm, 16 per blad € 7,07 verp/1  

S912756 ft 105 x 42 mm, 14 per blad € 7,07 verp/1  

S921395 ft 105 x 48 mm, 12 per blad € 7,07 verp/1  

S252827 ft 105 x 74 mm, 8 per blad € 7,07 verp/1  

S850459 ft 105 x 148,5 mm, 4 per blad € 7,07 verp/1  

S903873 ft 210 x 148,5 mm, 2 per blad € 7,07 verp/1  

S903881 ft 210 x 297 mm, 1 per blad € 7,07 verp/1  

BUDGET

€ 7,07
/doos

Afneembare  
weerbestendige  
etiketten
• Voor laserprinters
• Met rechte hoeken
• Uit polyester
• Bestand tegen UV, olie en vuil,  

is weer- en watervast, kan niet scheuren
• Wordt niet beïnvloed door temperatuurwisselingen  

tussen - 20 °C tot + 80 °C
• Ft 21 x 29,7 cm (A4)
• Doos van 20 blad

L4716R diameter 30 mm, 960 stuks, 48 per blad € 27,20 verp/1  

L4778R ft 45,7 x 21,2 mm, 960 stuks, 48 per blad € 27,20 verp/1  

L4773R ft 63,5 x 33,9 mm, 480 stuks, 24 per blad € 27,20 verp/1  

L4776R ft 99,1 x 42,3 mm, 240 stuks, 12 per blad € 27,20 verp/1  

L4774R ft 99,1 x 139 mm, 80 stuks, 4 per blad € 27,20 verp/1  

L4775R ft 210 x 297 mm, 20 stuks, 1 per blad € 27,20 verp/1  

Ultra-sterke witte etiketten
• Doos van 20 blad
• Voor laser- en kleurenlaserprinters
• 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

• Ft 21 x 29,7 cm (A4)

L477820 ft 45,7 x 21,2 mm, 960 stuks, 48 per blad € 25,75 verp/1  

L706020 ft 63,5 x 38,1 mm, 420 stuks, 21 per blad € 25,75 verp/1  

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

/doos
€25,75

/doos

/doos
€27,20

Etiketten Heavy Duty
• Doos van 20 blad
• Geschikt voor laserprinters
• Uit polyester
• Met rechte hoeken
• Ft 45,7 x 21,2 mm
• 960 etiketten per doos, 48 etiketten per blad, ft A4

L610320 € 42,53 verp/1  

€42,53

Ook verkrijgbaar 
met rechte 

hoeken

Ook verkrijgbaar  
met ronde 

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

Zonder venster

01657 doos van 50 stuks € 2,67 verp/10  

01555 pak van 50 stuks € 1,28 verp/10  

Met venster rechts 

01658 doos van 50 stuks € 2,76 verp/10  

01558 pak van 50 stuks € 1,44 verp/10  

vanaf

/pak
€1,28

Enveloppen
• Zonder venster
• Pak van 10 stuks

162310
met strip, ft 162 x 229 mm,  
superwit papier van  
100 g/m²

€ 0,72 verp/50  

233210
gegomd, ft 229 x 324 mm,  
superwit papier van  
120 g/m²

€ 1,38 verp/10  

vanaf

/pak
€0,72

Airkraft bag-in-bag
• Stevige envelop, met zelfklevende strip
• Uit bruin kraftpapier met luchtkussenfoliezak 

(uitneembaar)
• Eenvoudig te scheiden, voor apart gebruik of 

aparte recyclage

Pak van 20 stuks

150215P binnenft 150 x 215 mm € 4,62 verp/5  

180265P binnenft 180 x 265 mm € 5,65 verp/5  

Pak van 10 stuks

240340P binnenft 230 x 340 mm € 4,99 verp/10  

270360P binnenft 270 x 360 mm € 5,17 verp/10  

vanaf

/pak

Verzendenveloppen met  
schuimvulling
• Sterk witgemarmerd kraftpapier met zachte 

binnenlaag van PE-schuim
• Afmetingen = binnenafmetingen
• Met zelfklevende strip

15222P ft 152 x 229 mm, pak van 20 stuks € 4,96 verp/1  

18428P ft 184 x 280 mm, pak van 20 stuks € 5,92 verp/1  

26737P ft 267 x 376 mm, pak van 10 stuks € 5,70 verp/1  

vanaf

/pak
€4,96

€4,62

vanaf

/pak
€4,62

Hoe kiest u uw enveloppen?
1. Bepaal het formaat:

A4 niet geplooid: enveloppe C4 (229 x 324 mm)
A4 in 2 geplooid: enveloppe C5 (162 x 229 mm)
A4 in 3 geplooid: enveloppe DL (110 x 220 mm) of Amerikaans formaat (114 x 229 mm)
A4 in 4 geplooid: enveloppe C6 (114 x 162 mm)

2. Bepaal de grootte van het venster:
Met venster van 35 mm, voor 3 adreslijnen
Met venster van 45 mm, voor 4-5 adreslijnen

3. Bepaal het gewicht van de enveloppe:
75 gr/m²: lichtgewicht
80 gr/m²: standaard
90 gr/m²: kwaliteitsenveloppe
100 – 120 gr/m²: voor zendingen met meer prestige

4. Bepaal de kleur voor de binnenkant van de enveloppe:
België: blauwe binnenkant
Nederland: grijze binnenkant
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Verzenddozen
• Uit stevig bruin karton (495 g/m²) zonder opdruk

D00 ft 195 x 170 x 98 mm € 0,64 verp/20  

D10 ft 245 x 185 x 98 mm € 0,56 verp/20  

D20 ft 355 x 255 x 145 mm € 0,90 verp/20  

D30 ft 380 x 310 x 310 mm € 1,28 verp/20  

D40 ft 510 x 330 x 220 mm € 1,38 verp/20  

vanaf

/stuk
€0,56

Verpakkingsplakband
• Uit PVC
• Rol van 66 m
• 60 micron

Bruin

6638 breedte: 38 mm € 1,59 verp/4  

6650 breedte: 50 mm € 1,79 verp/6  

Transparant

6650CWV breedte: 50 mm € 1,79 verp/6  

vanaf

/stuk
€1,59

Afroller voor verpakkings- 
plakband
• Voor plakband met een maximale breedte  

van 50 mm
• Uit metaal en kunststof
• Kleur: grijs/rood

3242 € 4,80 verp/1  

/stuk
€4,80

Stretchfolie
• Stil en snel afrolbaar
• Uit transparante polyethyleen
• Op rol
• Diameter: 50 mm
• Ft 300 m x 450 mm

049567 15 micron € 10,82 verp/6  

049559 17 micron € 13,44 verp/6  

687146 20 micron € 12,96 verp/6  

6871540 23 micron € 16,30 verp/6  

vanaf

/rol
€10,82

Luchtkussenfolie
• Op rol
• Nopdiameter: 10 mm
• Kwaliteit: Coex S2-Economy
• Kleur: transparant

31223 ft 500 mm x 100 m € 19,24 verp/1  

31224 ft 1.000 mm x 100 m € 34,83 verp/1  

vanaf

/rol
€19,24

Zelfklevend documentenmapje
• Zelfklevend documentmapje

Documents enclosed

A4DE ft A4, doos van 500 stuks € 66,15 verp/1  

A7DE ft A7, doos van 1000 stuks € 23,72 verp/1  

DLDE ft DL (110 x 220 mm), 
doos van 1000 stuks € 41,00 verp/1  

TLA5DE ft A5, doos van 1000 stuks € 33,32 verp/1  

A6210 ft A6, doos van 1000 stuks € 63,62 verp/1  

Blanco

A4PL ft A4, doos van 500 stuks € 66,15 verp/1  

A5PL ft A5, doos van 1000 stuks € 44,25 verp/1  

A7PL ft A7, doos van 1000 stuks € 20,79 verp/1  

DLPL ft DL (110 x 220 mm), 
doos van 1000 stuks € 36,80 verp/1  

A6310 ft A6, doos van 1000 stuks € 63,63 verp/1  

vanaf

/doos
€20,79
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Whiteboard Nano Clean
• Uniek magnetisch Nano Clean oppervlak van staal
• Nano Clean™ coating voorkomt dat inkt doordringt in het oppervlak van het bord
• Hoogwaardige lijst van geanodiseerd aluminium
• Met verwijderbare aluminium pennengoot
• Doorgaande hoekbevestiging, inclusief bevestigingsmateriaal
• Voorzien van Nobo marker en set magneten

1905167 ft 90 x 60 cm € 42,99 verp/1  

1905168 ft 120 x 90 cm € 76,99 verp/1  

1905169 ft 150 x 100 cm € 165,00 verp/1  

1905170 ft 180 x 90 cm € 173,00 verp/1  

1905171 ft 180 x 120 cm € 209,00 verp/1  

1905172 ft 210 x 120 cm € 351,00 verp/1  

vanaf

/stuk
€42,99

Mobiele flipchart
• Gelakt metalen bord
• 5 blokeerbare wieltjes om gemakkelijk te verplaatsen
• Regelbare haken aan het bord voor eender welk 

formaat flipchartblok
• Met twee uitschuifbare magnetische baren
• Met stiftengeul
• Kleur: grijs
• Garantie: 10 jaar

EA48061 € 199,00 verp/1  

PROMO

Papierblok voor flipcharts
• Blok van 30 blad
• Kwaliteitspapier waar inkt niet doordringt
• Geperforeerde bladen om af te scheuren en als 

grote Post-it® Notes op de muur te kleven
• Geschikt voor alle flipcharts
• Pak van 2 blokken
• Blanco, ft 63,5 x 77,5 cm

559M € 52,99 verp/1  

/stuk
€26,50

/stuk
€199
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Magnetisch  
glasbord
• Ft 91 x 46 cm
• Moderne, pure structuur en exclusief filmdoekformaat
• Eenvoudige, rechtlijnige vormgeving en hoogglanzend, gehard glas
• Magnetisch en beschrijfbaar
• Door het randloze ophangsysteem krijgt het bord een vrij zwevende 3D-look
• Extra sterke SuperDym-magneten in cube-design inclusief

GL148 sierbetonstructuur € 159,00 verp/1  

GL149 leisteenstructuur € 159,00 verp/1  

/stuk
€159

Ferrolijst
• Magnetische band uit geborsteld roestvrij staal
• Informatie wordt duidelijk zichtbaar gemaakt
• Kunnen per stuk of meer naast elkaar als info-lijn worden opgehangen
• Zelfklevende schuimlaag aan achterkant, niet zonder rest verwijderbaar

6206002 ft 5 m x 50 mm € 2,21 verp/1  

620702M ft 5 m x 100 mm € 4,08 verp/1  

vanaf

/stuk
€2,21

Folderhouder
• Geschikt voor het presenteren van menukaarten, 

drankkaarten, brochures, enz.
• In T-vorm met een rechthoekige basis waarop de 

houder is vastgehecht
• Display uit PMMA (2 x 3 mm) met een magnetisch 

systeem
• Makkelijk in elkaar te steken dankzij de 

magnetische sluiting

T106N ft 1/3 A4 € 10,65 verp/1  

T107N ft A4 € 16,91 verp/1  

T108N ft A5 € 11,68 verp/1  

vanaf

/stuk
€10,65

Vloerstandaard
• Magnetisch en transparant informatiebord, inserts 

kunnen snel en gemakkelijk gewisseld worden
• Kan zowel in staand of liggend formaat worden 

gebruikt
• Ideaal voor bewegwijzering, presentatie van 

menukaarten en andere informatie
• Uit staal 
• Eenvoudige montage, plano geleverd in karton
• Geschikt voor in onthaalruimtes, wachtzalen en 

showrooms
• Ft 304 x 305 x 1.426 mm

693245 € 158,00 verp/1  

/stuk
€158

Magnetische planner
• Magnetisch en beschrijfbaar
• Droog uitwisbaar
• Aluminium omlijsting
• Meertalige bedrukking: Engels, Nederlands, Duits, 

Frans en Spaans
• Ft 60 x 90 cm
• Geleverd met accessoiresgoot en montagesetje

4121 weekplanner € 87,95 verp/1  

4122 maandplanner € 87,95 verp/1  

4123 jaarplanner € 87,95 verp/1  

/stuk
€87,95

Open insteekbadge
• Ft 60 x 90 mm
• Transparante badge met clip
• Blanco insteekkaartje (makkelijk verwijderbaar 

via open bovenkant badge)

394003 € 0,59 verp/25  

BUDGET

€ 0,59
/stuk

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

960992 blauw € 0,59 verp/12  

960999 rood € 0,59 verp/12  

961002 groen € 0,59 verp/12  

960984 zwart € 0,59 verp/12  

BUDGET

€ 0,59
/stuk

PROMO

Balpen Flexgrip Ultra RT
• Rubberen grip voor extra schrijfcomfort
• Lichaam in de kleur van de inkt
• Lubriglide inkt voor een soepel schrijven 
• Intrekbaar

Schrijfbreedte 0,8 mm, fijne punt

20748B blauw € 0,99 verp/12  

20747Z zwart € 0,99 verp/12  

Schrijfbreedte 1 mm, medium punt

20750B blauw € 0,99 verp/12  

20752R rood € 0,99 verp/12  

20751V groen € 0,99 verp/12  

20749Z zwart € 0,99 verp/12  

/stuk
€0,99

Balpen Acroball Begreen
• Schrijfbreedte 0,38 mm, medium punt
• Ergonomische grip
• Wolfraam schrijfkogel
• Uit 77,4 % gerecycleerd materiaal (uitgezonderd 

verbruiksmateriaal)
• Intrekbaar en navulbaar

424250 blauw € 1,49 verp/10  

424243 rood € 1,49 verp/10  

424267 groen € 1,49 verp/10  

424236 zwart € 1,49 verp/10  

/stuk
€1,49

Balpen Slider Xite
• Schrijfbreedte 1,4 mm, brede punt
• Punt uit roestvrij staal
• Met Viscoglide®-technologie voor een zacht en 

soepel schrijven
• Rubberen antislip grip
• Met metalen clip
• Intrekbaar en navulbaar
• Lichaam gemaakt uit 90 % gerecycleerd materiaal

133203 blauw € 1,99 verp/10  

133202 rood € 1,99 verp/10  

133204 groen € 1,99 verp/10  

133201 zwart € 1,99 verp/10  

/stuk
€1,99

Roller One Business
• Schrijfbreedte 0,6 mm
• Super-Flow systeem voor constante inkttoevoer
• Grote inktvulling met indicator
• Ergonomische grip
• Met Metalen clip
• Cap-off: inkt droog niet uit, zelfs niet na 2 à 3 

dagen zonder dopje

1830030 blauw € 1,69 verp/10  

1830020 rood € 1,69 verp/10  

1830040 groen € 1,69 verp/10  

1830010 zwart € 1,69 verp/10  

/stuk
€1,69

PROMO

Fineliner Intensity
• Schrijfbreedte 0,4 mm, fijne punt
• Rond lichaam
• Metalen schrijfpunt

942070 blauw € 0,66 verp/12  

942084 rood € 0,66 verp/12  

942068 groen € 0,66 verp/12  

942069 zwart € 0,66 verp/12  

/stuk
€0,66
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Potlood Noris Eco
• Zeskantig potlood
• Bijzonder breukvast
• Optimalisering van het gebruik van het hout
• Hardheid: HB

18030HB zonder gum € 0,57 verp/12  

18230HB met gum € 0,53 verp/12  

Roller Energel BLP77
• Schrijfbreedte: 0,7 mm
• Met permanente inkt, “document proof”
• Water- en lichtbestendig
• Navulbaar
• Ideaal voor archiefdoeleinden

BLP77C blauw € 2,51 verp/12  

BLP77B rood € 2,51 verp/12  

BLP77A zwart € 2,51 verp/12  

/stuk
€2,51

Fineliner Sensor
• Schrijfbreedte 0,3 mm, fijn schrift
• Schrijfpunt met microvering 
• Gripzone vermindert de moeheid van de hand
• De inkttoevoer is zeer gelijkmatig en vloeiend
• De inkt is lumineus, op waterbasis, niet toxisch en 

reukloos
• Geventileerde dop met clip
• Lichaam uit PP

189-41 blauw € 1,31 verp/10  

189-40 rood € 1,31 verp/10  

189-36 groen € 1,31 verp/10  

189-46 zwart € 1,31 verp/10  

Vulpotlood Orenz
• Potloodstift in metalen buisje, onzichtbaar tijdens 

het schrijven en kan bijgevolg niet afbreken
• 1x klikken = beginnen schrijven
• Navulbaar

PP502 voor potloodstiften:  
0,2 mm, wit lichaam € 5,89 verp/12  

PP503 voor potloodstiften:  
0,3 mm, geel lichaam € 5,89 verp/12  

PP505 voor potloodstiften:  
0,5 mm, zwart lichaam € 5,89 verp/12  

PP507 voor potloodstiften:  
0,7 mm, blauw lichaam € 5,89 verp/12  

/stuk
€5,89

Potloodstiften
• Etui met 12 potloodstiften

C502 0,2 mm, B € 1,30 verp/12  

P03HB 0,3 mm, HB € 3,09 verp/12  

C505-HB 0,5 mm, HB € 1,03 verp/12  

P07HB 0,7 mm, HB € 1,20 verp/12  

vanaf

/stuk
€0,53

Correctieroller  
Pure mini ECOlutions™
• Onzichtbaar kopiëren
• Zonder oplosmiddelen
• Direct overschrijfbaar
• Kleur houder: transparant
• Breedte van de tape: 5 mm
• Lengte van de tape: 6 m
• Doos van 10 stuks

918466 € 25,24 verp/1  

/stuk
€2,52

Correctieroller Compact Flex
• 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
• Los

2111959 4,2 mm € 2,99 verp/10  

2111958 6 mm € 2,99 verp/8  

/stuk
€2,99

/stuk
€1,31

vanaf

/etui
€1,03
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SCHRIJFWAREN EN CORRECTIE

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

vanaf

/stuk
€1,14

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

70B blauw € 1,07 verp/12  

70R rood € 1,07 verp/12  

70V groen € 1,07 verp/12  

70Z zwart € 1,07 verp/12  

Flipchart marker
• Ronde punt
• Schrijfbreedte 1 - 3 mm
• Inkt op waterbasis
• Bevat geen xyleen
• Dop in de kleur van de inkt

961250 blauw € 0,68 verp/12  

961256 rood € 0,68 verp/12  

961264 groen € 0,68 verp/12  

961248 zwart € 0,68 verp/12  

BUDGET

€ 0,68
/stuk

vanaf

Whiteboardmarkers
IWhiteboardmarker 1701:
• Inkt op basis van alcohol
• Ronde acrylpunt 0,5 mm
• Schrijfbreedte 1,5 mm
• Doos met 12 stuks 

842235 kleur: blauw € 12,90 verp/1  

942234 kleur: zwart € 12,90 verp/1  

Whiteboardmarker 360
• Ronde punt
• Schrijfbreedte 1,5 - 3 mm
• De reukarme pigmentinkt is droog uitwisbaar van 

bijna alle gladde oppervlakken (bv. email, glas, 
melamine)

• Cap-off: tot enkele dagen zonder dop nog 
bruikbaar

• Plastic houder

360B blauw € 1,14 verp/10  

360R rood € 1,14 verp/10  

360V groen € 1,14 verp/10  

360Z zwart € 1,14 verp/10  

360/4S etui van 4 stuks in 
geassorteerde kleuren € 4,01 verp/1  

Markeerstift Textsurfer Classic
• Schuine punt
• Schrijfbreedte 1 - 5 mm
• Grote inktvoorraad, voorzien van clipdop
• ‘Inkjet safe’: probleemloos gebruik bij afdrukken zonder uitlopen van inkt

364SWP4 etui met 4 stuks: 2 x geel, 1 x oranje, 1 x groen (3 + 1 GRATIS) € 3,50 verp/10  

GRATIS
3 +1

/stuk
€1,07

961269 etui van 4 stuks in geassorteerde kleuren € 2,33 verp/1  

GRATIS
Markeerstift Grip Flex
• 1 tekstmarker = 3 verschillende  

lijnbreedtes
• Flexibele punt
• Ronde en schuine punt mogelijk
• Goede grip in caoutchouc

KI44303 12 X markeerstift Grip Flex geel (ref. 942040) + GRATIS 1 X potlood Evolution Fluo, 
doos van 12 stuks (ref. 940757) € 9,00 verp/1  

/stuk
€0,75

/stuk
€1,07

i

/etui
€3,50

12 potloden

Whiteboardmarker Liquid Ink:
• Inkt op basis van alcohol
• Grote ronde punt 5 mm
• Schrijfbreedte 2,3 mm
• Blister met 3 stuks



P
A

R
T

N
E

R

21

SCHRIJFBLOKKEN EN SCHRIFTEN

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

PROMO

Notitieboekje Habana
• Ivoorkleurig papier van 85 g/m²
• 192 bladzijden (96 vel)
• Opbergmapje en elastiek
• Kleur: zwart

237135Q ft 16 x 24 cm (A5), 
gelijnd € 12,59 verp/1  

237122Q ft 16 x 24 cm (A5), 
geruit € 12,59 verp/1  

237295Q ft 21 x 29,7 cm (A4), 
gelijnd € 16,99 verp/1  

vanaf

/stuk
€12,59

Notebook
• Ft 23,2 x 29,7 cm (A4+)
• Papier van 80 g/m²
• 160 bladzijden (80 vel)
• Geruit 5 mm
• Harde kaft
• Met dubbele spiraalbinding

990615 € 4,10 verp/5  

BUDGET

€ 4,10
/stuk

Schrijfblok
• Houtvrij papier van 70 g/m²
• Blok van 100 vel
• Kopgeniet
• Afscheurbaar door microperforatie

Ft 14,8 x 21 cm (A5)

3035 gelijnd € 0,99 verp/10  

9232 geruit 5 mm € 0,99 verp/10  

Ft 21 x 29,7 cm (A4)

3032 gelijnd € 1,49 verp/10  

9230 geruit 5 mm € 1,49 verp/10  

vanaf

/stuk
€0,99

Conferentiemap
• Voor ft A4
• Voorzien van 1 groot A4 compartiment en 1 kleiner compartiment voor 

cheques, visitekaarten en naamkaarten met pennenhouder en ruimte voor 
het klasseren van losse documenten

• Inclusief A4 schrijfblok
• Kleur: zwart

963200 € 14,99 verp/1  

BUDGET

€ 14,99
/stuk

Conferentiemap
• Voor ft A4
• Voorzien van 1 groot A4 compartiment en 1 kleiner compartiment voor 

cheques, visitekaarten en naamkaarten met pennenhouder en ruimte voor  
het klasseren van losse documenten

• Inclusief A4 schrijfblok
• Compartiment voorzien van rits, extra ruimte voor telefoons, geld of bureau-

accessoires, 4 pennenhouders, met afneembaar 4-rings mechanisme
• Kleur: zwart

963206 € 27,99 verp/1  

BUDGET

€ 27,99
/stuk
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SCHRIJFBLOKKEN EN SCHRIFTEN

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

PROMO

Index Smal
• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet
• Makkelijk beschrijfbaar
• Transparant
• Bevat 35 index tabs per kleur, 4 kleuren per set
• Ft 12 x 43 mm
• Kleur: rood, blauw, geel en groen 

683-4 € 3,49 verp/1  

/stuk
€3,49

PROMO

Super Sticky Notes
• Blok van 90 gele memoblaadjes
• Pak van 12 blokken

KI44317 2 x Super Sticky notes geel (ref. 654SSY) € 11,88 verp/1  

/pak
€5,94

PROMO

Schrijfmap Exactive® Exafolder
• Plaats voor notablok ft A4 of schrift, 

visitekaarten, pennenhoes en vakken voor het 
klasseren van losse documenten

• Uit stevige PP, omslag gerecycleerd
• Met 4 ringen
• 2 inschuifbare handvatten
• Ft 27 x 36 cm
• Kleur: zwart

55634E € 18,99 verp/1  

PROMO

Schrijfmap Palermo
• Met notitieblok
• Met diverse opbergvakken
• Uit kunstleer
• Met diverse opbergvakken
• Ft 24 x 33 cm (voor A4)

8533061 zwart € 17,99 verp/1  

8533063 bruin € 17,99 verp/1  

/stuk
€17,99

Luxe schrijfmap Palermo
• Ritssluiting en notitieblok
• Met diverse opbergvakken
• Uit kunstleer
• Ft 27 x 33 cm

8543061 zwart € 26,99 verp/1  

8543063 bruin € 26,99 verp/1  

/stuk
€26,99

                

/stuk
€18,99
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€10,66

vanaf

/stuk

CALIPAGE, OOK UW PARTNER VOOR EEN GEORGANISEERD KANTOOR!

Notitieboekje
• Ivoorkleurig papier van 70 g/m²
• Met afgeronde hoeken en elastieksluiting
• Kleur: zwart

Met harde kaft, ft 9 x 14 cm, 192 bladzijden (96 vel)

701009 gelijnd € 10,66 verp/9  

701023 geruit 5 mm € 10,66 verp/9  

701030 blanco € 10,66 verp/9  

Met harde kaft, ft 13 x 21 cm, 240 bladzijden (120 vel)

701122 gelijnd € 13,97 verp/6  

701139 geruit 5 mm € 13,97 verp/6  

701146 blanco € 13,97 verp/6  

Met soepele kaft, ft 9 x 14 cm, 192 bladzijden (96 vel)

7071000 gelijnd € 10,66 verp/9  

707148 blanco € 10,66 verp/9  

Met soepele kaft, ft 13 x 21 cm, 240 bladzijden (120 vel)

707162 gelijnd € 13,97 verp/8  

707209 blanco € 13,97 verp/8  

66
/stuk

NEW PRODUCTS
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€9,40

vanaf

/pak

Super Sticky Notes Miami
• Blok van 90 memoblaadjes
• Geassorteerde kleuren: aquawave, neongroen,  

neonroze en poppyroze

622SSMI ft 47,6 x 47,6 mm, pak van 12 blokken € 11,23 verp/1  

654SSMI ft 76 x 76 mm, pak van 6 blokken € 9,40 verp/1  

655SSMI ft 76 x 127 mm, pak van 6 blokken € 12,52 verp/1  

iami

€8,70
vanaf

/pak

Pocket Notes
• Ft 9 x 14 cm
• Optik papier van 90 g/m² 
• 48 bladzijden (24 vel) 
• Kartonnen kaft van 300 g/m² 
• Gelijnd 
• Geniet
• Ronde hoeken om ezelsoren te voorkomen
• De omslag is gemaakt van 2 verschillende kleuren papier

Pak van 4 stuks

4077734 Klassiek: rood, blauw, bruin, zwart € 8,70 verp/1  

4077735 Vrouwelijk: oranje, roze, rood, paars € 8,70 verp/1  

4077736 Fun: geel, roze, groen, blauw € 8,70 verp/1  

4077737 Mixed: roze, paars, donkerblauw, zwart € 8,70 verp/1  

Doos van 12 stuks

4008010 € 31,99 verp/1  

€5,15 /stuk

International Notebook
• Ft 17,6 x 25 cm (B5)
• Met Optik papier van 80 g/m²
• Hoge kwaliteit papier, extra glad en extra wit
• Met 80 uitscheurbare vellen om snel en 

makkelijk op te bergen
• Kaft van stevig karton, om langdurig en 

intensief te gebruiken
• Met scanfunctie

4080785 gelijnd € 5,15 verp/5  

€19,19
vanaf

/stuk

Meetingbook
• Crèmekleurig papier met grijze bedrukking
• 120 bladzijden (60 vel)
• Met zwarte spiraalbinding uit PVC
• Kaft uit zwart Lyon karton
• Met verplaatsbare bladwijzer-liniaal
• Met jaarplanning, jaarkalenders, hoes 

in karton om iets in te bergen en 
visitekaarthouder

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 

42008 gelijnd € 19,19 verp/9  

42007 geruit 5 mm € 19,19 verp/9  

€3,03

vanaf

/stuk

Notebook Office
• Papier van 90 g/m²
• 180 bladzijden (90 vel)
• Kaft uit gelamineerd karton
• Met spiraalbinding
• Met verwijderbare bladwijzer-liniaal

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

4459015 geel € 3,03 verp/1  

4459025 rood € 3,03 verp/1  

4459035 blauw € 3,03 verp/1  

4459055 groen € 3,03 verp/1  

4459085 grijs € 3,03 verp/1  

Ft 14,8 x 21 cm (A5), geruit 5 mm

4458015 geel € 3,03 verp/1  

4458025 rood € 3,03 verp/1  

4458035 blauw € 3,03 verp/1  

4458055 groen € 3,03 verp/1  

4458085 grijs € 3,03 verp/1  

Ft 21 x 29,7 cm (A4), gelijnd

4648015 geel € 4,39 verp/1  

4648025 rood € 4,39 verp/1  

4648055 groen € 4,39 verp/1  

4648035 blauw € 4,39 verp/1  

4648085 grijs € 4,39 verp/1  

Ft 21 x 29,7 cm (A4), geruit 5 mm

4647015 geel € 4,39 verp/1  

4647025 rood € 4,39 verp/1  

4647055 groen € 4,39 verp/1  

4647035 blauw € 4,39 verp/1  

4647085 grijs € 4,39 verp/1  

x 29 7 cm (A4) gelijnd

€4,46

vanaf

/stuk

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

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 

3011350 gelijnd € 4,46 verp/10  

3055350 geruit 5 mm € 4,46 verp/10  

3048350 commercieel geruit € 4,46 verp/10  

Ft 21 x 29,7 cm (A4)

6011350 gelijnd € 6,99 verp/10  

6055350 geruit 5 mm € 6,99 verp/10  

6048350 commercieel geruit € 6,99 verp/10  

vanafafafaf

nn groen

m² 

Klassiek

Vrouwelijk

Fun

Mixed

                

€ 11 23 verp/1

Ft 21 x 29,7 cm (A4)

42022 gelijnd € 21,59 verp/9  

42023 geruit 5 mm € 21,59 verp/9  

4080784 geruit 5 mm € 5,15 verp/5  
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€1,98

vanaf

/stuk

Ringmap  
2nd Life
• Voor ft A4
• Uit transparante PP met een ijskristal 

structuur in verfrissende kleuren
• Uit 100 % gerecycleerde PP
• Met 4 O-ringen
• Met rugetiket

Rug van 2 cm, ringen van 15 mm

4059561 transparant € 1,98 verp/12  

4059560
geassorteerde kleuren:  
transparant, paars, groen 
en blauw

€ 1,98 verp/12  

Rug van 4 cm, ringen van 30 mm

4059565 transparant € 3,16 verp/10  

4059564
geassorteerde kleuren:  
transparant, paars, groen 
en blauw

€ 3,16 verp/10  

PP met een ijskristal

€2,02

vanaf

/stuk

Showalbum  
2nd Life
• Voor ft A4
• Uit transparante PP met een ijskristal 

structuur voor zowel omslag als tassen
• Uit 100 % gerecycleerde PP
• Met glasheldere, vaste showtassen

20 tassen

4059342 transparant € 2,02 verp/10  

4059341

geassorteerde 
kleuren: transparant, 
paars, groen en 
blauw

€ 2,02 verp/10  

40 tassen

4059344 transparant € 3,14 verp/10  

4059343

geassorteerde 
kleuren: transparant, 
paars, groen en 
blauw

€ 3,14 verp/10  

P met een ijskristal

€6,29
/stuk

Sorteermap 2nd Life
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit 100 % gerecycleerde PP
• Met elastosluiting
• 12 vakken

4071326 blauw € 6,29 verp/12  

4071325
geassorteerde 
kleuren: paars, 
groen, blauw

€ 6,29 verp/12  

€3,10 /stuk

Basic  
Containerdoos  
met venster
• Binnenft: 35 x 26 x 52,6 cm (b x h x d)
• Met aangehecht deksel
• Manuele montage
• Tot 3 units hoog stapelbaar om ruimte te besparen
• Driedubbele dikte karton bij zijpanelen en dubbele dikte op de bodem
• Uit 100 % gerecycleerd karton
• Exclusief archiefdozen

446150 € 3,10 verp/1  

rd
ter
doos 

€0,59

vanaf

/stuk

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

44743 geel, pak van 20 stuks € 16,62 verp/1  

44741 rood, pak van 20 stuks € 16,62 verp/1

44742 groen, pak van 20 stuks € 16,62 verp/1  

44727 blauw, pak van 20 stuks € 11,90 verp/1  

44745 geassorteerde kleuren, pak van 8 stuks € 7,46 verp/1

y

x
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GRATIS
5 markeerstiften

€2,50
/stukBalpen 4 Colours potlood

• 2-in-1 balpen/potlood met intrekbare 
punten

• 3 standaardkleuren: zwart, blauw en 
rood en een vulpotlood (2 x HB mine 
van 0,7mm)

• Schrijfbreedte balpen: 0,4 mm
• Medium balpenpunt
• Inclusief gum op de top
• Navulbaar balpen en potlood

€1,85
/stuk

Gelroller InkJoy Gel
• Fijne punt
• Met comfortabele grip
• Sneldrogende inkt
• Intrekbaar en navulbaar

Schrijfbreedte: 0,5 mm

1957059 blauw € 1,85 verp/12  

1978318 zwart € 1,85 verp/12  

€0,59
/stuk

Markeerstift  
Boss Original
• Schuine punt: maakt  

2 streepdiktes mogelijk   
(2 en 5 mm)

• Fluorescerende inkt op  
waterbasis

• Reukloos
• Ergonomisch
• Navulbaar

70-144 milky yellow (pastelgeel) € 0,59 verp/10  

70-126 creamy peach (pasteloranje) € 0,59 verp/10  

70-129 pink blush (pastelroze) € 0,59 verp/10  

70-155 lila haze (pastellila) € 0,59 verp/10  

70-116 hint of mint (pastelgroen) € 0,59 verp/10  

70-113 turkoois (pastelblauw) € 0,59 verp/10  

70-62 etui met 6 geassorteerde pastel kleuren € 3,99 verp/1  

€1,89
/stuk

Brievenbakje Loop
• Voor ft A4/C4
• Uit PP, extra sterk
• Meervoudig stapelbaar en inschuifbaar
• Ft 25,9 x 35,1 x 6,3 cm (b x d x h)

1029012 wit € 1,89 verp/6  

1029050 limoen € 1,89 verp/6  

1029051 oranje € 1,89 verp/6  

1029054 fluo blauw € 1,89 verp/6  

1029056 roze € 1,89 verp/6  

1029057 lila € 1,89 verp/6  

1029014 blauw € 1,89 verp/6  

1029019 grijs € 1,89 verp/6  

1029013 zwart € 1,89 verp/6  

N
E
R

Schrijfbreedte: 0,7 mm

1957054 blauw € 1,85 verp/12  

1957056 rood € 1,85 verp/12  

1978308 roze € 1,85 verp/12  

1978309 paars € 1,85 verp/12  

1978311 bruin € 1,85 verp/12  

1978312 turkoois (teal) € 1,85 verp/12  

1978313 bosbes (berry) € 1,85 verp/12  

1978314 leiblauw € 1,85 verp/12  

1978316 lichtblauw € 1,85 verp/12  

1957053 zwart € 1,85 verp/12  

KI44302 12 x 2-in-1 balpen/potlood (ref. 942104) + GRATIS 5 markeerstiften (ref. 896055) € 29,99 verp/1  
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€2,59
/stuk

Correctieroller Refill Flex
• Lengte van de tape: 12 m
• Soepele applicatie en schone correctie dankzij 

de nieuwe flexibele punt
• Intrekbare punt
• Corrigeer via 2 kanten: trek voor een hele zin, 

duw voor een letter
• Makkelijk navulbaar
• Voor 50 % uit gerecycleerd materiaal

2120443 correctieroller, 4,2 mm € 2,59 verp/5  

2111957 correctieroller, 6 mm € 2,59 verp/5  

€2,99
/stuk

Navulbare lijmroller Refill
• Breedte van de tape: 8,4 mm, lengte van de 

tape: 16 m
• Voor papier, foto’s, kaarten, synthetisch 

materiaal, glas, enz.
• Geen verdrading meer dankzij de honingraat 

lijmtape
• Met beschermdop

2118120 niet-permanente roller € 2,99 verp/5  

2120444 permanente roller € 2,99 verp/5  

€11,99
/stuk

Schaar X3 Titanium
• Meer knipkracht met behulp van het gebogen 

snijblad
• Voor plastic, karton, textiel, papier, planten en 

tape
• Lengte messen: 6,5 cm
• Voor links- en rechtshandigen
• Levenslange garantie
• Kleur: blauw

2104246 € 11,99 verp/10  

€9,90

vanaf

/stukTafelkrijtbord Elegant
• Basis in rubberhout met weerbestendige laklaag
• Dubbelzijdig verwijderbaar schrijfoppervlak.

Ft A5

4241284 afwerking in mahonie € 9,90 verp/1  

4241307 afwerking in beuk € 9,90 verp/1  

4244117 afwerking in teak € 9,90 verp/1  

6491831 afwerking in het zwart € 9,90 verp/1  

Ft A4

4241321 afwerking in mahonie € 12,99 verp/1  

ELEBLA afwerking in beuk € 12,99 verp/1  

4244100 afwerking in teak € 12,99 verp/1  

6491848 afwerking in het zwart € 12,99 verp/1  

vanaf
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Koffie pads Dolce Gusto
• Pak van 16 capsules

KI44288
4 x pads Nesquik (ref. 087207) +  
GRATIS Dolce Gusto glas 2 stuks (ref. 
DGMACCH)

€ 22,60 verp/1  

KI44289
4 x koffiepads Marrakesh (ref. 
087221) + GRATIS Dolce Gusto glas 
2 stuks (ref. DGLATTE)

€ 22,60 verp/1  

KI44290
4 x koffiepads Lungo (ref. 087201) + 
GRATIS Dolce Gusto glas 2 stuks  
(ref. DGLATTE)

€ 22,60 verp/1  

KI44291
4 x koffiepads Latte Macchiato  
(ref. 087200) + GRATIS Dolce Gusto 
glas 2 stuks (ref. DGMACCH)

€ 22,60 verp/1  

KI44292
4 x koffiepads Café au lait (ref. 
087226) + GRATIS Dolce Gusto glas 
2 stuks (ref. DGLATTE)

€ 22,60 verp/1  

KI44293
4 x koffiepads Cappucino (ref. 
087204) + GRATIS Dolce Gusto glas 
2 stuks (ref. DGMACCH)

€ 22,60 verp/1  

€0,80

vanaf

/stuk

Magnetische documenthouder
• Te gebruiken op metalen oppervlakken, zoals 

magazijnrekken, geperforeerde metalen wanden 
en metalen containers

• Blauwe kunststof achterzijde en transparant 
venster

• Uit extra sterke PP
• Geschikt voor scanners en scheurbestendig
• Geschikt voor buiten dankzij de beschermflap die 

uw documenten beschermt tegen stof en vocht
• Download gratis inserttemplates op www.

duraprint.eu

Magnetische documenthouder, pak van 50 stuks

174607 ft A5 horizontaal € 40,10 verp/1  

174707 ft A4 verticaal € 44,22 verp/1  

174807 ft A4 horizontaal € 44,22 verp/1  

Multifunctionele mapjes, pak van 10 stuks

174107 ft 100 x 38 mm (b x h) € 56,01 verp/1  

174207 ft 150 x 67 mm (b x h) € 73,70 verp/1  

174307 ft A5 horizontaal € 94,32 verp/1  

174407 ft A4 verticaal € 117,32 verp/1  

174507 ft A4 horizontaal € 117,32 verp/1  

€1,65

vanaf

/stuk

Hoes
• Gebruik op transportcontainers, houten kisten 

en palletkarton
• Blauwe kunststof achterzijde en transparant 

venster
• Uit extra sterke PP
• Geschikt voor scanners en scheurbestendig
• Voor buitengebruik dankzij de beschermflap die 

uw documenten beschermt tegen stof en vocht
• Download gratis inserttemplates op  

www.duraprint.eu
• Pak van 50 stuks

Met ophangbeugel

175207 ft A5 horizontaal € 88,97 verp/1  

175307 ft A4 verticaal € 117,32 verp/1  

175407 ft A4 horizontaal € 117,32 verp/1  

Met bindriemen

174907 ft A5 horizontaal € 82,53 verp/1  

175007 ft A4 verticaal € 97,27 verp/1  

175107 ft A4 horizontaal € 97,27 verp/1  

he documenthouder

/stuk

GRATIS
2 glazen 

 Dolce Gusto

€5,65
/stuk

€57,25

vanaf

/stuk

Veiligheidsspiegel
• Uit polymethyl methacrylaat
• Onbreekbaar
• Voor binnengebruik
• Geleverd zonder bevestigingsmateriaal

MS90 ft 17,5 cm, 90° € 57,25 verp/1  

MS180 ft 35 cm, 180° € 106,00 verp/1  

MS360 ft 70 cm, 360° € 149,00 verp/1  

ege
thacrylaat

eegel

€31,99
/stuk

Vloersticker
• Optimale hechting op vlakke binnenoppervlakken 

(tapijten uitgesloten) bij omgevingstemperaturen 
van -20 °C tot 60 °C

• Korrelige anti-slip oppervlak is gemaakt volgens 
de DIN 51130 (klasse R9) en DIN 51097 (klasse 
A) normen

• Anti- reflectie oppervlak zorgt voor een optimale 
leesbaarheid van de pictogrammen

• Uit zelfklevende PVC
• Ft 70 x 35 cm, dikte 0,2 mm

1020031 nooduitgang € 31,99 verp/1  

1050051 elektrische installatie € 31,99 verp/1  

1080151 brandblusapparaat € 31,99 verp/1  

€71,69

vanaf

/stuk

Beschermingskussen
• Hoekbescherming uit mousse
• Conform Reach en RoHS
• Absorbeert schokken
• Resistent tegen aardolie- 

producten en oplosmiddelen
• Gemakkelijk te plaatsen

PU205NJ Edge: ft 4 cm x 5 m € 112,00 verp/1  

PU425NJ Flat: ft 4 cm x 5 m, 
tape bevestiging € 112,00 verp/1  

PUC500N
Angle: plat,  
ft 6 cm x 5 m,  
tape bevestiging

€ 71,69 verp/1  
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€18,99
/pakket

Startpakket Aquarius Slimfold
• Starter Pack speciaal voor kleine kantoren
• Ideaal voor drukke locaties met beperkte ruimte
• Compact en eenvoudig te vullen met de Kleenex 

Slimfold Airflex handdoeken (K76930)
• Inhoud:

- 1 dispenser
- 2 wikkels met elk 90 witte handdoeken, 

1-laags

K7996 startpakket € 18,99 verp/1  

K76930 8 wikkels van 90 hand- 
doeken, 2-laags € 16,99 verp/1  

et Aquarius Slimfold

€39,99
/pakket

Startpakket Aquarius Slimroll
• Compact systeem, eenvoudig te vullen met 

de Kleenex Slimroll handdoeken (K6767)
• Afsluitbare snel te vullen witte dispenser
• Inhoud:

- 1 dispenser (ref. K6953)
- 2 rollen handdoeken Slimroll (ref. K6767)

K7992 startpakket € 39,99 verp/1  

K6767 handdoek, rol van 100 m,  
pak van 2 stuks € 12,79 verp/1  

€20,99
/pakket

Startpakket zeepdispenser
• Voor kleine kantoren
• Afsluitbare snel te vullen dispenser 
• Uit witte hoogglans
• Roze foam zeep
• Flacon van 1 l
• 2.500 doseringen
• Recycleerbaar (zonder pomp)
• Inhoud: 

- 1 dispenser (ref. K6948)
- 1 handreiniger (ref. K6340)

K7993 startpakket € 20,99 verp/1  

K6340 foamzeep, flacon van 1 l € 7,89 verp/1  

Startpakket zeepdispenser

p

1 1895639 zeep, flacon van 500 ml € 5,25 verp/1  

2 1892014 ontkalker, flacon van 1 l € 8,17 verp/1  

3 1891589 sanitairreiniger Sure, flacon van 
750 ml € 4,36 verp/1  

4 1891585 sanitairreiniger Sure, flacon van  
5 l € 14,84 verp/1  

5 1891816 handafwasmiddel, flacon van 1 l € 5,30 verp/1  

6 1891496 glasreiniger, flacon van 750 ml € 2,49 verp/1  

7 1892011 Interieurreiniger, flacon van 5 l € 18,62 verp/1  

8 1892318 desinfecterende spray, flacon 
van 750 ml € 2,23 verp/1  

€24,99

vanaf

/pakket €14,99
/pak

Microvezeldoek
• Volumineuze non-woven microvezel glazendoek 

in groot formaat
• Droogt streeploos en blinkt glazen, servies en 

overige afwas
• Eenvoudig schoon te spoelen en snel drogend
• Ideale rechthoekige vorm voor gebruik als 

glazendoek of keukenhanddoek
• 100 % microvezel
• Wasbaar tot 95 °C, 60 °C aanbevolen
• Ft 38 x 60 cm
• Kleur: blauw
• Pak van 3 stuks

127045 € 14,99 verp/1  

oek

€164 /stuk

Schoonmaakwagen
• Reinigingskit voor de reiniging van middelgrote 

vloeroppervlakken
• 25 l emmer met literindicatie en schenktuit
• Onderstel met 4 zwenkwielen 75 mm
• Verticale duwbeugel
• Hendelpers, mopframe en MicroSpeed Plus 

microvezel mop
• Geleverd met drie-delige telescoopsteel

147188 € 164,00 verp/1  

choonmaakwagen

/stuk

Startpakket reinigingsdoeken 
Wypall* Roll Control
• 1-laags poetsdoek van AIRFLEX* materiaal
• Voor eenmalig gebruik 
• Sterker dan traditionele 1-laags poetsdoeken
• Met sterke absorptiekracht, maakt schoon 

zonder uit elkaar te vallen
• Multifunctioneel en ideaal voor middelzware 

poets- en reinigingstaken
• Voor toepassing in drukke locaties in combinatie 

met dispenser om het verbruik te beheersen en 
afval te verminderen

K7995
startpakket: 
-poetsdoekdispenser Aquarius
-1 rol L10 witte poetsdoeken

€ 24,99 verp/1  

K7393 reinigingsdoeken, 1 rol, 
lengte 10 m, blauw € 5,99 verp/1  

K7395 reinigingsdoeken, 1 rol, 
lengte 10 m, wit € 5,99 verp/1  

va

Startpakket reinigingsdoek
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CALIPAGE, OOK UW PARTNER VOOR EEN GEORGANISEERD KANTOOR!

€28,92
/stuk

Toetsenbord eLight
• Toetsenbord met heldere, LED-verlichte tekens op de toetsen, perfect 

leesbaar in het donker
• Kies uit 3 kleuren of schakel de verlichting overdag uit
• 10 toetsen met multimediafuncties
• Comfortabel ontwerp voor een aangename type-ervaring
• Eenvoudig te gebruiken: aansluiten en beginnen maar

rd eLight€20,65
/stuk

Muis Maxtrack
• 6 knoppen, voorzien van nauwkeurige Bluespot-technologie van 1.600 dpi
• Werkt op vrijwel alle oppervlakken
• Speciale knop om de gevoeligheid om te schakelen van normale (1.000 dpi)  

naar snelle (1.600 dpi) bewegingen
• Ergonomisch ontwerp met comfortabele  

rubberen zijkanten voor een stevige grip
• Zijknoppen om eenvoudig internet te  

verkennen (volgende/vorige pagina)
• Plug & Play
• Windows 10, 8, 7, Vista of XP
• Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5  

(Leopard) of hoger
• Draadloos, bevat 1 AA batterij
• Kleur: zwart/grijs

PlushTouch
• 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

Toetsenbordpolssteun PlushTouch

9252103 zwart € 14,59 verp/1  

9287402 blauw € 14,59 verp/1  

Muismat met polssteun PlushTouch

9252003 zwart € 14,59 verp/1  

9287302 blauw € 14,59 verp/1  

Werkstation Lotus
• Tegengewicht technologie en  

ergonomische hendels voor  
het eenvoudig en probleemloos verstellen van de hoogte 

• Veelzijdige oplossing, geschikt voor verschillende soorten gebruikers  
en werksituaties

• 22 hoogte instellingen vanaf de laagste stand van het tafeloppervlak
• Stabiel in elke omgeving
• Intuïtief kabelmanagement en uitsparingen voor het opladen van 

bijvoorbeeld telefoon of tablet
• Volledig gemonteerd geleverd - direct klaar voor gebruik
• Twee werkbladen bieden veel ruimte voor bureau-accessoires 
• 3 jaar garantie
• Kleur: zwart

€14,59
/stuk

€413 /stuk

17371T azerty-toetsenbord € 28,92 verp/1  

17364T qwerty-toetsenbord € 28,92 verp/1  

eeriaaleriaal

ogie zorgt 
mindert de druk op de polsen

17176T € 20,65 verp/1  

0007901 € 413,00 verp/1  

€ 20,65 verp/1 

us
o
s voo
leemloos verstellen van de hoogte 

hik hill d b ik

s
gie en 
voor 

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

Papiervernietiger AUTO+ 130X
• Invoerbreedte: 225 mm
• Capaciteit: 130 vel
• Cross-Cut
• Snit: 4 x 50 mm
• Vernietigt ook nietjes, paperclips en kredietkaarten
• Ft 50,3 x 37,3 x 50,3 cm
• Veiligheidsniveau: P-3
• Capaciteit opvangbak: 26 liter
• Kleur: zwart

212559A € 209,00 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,300

/stuk
€209

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

en CD’s
• Unieke eigenschappen: stroombesparend in 

stand-by door EcoSmart
• Ft 60 x 37,5 x 31 cm
• Veiligheidsniveau: P-2
• Capaciteit opvangbak: 22 liter
• Kleur: wit

1831121 € 365,00 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,300

/stuk
€365

Precision rolsnijmachine
• Patronen voor het snijden van bepaalde formaten 

van documenten en foto’s
• Meetlat op basis inbegrepen (in de cm en inch)
• Ergonomische handgrepen voor veilige 

verplaatsing en vervoer
• Venster op de snijkop om het te snijden gebied 

beter te visualiseren
• Productgarantie 7 jaar
• Snijcapaciteit: 30 vellen

P340
snijlengte: 340 mm,  
voor formaat A4,  
ft 11 x 59 x 42 cm

€ 77,99 verp/1  

P460
snijlengte: 460 mm,  
voor formaat A3,  
ft 11 x 65,5 x 42 cm

€ 86,99 verp/1  

P640
snijlengte: 640 mm,  
voor formaat A2,  
ft 11 x 83,5 x 42 mm

€ 118,00 verp/1  

P1370
snijlengte: 1370 mm, 
voor formaat A0,  
ft 11 x 158 x 42 cm

€ 229,00 verp/1  

vanaf

/stuk
€77,99

Recupel (BE): +EUR 0,300

Papiervernietiger AUTO+ 600X
• Invoerbreedte: 230 mm
• Capaciteit: 600 vel
• Cross-Cut
• Snit: 4 x 40 mm
• Vernietigt ook nietjes, paperclips, kredietkaarten 

en CD’s
• Unieke eigenschappen: Constant Sensing Jam 

Free Technology
• Ft 96,5 x 64 x 65 cm
• Veiligheidsniveau: P-4
• Capaciteit opvangbak: 80 liter
• Kleur: zwart

213500A € 899,00 verp/1  

Papiervernietiger 450M Microshred
• Invoerbreedte: 220 mm
• Capaciteit: 9 blad
• Micro Cut
• Snippergrootte: 2 x 12 mm
• Silent Shred
• Ft 565 x 351 x 260 mm
• Veiligheidsniveau: P-5
• Opvangbak van 22 liter
• Kleur: zwart

4074101 € 199,00 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,300

/stuk
€199

Papiervernietiger  
Microshred 225Mi
• Invoerbreedte: 240 mm
• Capaciteit: 12 - 14 vel
• Snippers
• Snippergrootte: 2 x 12 mm
• Vernietigt creditcards, nietjes en CD’s
• SafeSense
• SilentShred
• Jam Proof system
• Ft: 781,10 x 435,00 x 450,90 mm
• Veiligheidsniveau: P-5
• Opvangbak van 60 liter
• Kleur: zwart

4620101 € 759,00 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,300

ger 
5Mi

/stuk
€759

Cashback voorwaarden op www.cashback.officerewards.com

Cashback voorwaarden op www.fellowes-promotion.com

CASHBACK

€25

CASHBACK

€70

CASHBACK

€85

/stuk
€899



P
A
R
T
N
E
R

32 Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

KANTOORMACHINES

Lamineermachine Neptune 3
• Uniek AutoSense systeem detecteert de dikte van de lamineerhoes en past hierop de optimale 

lamineerinstellingen aan
• Binnen 60 seconden klaar voor het lamineren van elke lamineerhoes met de InstaHeat Technologie
• Lamineert alle lamineerhoezen tot 175 micron
• Sleepmode wordt geactiveerd na een periode van inactiviteit, dit vermindert het energieverbruik
• HeatGuard technologie isoleert de warmte waardoor de buitenkant altijd veilig is om aan te raken
• Inclusief starterskit voor 10 documenten (A4, 80 micron)

5721501 € 149,00 verp/1  

/stuk
€149

Lamineermachine Venus 2
• Uniek AutoSense systeem detecteert de dikte van de lamineerhoes en past hierop de optimale 

lamineerinstellingen aan
• Extra snel opwarmen
• Binnen 30 seconden klaar voor het lamineren van elke lamineerhoes met de InstaHeat Technologie
• Lamineert een A4 hoes in slechts 18 seconden (1000mm/min)
• Robuuste 6 rollen lamineermachine voor kwalitatief hoogwaardige resultaten, lamineert alle lamineerhoezen 

tot 250 micron (2x250)
• 100% Jam Free bij gebruik van Fellowes lamineerhoezen
• Simpele (1 toets) gebruikersinterface met achteruitstand voor het herstellen van fout ingevoerde documenten
• Sleepmode wordt geactiveerd na een periode van inactiviteit, dit vermindert het energieverbruik
• HeatGuard technologie isoleert de warmte in de lamineermachine waardoor de buitenkant altijd  

veilig is om aan te raken
• Inclusief starterskit voor 10 documenten (A4, 80 micron)
• 2 jaar garantie

5734201 € 269,00 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,300

/stuk
€269

Lamineermachine Calibre
• Max. plastificeerdikte: 125 micron
• Plastificeersnelheid: 500 mm/min
• Opwarmtijd: 1 min.
• Kleur: zwart/grijs

5740101 max. lamineerformaat: A3 € 119,00 verp/1  

5740701 max. lamineerformaat: A4 € 95,99 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,041

Recupel (BE): +EUR 0,041

vanaf

/stuk
€95,99

MobileLabeler
• Print labels  van 6 tot 24 mm breedte op etiketten 

in verschillende kleuren 
•  Automatisch snijsysteem maakt multi-label print 

makkelijk
• MobileLabeler compatibel met Mac OS® en  

Windows® systemen voor het gebruik van de 
DYMO Label Software 

• 2 + 1 jaar garantie
• Windows® 7 of later
• Mac OS® v10.4 of later
• Android
• iOS

1978423 € 129,00 verp/1  

Bebat (BE): +EUR 0,075
Stibat (NL): +EUR 0,090
Recupel (BE): +EUR 0,041

/stuk
€129

Beletteringsysteem PT-H110
• Display: 16 tekens
• Aantal karakters: 80
• Aantal lettergroottes: 3
• Aantal tekststijlen: 10
• Aantal symbolen: 253
• Aantal kaders: 15
• Aantal regels: 2
• Druk: horizontaal en verticaal
• 20 talen
• Printsnelheid: 20 mm/sec
• Geheugen: 1200 karakters
• Tape: TZe: 3,5 tot 12 mm
• Ft 11,1 x 20,4 x 5,8 cm
• Werkt op 6 AAA batterijen of netvoeding  

(beide niet meegeleverd)

PTH110 azerty-toetsenbord € 32,19 verp/1  

PTH110Q qwerty-toetsenbord € 32,19 verp/1  

Recupel (BE): +EUR 0,041

/stuk
€32,19

Cashback voorwaarden op www.cashback.officerewards.com

CASHBACK

€20

CASHBACK

€30
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KANTOORHELDENRHELDEN

1 Koop 10 of 70  
Esselte No.1 Power
Ordners

2 Registreer je via
www.esselte.com/heroes
en kies je cadeau

3 Stuur een kopie van de
aankoopfactuur op

HOE ONTVANG 
JE JOUW CADEAU?

4 Ontvang je cadeau!

GRATIS Leitz Notitieboek + Pigma 
Micron Zentangle Pennenset t.w.v. €30,-
bij 10 Esselte No.1 Power Ordners

GRATIS Leitz Reistas t.w.v. €90,-  
bij 70 Esselte No.1 Power Ordners

KIES JE 
CADEAU

Promotieperiode 01.10.16 – 31.03.17

www.esselte.com/heroes

Ordner All-Round
• Voor ft A4
• Gewolkte uitvoering
• Met zelfklevend rugetiket
• Met sleuven en metalen boord

DIN-4P4 rug van 5 cm € 1,55 verp/25  

DIN-8P8 rug van 8 cm € 1,55 verp/20  

/stuk
€1,55

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

grijpgat en etikethouder

Rug van 5 cm

4811100 geel € 2,59 verp/10  

811440 oranje € 2,59 verp/10  

4805000 bordeaux € 2,59 verp/10  

811540 violet € 2,59 verp/10  

4811600 groen € 2,59 verp/10  

811412 lichtgroen € 2,59 verp/10  

4811500 blauw € 2,59 verp/10  

811411 lichtblauw € 2,59 verp/10  

811560 turkoois € 2,59 verp/10  

4811800 grijs € 2,59 verp/10  

4805500
geassorteerde kleuren: 
2 x rood, groen, blauw, 
wit en zwart

€ 2,59 verp/10  

Rug van 7,5 cm

4812100 geel € 2,59 verp/10  

811340 oranje € 2,59 verp/10  

4805100 bordeaux € 2,59 verp/10  

811530 violet € 2,59 verp/10  

4812600 groen € 2,59 verp/10  

811312 lichtgroen € 2,59 verp/10  

4812500 blauw € 2,59 verp/10  

811311 lichtblauw € 2,59 verp/10  

811550 turkoois € 2,59 verp/10  

4812800 grijs € 2,59 verp/10  

4805600
geassorteerde kleuren: 
2 x rood, groen, blauw, 
wit en zwart

€ 2,59 verp/10  

/stuk
€2,59

Ordner Power N° 1 Vivida
• Ergonomische hendel
• Sterk karton overtrokken met  

PP-folie
• Met vergrendelingssleuven, 

randbeschermers, grijpgat en 
etikethouder

Rug van 5 cm, voor ft A4

4811000 wit € 2,59 verp/10  

624074E geel € 2,59 verp/10  

624072E rood € 2,59 verp/10  

624073E groen € 2,59 verp/10  

624071E blauw € 2,59 verp/10  

4811700 zwart € 2,59 verp/10  

Rug van 7,5 cm, voor ft A4

4812000 wit € 2,59 verp/10  

624070E geel € 2,59 verp/10  

624068E rood € 2,59 verp/10  

624069E groen € 2,59 verp/10  

624067E blauw € 2,59 verp/10  

4812700 zwart € 2,59 verp/10  

Rug van 7,5 cm, voor ft folio

48081E geel € 2,59 verp/10  

48083E rood € 2,59 verp/10  

48086E groen € 2,59 verp/10  

48085E blauw € 2,59 verp/10  

/stuk
€2,59

Rugetiketten
• Zelfklevend
• Pak van 10 stuks
• Kleur: wit

4R10 ft 3,4 x 19 cm (voor ref. 1241) € 1,69 verp/1  

8R10 ft 5,7 x 19 cm (voor ref. 1242) € 1,69 verp/1  

/pak
€1,69
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PROMO

Ordner Active Style
• Voor ft A4 
• Uit PP en polyfoam 3 mm
• Met hefboommechanisme 180°, 

waardoor 20 % sneller gearchiveerd  
kan worden

• Aantrekkelijke elastische bandsluiting 
voor veilig transport van documenten

• Binnenhoezen voor het bewaren van 
papier, CD’s en visitekaartjes

• Ronde rug en pennenhouder voor 
gebruiksvriendelijkheid onderweg

Rug van 5 cm

1109004 poolwit € 8,45 verp/10  

1109028 granaatrood € 8,45 verp/10  

1109053 zeegroen € 8,45 verp/10  

1109069 titaanblauw € 8,45 verp/10  

1109094 satijnzwart € 8,45 verp/10  

Rug van 7,5 cm

110800L poolwit € 8,45 verp/10  

1108028 granaatrood € 8,45 verp/10  

1108053 zeegroen € 8,45 verp/10  

1108069 titaanblauw € 8,45 verp/10  

1108094 satijnzwart € 8,45 verp/10  

/stuk
€8,45

Ordner Active WOW
• Voor ft A4
• Uit PP en 3 mm polyfoam
• Met hefboommechanisme 180°, waardoor 

20 % sneller gearchiveerd kan worden
• Aantrekkelijke elastische bandsluiting voor 

veilig transport van documenten
• Binnenhoezen voor het bewaren van papier,  

CD’s en visitekaartjes
• Ronde rug en pennenhouder voor 

gebruiksvriendelijkheid onderweg

Rug van 5 cm

1107044 oranje € 8,45 verp/5  

1107023 roze € 8,45 verp/5  

1107062 paars € 8,45 verp/5  

1107064 groen € 8,45 verp/5  

1107051 ijsblauw € 8,45 verp/5  

1107036 blauw € 8,45 verp/5  

1107099 geassorteerde kleuren € 8,45 verp/5  

Rug van 7,5 cm

1106044 oranje € 8,45 verp/5  

1106023 roze € 8,45 verp/5  

1106062 paars € 8,45 verp/5  

1106064 groen € 8,45 verp/5  

1106051 ijsblauw € 8,45 verp/5  

1106036 blauw € 8,45 verp/5  

1106099 geassorteerde kleuren € 8,45 verp/5  

/stuk
€8,45

Numerieke  
tabbladen
• Ft A4
• Uit gekleurde PP van 125 micron
• Bedrukking in het zwart
• Met indexvel
• 23-gaatsperforatie

407ZA set 1-7 € 0,89 verp/1  

410ZA set 1-10 € 1,10 verp/1  

412ZA set 1-12 € 1,58 verp/1  

vanaf

/stuk
€0,89

Neutrale tabbladen
• Ft A4
• Uit gekleurde PP (rood, oranje, geel, groen en 

blauw) van 120 micron
• Met onbedrukte tabs
• Met indexvel

11-gaatsperforatie

18637 6 tabs € 0,72 verp/1  

18677 7 tabs € 0,86 verp/1  

18688 8 tabs, 2 x 4 kleuren € 1,05 verp/1  

23-gaatsperforatie

405OD 5 tabs € 0,63 verp/1  

410OD 10 tabs, 2 x 5 kleuren € 1,11 verp/1  

186712 12 tabs € 1,22 verp/1

vanaf

/stuk
€0,72

KANTOORHELDEN

1 Koop 7 of 50 Leitz 
Ordners. Actie is 
geldig op alle Leitz 
Ordners.

2 Registreer je via
www.leitz.com/heroes
en kies je cadeau.

3 Stuur een kopie van de
aankoopfactuur op.

HOE ONTVANG 
JE JOUW CADEAU?

4 Ontvang je cadeau!

GRATIS Leitz Notitieboek + Pigma 
Micron Zentangle Pennenset t.w.v. €30,-
bij 7 Leitz Ordners

GRATIS Leitz Reistas t.w.v. €90,-  
bij 50 Leitz Ordners

KIES JE 
CADEAU

www.leitz.com/heroes

Promotieperiode 01.10.16 – 31.03.17
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Archiefdoos
• Uit stevig bruin golfkarton van 384 g/m² 
• Uit 100 % gerecycleerd karton

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

€ 0,26 verp/50  

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

€ 0,30 verp/50  

AR-L

voor kettingformulieren, 
binnenft:   
8 x 28,5 x 38,5 cm  
(b x h x d)

€ 0,40 verp/50  

vanaf

/stuk
€0,26

Archiefdoos
• Binnenft: 11 x 26 x 36 cm (b x h x d)
• Uit zwaar karton van 700 g/m²
• Voorgevouwd = tijdswinst
• Behoudt zijn vorm zonder haken
• 70 % FSC gecertificeerd

362611 € 0,83 verp/50  

/stuk
€0,83

Archiefdoos
• Stevige doos
• Uit bruin karton van 650 g/m²
• 70 % FSC gecertificeerd

32239 voor ft A4, binnenft:  
8 x 23 x 32 cm (b x h x d) € 0,41 verp/25  

35239 voor ft folio, binnenft:  
8 x 23 x 35 cm (b x h x d) € 0,42 verp/25  

vanaf

/stuk
€0,41

PROMO

Archiefbinder PliFix®

• Binders op de mechaniekstangen van de ordner plaatsen
• Alle papieren in één handomdraai op de archiefbinder schuiven
• Capaciteit: 90 mm

639801S blister van 10 stuks € 5,12 verp/1  

639800 verpakt in een doos € 0,36 verp/100  

vanaf

/stuk
€0,36

Archiefbinder JalemaClip
• Om vellen in één handomdraai uit te nemen of tussen te voegen
• Voor alle standaard perforatiegaten
• Perforatiegaten kunnen niet inscheuren
• Kopiëren zonder vel uit te nemen
• Lood- en cadmiumvrij
• File-Lifter (gratis bijgeleverd) zet inhoud van ordners over naar een losse 

JalemaClip
• Kleur: geel/wit

5710200 blister van 10 stuks € 2,60 verp/1  

5710000 doos van 100 stuks € 21,14 verp/1  

vanaf

/stuk
€0,21
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PROMO

Hangmappen voor kasten AZV Ultimate®

• Voor ft A4
• Uit stevig karton van 240 g/m²
• pH-neutraal (ISO 9706), versterkt met katoen vezels  

voor onvergelijkbare duurzaamheid
• Met klinknagels bevestigd aan de platte metalen  

hangstrip
• Grote draagkracht
• Grote louperuiter voor betere leesbaarheid
• Tussenafstand: 330 mm

V-bodem

AZV959 oranje € 1,75 verp/25  

AZV974 blauw € 1,75 verp/25  

AZV983 groen € 1,75 verp/25  

Hangmappen voor kasten  
MARK Ultimate®

• Ft A4
• Uit stevig karton van 240 g/m²
• pH-neutraal (ISO 9706), versterkt met katoen vezels  

voor onvergelijkbare duurzaamheid
• Frontale insnijding voor makkelijk uitnemen en  

opbergen van documenten
• Hangmap is bevestigd aan hangstrip met klinknagels
• Platte, metalen hangstrip met grote draagkracht
• Koppelbaar dankzij de metalen drukknoppen
• Grote louperuiter voor betere leesbaarheid
• Tussenafstand: 330 mm

AZVDR V-bodem € 1,99 verp/25  

AZVDR15 bodem 15 mm € 2,49 verp/25  

vanaf

/stuk
€1,99

Hangmappen voor laden AZO Ultimate®

• Uit stevig karton van 240 g/m²
• pH neutraal (ISO 9706), versterkt met katoenvezels voor 

onvergelijkbare duurzaamheid
• Met klinknagels bevestigd aan de platte metalen hangstrip
• Koppelbaar dankzij de metalen drukknoppen
• Vergrotende ruiter

Tussenafstand 330 mm (A4), V-bodem

AZO225 oranje € 1,79 verp/25  

AZO243 blauw € 1,79 verp/25  

AZO252 groen € 1,79 verp/25  

AZO250 geassorteerde kleuren € 1,79 verp/25  

Tussenafstand 330 mm (A4), oranje

AZO255 bodem 15 mm € 1,95 verp/25  

AZO267 bodem 30 mm € 1,95 verp/25  

Tussenafstand 365 mm (folio), oranje

AZO307 V-bodem € 2,19 verp/25  

AZO313 bodem 30 mm € 2,85 verp/25  

Tussenafstand 380 mm, oranje

AZO317 V-bodem € 2,39 verp/25  

AZO319 bodem 30 mm € 2,59 verp/25  

Tussenafstand 390 mm (foolscape), oranje

AZO328 V-bodem € 2,39 verp/25  

AZO335 bodem 30 mm € 2,73 verp/25  

vanaf

/stuk
€1,79

Really Useful Boxes
• 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

UB35LEU

Inhoud: 35 l
Buitenft: 480 x 390 x 310 mm (b x d x h)
Binnenft: 370 x 310 x 280 mm (b x d x h)
Mogelijkheid tot gebruik van hangmappen met 
tussenafstand van 330 en 390 mm

€ 17,95 verp/6  

/stuk
€17,95

/stuk
€22,95

Oranje

AZV986 bodem 15 mm € 2,39 verp/25  

AZV1003 bodem 30 mm € 2,39 verp/25  

AZV1027 bodem 50 mm € 2,59 verp/25  

UB64LC

Inhoud: 64 l
Buitenft: 710 x 440 x 310 mm (b x d x h) 
Binnenft: 605 x 370 x 280 mm (b x d x h)
Mogelijkheid tot gebruik van hangmappen met 
tussenafstand van 390 mm

€ 22,95 verp/4  

vanaf

/stuk
€1,75

AZVDR30 bodem 30 mm € 2,49 verp/25  

AZVDR50 bodem 50 mm € 2,69 verp/25  
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Geperforeerde showtas
• Voor ft A4
• Uit PP van 90 micron
• Met afgeronde hoeken
• Glashelder
• Doos van 100 stuks

D100711 11-gaatsperforatie € 9,26 verp/1  

D100723 23-gaatsperforatie € 9,26 verp/1  

/doos
€9,26

Klemmap Duraswing®

• Voor ft A4
• Capaciteit: 30 vel
• Uit PP
• Met gekleurde klem
• Kleur: zwart
• Pak van 5 stuks

9110573 € 6,64 verp/1  

/pak
€6,64

Dossiermap
• Voor ft A4
• Uit 100 % gerecycleerd karton van 250 g/m²
• Met 3 kleppen

30204 geel € 0,36 verp/50  

30205 oranje € 0,36 verp/50  

30218 lila € 0,36 verp/50  

30211 fuchsia € 0,36 verp/50  

30214 turkoois € 0,36 verp/50  

30203 groen € 0,36 verp/50  

30233 donkergroen € 0,36 verp/50  

30202 blauw € 0,36 verp/50  

30232 donkerblauw € 0,36 verp/50  

30207 grijs € 0,36 verp/50  

302FS geassorteerde kleuren 
(5 stuks in elke kleur) € 0,36 verp/50  

Elastomap 2nd Life
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit 100 % gerecycleerde PP
• Met 3 stofkleppen en elastosluiting
• Met rugetiket

4059426 transparant € 1,82 verp/12  

4057734
geassorteerde kleuren: 
transparant, paars, groen 
en blauw

€ 1,82 verp/12  

/stuk
€1,82

PROMO

Elastobox 2nd Life
• Voor ft A4 (24 x 32 cm)
• Uit 100 % gerecycleerde PP
• Met 3 kleppen en elastosluiting
• Met rugetiket

Rug van 2,5 cm

4059474 transparant € 2,98 verp/12  

4059471
geassorteerde kleuren: 
transparant, paars, 
groen en blauw

€ 2,98 verp/12  

Rug van 4 cm

4071322 transparant € 3,80 verp/6  

4071321
geassorteerde kleuren: 
transparant, paars, 
groen en blauw

€ 3,80 verp/12  

vanaf

/stuk
€2,98

Opbergkoffer Handifile
• Voor ft A4
• Binnenft: 36 x 23 cm
• Inclusief voorgedrukte registerkaarten
• Vergrendeling biedt stevige sluiting
• Waaiert uit in 19 vaks harmonicamap
• Met plastic draaggreep
• Geassorteerde kleuren: wit, rood, blauw en 

zwart

72305 € 5,91 verp/5  

/stuk
€5,91

/stuk
€0,36

PROMO
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Plakstift
• Plakt op alle soorten papier
• Uitwasbaar op 20 °C
• Unieke luchtdichte dop die uitdroging voorkomt
• Niet-toxisch

1561145 11 g € 0,99 verp/25  

1561146 22 g € 1,39 verp/24  

1561147 43 g € 1,99 verp/24  

vanaf

/stuk
€0,99

Plakstift
• Voor papier en karton
• Uitwasbaar 
• Niet-toxisch

916973 10 g € 0,25 verp/24  

2960182 20 g € 0,39 verp/20  

2960262 40 g € 0,54 verp/12  

BUDGET

€ 0,25
/stuk

vanaf

Secondelijm Perfect Pen
• Lijmt o.a. hout, leder, rubber, porselein, metaal,  

kunststoffen
• Voor uiterste precisie en schone reparaties
• Makkelijk te doseren
• Met premium rubberen druksysteem voor het  

fijn aanbrengen van de lijm
• Anti-verstopping dop
• Tube van 3 g
• Blister met 1 stuk

2058224 € 8,32 verp/12  

Cutter Zenoa Sensitiv
• Uit kunststof 
• Automatische blokkering van het mes
• Metalen mesgeleiding
• Comfortabel dankzij soepele materie
• Kleur: blauw
• Op blister

Cutter Zenoa Sensitiv

086010 mes van 9 mm € 2,14 verp/1  

086110 mes van 18 mm € 3,29 verp/1  

Vervangmesjes voor cutters

640717 9 mm, blister van 10 stuks € 1,40 verp/25  

640721 18 mm, blister van 10 stuks € 1,81 verp/25  

Cutter 180 black
• Zakmodel 180 
• Cutter uit zwart metaal
• Inclusief 2 vervangmesjes
• Met clip en mesbreker

1858 cutter 180 black € 2,39 verp/6  

1868 Vervangmesjes voor cutter € 3,22 verp/1  

vanaf

/stuk
€2,39

/stuk
€8,32

vanaf

/stuk
€2,14

Lijmstempel
• Voor op kantoor en thuisgebruik
• Permanente lijm
• Capaciteit: 1.100 stempels (10 m)
• Ft lijmstempel: 8,4 mm x 8,4 mm
• Houder in 100 % gerecycleerde kunststof
• Oplosmiddelvrij
• Op blister

59099 € 4,60 verp/1  

/blister
€4,60
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Plakband Scotch® Magic™ Tape
• Ft 19 mm x 33 m
• Onzichtbaar
• Beschrijfbaar
• Op fotokopieën is er van de plakband geen spoor 

te vinden

81933R8 value pack met 8 
rolletjes waarvan 1 gratis € 17,55 verp/1  

81933VP value pack met 14 
rolletjes waarvan 2 gratis € 26,43 verp/1  

vanaf

/stuk
€1,65

Plakband  
Eco & Clear
• Transparant, heldere kwaliteit, bijna onzichtbaar 

op vele ondergronden
• Hoge scheur- en verouderingsbestendigheid
• Plakband en kern uit 100 % gerecycleerde plastic
• Verpakking van 80 % gerecycleerd karton

570490 ft 19 mm x 10 m, 
blister met 2 rolletjes € 2,21 verp/1  

57968
ft 19 mm x 33 m, 
blister met 1 dispenser 
met 1 rolletje

€ 3,73 verp/1  

57043 ft 19 mm x 33 m, 
doosje met 1 rolletje € 3,28 verp/1  

57074 ft 19 mm x 33 m,  
toren van 8 rolletjes € 14,79 verp/1  

vanaf

/blister
€2,21

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

4244102 € 2,15 verp/1  

BUDGET

€ 2,15
/stuk

Plakbandafroller WOW
• Voor rollen ft 19 mm x 33 m
• Voor gebruik met slechts één hand
• In duokleuren 
• Stabiel, sterk en zwaar
• Met superscherpe mesjes zodat het plakband 

probleemloos en recht wordt afgesneden
• Inclusief 1 rolletje

5364123 wit/roze € 9,35 verp/1  

5364164 wit/groen € 9,35 verp/1  

5364136 wit/blauw € 9,35 verp/1  

5364101 wit/grijs € 9,35 verp/1  

/stuk
€9,35

Schaar Titanium
• Met scherpe punt
• Messen uit roestvrij staal met een titanium coating
• Ergonomische ogen van 79 % gerecycleerde 

kunststof
• Kleur: bruin/zwart
• Levenslange garantie
• Op blister

684110 17 cm, symmetrische 
ogen € 9,33 verp/1  

686110 21 cm, asymmetrische 
ogen € 11,48 verp/1  

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

50008 21 cm € 20,48 verp/1  

50010 26 cm € 23,79 verp/1  

vanaf

/stuk
€20,48

vanaf

/stuk
€9,33
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/stuk
€7,43

Nietmachine Advanced  
Metal Full Strip
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit met nietjes 24/6: 20 blad
• Capaciteit met nietjes 26/6: 25 blad
• Inlegdiepte: 52 mm
• Mechanisme uit 100 % metaal
• 3 functies: gesloten nieten,  

open nieten, speldnieten
• Anti-blokkeersysteem
• Kleur: grijs
• Garantie: 10 jaar

Nietmachine 

354511 € 6,60 verp/1  

/stuk
€6,60

Nietmachine NeXXt 5501
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 55 mm
• Met ontnieter
• Uit kunststof

Nietmachines 

5501025 rood € 4,97 verp/1  

5501035 blauw € 4,97 verp/1  

5501095 zwart € 4,97 verp/1  

Nietmachine E 25
• Voor nietjes 24/6 en 26/6
• Capaciteit: 25 blad
• Inlegdiepte: 53 mm
• Met geïntegreerde kunststof ontnieter

Nietmachine 

0201861 roze € 12,06 verp/1  

0201766 blauw € 12,06 verp/1  

0201764 zwart € 12,06 verp/1  

Perforator NeXXt 5138
• Perforeert 40 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Robuuste perforator met plaatstalen kap
• Met aanleglat
• Geïntegreerde vergrendeling voor  

compacte opberging
• Garantie: 10 jaar

5138002 rood € 14,99 verp/1  

5138003 blauw € 14,99 verp/1  

432590 zwart € 14,99 verp/1  

/stuk
€14,99

Perforators Advanced Metal
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Anti-blokkeersysteem
• Uit metaal
• Kleur: grijs
• Garantie: 10 jaar

620311 perforeert 20 - 25 blad € 7,18 verp/1  

630311 perforeert 30 - 35 blad € 11,56 verp/1  

Perforator E 216
• Betrouwbare kantoorperforator  

voor ieder bureau
• Perforeert 16 blad
• Perforatieafstand: 8 cm
• Met aanleglat
• Metalen onderdeel en kunststof  

bovendeel

0250583 roze € 7,43 verp/1  

0250540 blauw € 7,43 verp/1  

0250538 zwart € 7,43 verp/1  

Doos van 1.000 nietjes

324405 24/6 € 0,49 verp/1  

324605M 26/6 € 0,57 verp/1  

vanaf

/stuk
€7,18

Doos van 1.000 nietjes, verzinkt

663273 24/6 DIN € 1,39 verp/1  

24-8 24/8 € 3,40 verp/1  

Doos van 1.000 nietjes, 24/6

2485560 gegalvaniseerd € 0,38 verp/1  

2485570 koper € 0,40 verp/1  

/stuk
€4,97

/stuk
€12,06
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Telefoonrepertorium TELINDEX® flip
• Rotatiekaartensysteem voor telefoon- en 

adresgegevens
• Met 500 aan beide kanten bedrukte 

insteekkaarten om adressen en telefoonnummers 
op te schrijven (ft 72 x 104 mm)

• Alfabetisch 25-delig register van A-Z
• De kaarten kunnen gemakkelijk worden 

ingestoken en uitgenomen
• Uit hoogwaardige, gecoate kunststof
• Uitbreiding mogelijk met ref. D241902
• Kleur: metaalzilver

D241623 € 39,99 verp/1  

/stuk
€39,99

Bureauset
• Leder look bureauset (PU leer)
• Inhoud: 

- bureau-onderlegger 
ft 45 x 70 cm (h x b)

- pennenhouder
- notitieblokhouder

8002535 zwart € 34,99 verp/1  

8003013 bruin € 34,99 verp/1  

/stuk
€34,99

Bureauset
• Leder look bureau set (PU leer)
• Inhoud: 

- bureau-onderlegger,  
ft 45 x 70 cm (h x b)

- pennenhouder
- telefoonhouder
- notitieblokhouder

8047871 zwart € 49,99 verp/1  

8047864 bruin € 49,99 verp/1  

/stuk
€49,99

Brievenbakje WOW
• Voor ft A4, C4, folio en briefpapier
• Stijlvol en opvallend design met een glossy 

afwerking
• In duokleuren
• Verticaal of trapsgewijs stapelen
• Grote opening aan de voorzijde

5361101 wit/antraciet € 6,19 verp/5  

5361123 wit/roze € 6,19 verp/5  

5361136 wit/blauw € 6,19 verp/5  

5361164 wit/groen € 6,19 verp/5  

/stuk
€6,19

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

113220D paars € 2,59 verp/6  

113279D ijsblauw € 2,59 verp/6  

113282D turkoois € 2,59 verp/6  

113284D framboos € 2,59 verp/6  

113295D appelgroen € 2,59 verp/6  

/stuk
€2,59

Pennenbakje
• Uit hoogwaardig acryl
• Met 5 vakken
• Transparant
• Ft 11,5 X 10 cm

1955105 € 8,29 verp/1  

/stuk
€8,29
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Koffie pads Senseo
• Zakje van 250 g met 36 stuks

200504 Classic € 6,59 verp/1  

200511 Mild € 5,49 verp/1  

200529 Extra strong € 5,49 verp/1  

200534 Decaf € 6,59 verp/1  

vanaf

/zakje
€5,49

Thee
• Fruitthee: mango, aardbei, sinaasappel, tropisch 

fruit, bosvruchten en citroen
• Pak van 6 dozen van 25 zakjes van 1,5 g

87176 € 13,99 verp/1  

/stuk
€13,99

Citroensap cups
• Voor in de thee
• Doos van 120 cups  

van 4,9 ml
• Individueel verpakt

467950 € 9,69 verp/1  

/doos
€9,69

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

046790T € 16,86 verp/1  

PREMIUM QUALITY

Suikersticks
• Kristalsuiker
• Inhoud: 5 g
• Doos van 600 stuks

48490 € 9,30 verp/1  

/doos
€9,30

GRATIS
snoeppot of 

vuilbakje 

Ladenblok voor koffiehoek
• Met 2 kleine en 2 grote opbergladen
• Ideaal voor het opbergen van thee, suiker, spateltjes, koekjes
• Compatibel met de verdeelplateau (ref. 1013011)
• Uit 100 % recycleerbaar polystyreen
• Ft 18,6 x 18,5 x 17,5 cm
• Kleur: zwart met grijs
• Garantie: 5 jaar

KI44241 1 x ladenblok voor koffiehoek zwart-grijs (ref. 1082561) + 1 x verdeelplateau zwart (ref. 1013011) + GRATIS vuilnisbakje grijs (ref. 1012561) € 38,48 verp/1  

KI44242 1 x ladenblok voor koffiehoek zwart-grijs (ref. 1082561) + 1 x verdeelplateau zwart (ref. 1013011) + GRATIS snoeppot transparant (ref. 2100111) € 38,48 verp/1  

s

/pakket
€38,48

/doos
€16,86
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PROMO

Automaatbeker Enjoy
• Uit karton
• Diameter: 70,3 mm
• Voor warme en koude dranken
• Pak van 100 stuks

SPE6009 150 ml, geel € 4,61 verp/1  

SPE8012 180 ml, rood € 4,06 verp/1  

Frisdranken
• Flesje van 50 cl
• Pak van 24 stuks

51967 Coca-Cola € 2,54/l € 30,53 verp/1  

51987 Coca Cola Light € 2,54/l € 30,53 verp/1  

51970 Sprite € 2,54/l € 30,53 verp/1  

51975 Fanta Orange € 2,54/l € 30,53 verp/1  

/pak
€30,53

Chips
• Tube van 190 g

045770 Classic paprika € 2,20 verp/1  

045771 Original € 2,20 verp/1  

045773 Hot & Spicy € 2,20 verp/1  

Water Spa
• Intens bruisend
• Zoutarm en licht gemineraliseerd

KI44295

24 x Spa Intense fles  
50 cl (ref. 51780) + 
GRATIS draagtas Spa  
(ref. SPATAS)

€ 17,15 
of 

€ 1,43/l
verp/1  

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

KI44294

24 x Spa reine plat 50 cl 
(ref. 5550) +  
GRATIS draagtas Spa 
(ref. SPATAS)

€ 15,49 
of 

€ 1,29/l
verp/1  

/stuk
€2,20

vanaf

/pak
€4,06

/pak
€15,49

/pak
€17,15

GRATIS
draagtas

GRATIS
draagtas
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Toiletpapierdispenser Aquarius
• Bevordert hygiëne, comfort en welzijn en helpt om 

de kosten te beheersen
• Vel-voor-vel uitgifte zonder de dispenser te 

hoeven aanraken
• Draagt bij tot vermindering van de 

kruisbesmetting en de verspreiding van bacteriën
• Uniek gepatenteerd anti-overvul mechanisme 

zorgt voor eenvoudig bijvullen en voorkomt 
proppen en verspilling

K6946 wit € 15,99 verp/1  

K7172 zwart € 15,99 verp/1  

/stuk
€15,99

Toiletpapierdispenser  
Aquarius Maxi Jumbo
• Bevordert hygiëne, comfort en welzijn en helpt om 

de kosten te beheersen
• Ideaal voor drukbezochte toiletruimtes
• Met kijkvenster zodat u ziet wanneer bijvulling 

nodig is
• Uit ABS kunststof
• Ft 45,7 x 39,3 x 14 cm, voor jumbo-rollen

K6991 wit € 39,99 verp/1  

K7184 zwart € 39,99 verp/1  

/stuk
€39,99

PROMO

Toiletpapier
• Navulling voor toiletdispenser Aquarius 

(K6946-K7172)
• Lost op in koud water, waardoor de afvoer niet  

zal blokkeren
• Tot 40 % minder verbruik in vergelijking met 

rollen
• ISO 14001 en ISO 9001 certificering
• Ideaal voor kantoor- en hoteltoiletruimtes met  

een hoog imago
• Zorgt voor minder verspreiding van bacteriën
• Meer comfort en verzorging, zachte en 

absorberende tissues
• 2-laags
• 200 vellen
• Pak van 8 wikkels

K8488 € 5,99 verp/1  

/pak
€5,99

PROMO

Toiletpapier
• Kleur: wit
• 2-laags
• Kleine rollen
• Pak van 12 rollen, 210 vellen per rol

K8437 € 3,99 verp/1  

/pak
€3,99

Toiletpapier- 
dispenser  
Aquarius Mini Jumbo
• Uit ABS kunststof
• Ft 18 x 29,8 x 12,8 cm (l x b x h), voor kleine 

rollen

K6992 wit € 29,49 verp/1  

K7191 zwart € 29,49 verp/1  

/stuk
€29,49

Toiletpapier Mini Jumbo
• Kleur: wit
• Makkelijk op te bergen
• 2-laags
• Asgat: 6 cm
• Geperforeerd
• Ft 9,5 cm x 38 m
• Lengte: 180 m
• Pak van 12 rollen

K8522 € 48,50 verp/1  

Toiletpapier Maxi Jumbo
• Kleur: wit
• 380 meter per rol
• Ongeperforeerd
• Ft 9,5 cm x 380 m
• Asgat: 6 cm
• 2-laags
• Pak van 6 rollen

K8511 € 49,00 verp/1  

Luchtverfrisser
• Geeft continu een frisse  

geur af
• Geparfumeerde gel in  

discrete houder
• Inhoud: 150 g

670715 lavendel en jasmijn € 2,14 verp/8  

670725 vanille € 2,14 verp/8  

679732 marine € 2,14 verp/8  

J661859 meiklokjes € 2,14 verp/8  

/stuk
€2,14
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PROMO
XXL Kit
• Voetstuk van 42 cm breed
• Ergonomische, lange steel met flexibele, draaiende kop
• Elektrostatische doekjes die stof, vuil, haren en kruimels verwijderen
• Inclusief 8 navullingen

979949 XXL Kit € 14,97 verp/1  

221772 navulling van 16 stuks € 9,06 verp/1  

Duster XXL
• Met een verlengbaar handvat tot 90 cm
• Het handvat is beweeglijk en kan vastgezet worden in 

verschillende posities
• De Swiffer vangt en houdt het stof vast, ook op moeilijk 

bereikbare plaatsen zoals plafonds, de bovenkant van 
hoge houtenmeubels, enz.

• Inclusief 2 navullingen

P291090 Duster XXL € 7,48 verp/1  

2915570 navullingen Duster XXL € 10,65 verp/1  

PROMO

Allesreiniger
• Geconcentreerde allesreiniger voor reinigen en 

ontvetten
• Magic Protect technologie die voorkomt dat vuil 

blijft kleven
• Helpt kalkaanslag voorkomen
• Langdurig frisse geur
• Flacon van 5 l

514010 citroen € 1,78/l € 8,89 verp/1  

683440 oceaan € 1,78/l € 8,89 verp/1  

901209 katoenbloesem € 1,78/l € 8,89 verp/1  

PROMO

Handafwasmiddel
• Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen 

gebruik
• Verwijdert doeltreffend en snel alle vetten en 

etensresten
• Ook geschikt voor andere oppervlakken zoals 

ramen, spiegels, tafels en stoelen
• Schuimt langdurig
• Aanbevolen voor professioneel gebruik
• Flacon van 2,5 l

156204 citroen € 2,70/l € 6,76 verp/1  

156235 classic € 2,70/l € 6,76 verp/1  

/stuk
€6,76

PROMO

Vaatwastabletten
• 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 € 16,45 verp/1  

/tab
€0,24

Pedaalemmer
• Rechthoekige romp uit roestvrij staal
• Deksel uit kunststof, zwart
• Intern aangebracht pedaalmechanisme
• Ergonomisch brede voetpedaal, zwart
• Binnenemmers van 11 l uit kunststof
• Leigrijs

0622140 2 binnenemmers € 53,99 verp/1  

0633120 3 binnenemmers € 64,99 verp/1  

vanaf

/stuk
€53,99

vanaf

/stuk
€14,97

vanaf

/stuk
€7,48

/stuk
€8,89

ECO
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SAFESCAN 2210 / 2250 
BILJETTELMACHINE 
• Hoppercapaciteit: 300 biljetten 
• Stackercapaciteit: 200 biljetten 
• Telt tot 1.000 biljetten/min 
• Autostart en autostop functie. Optel- en batchfunctie 
• UV-valsgelddetectie (Safescan 2210) 
• 3-voudige valsgelddetectie (Safescan 2250) 
• Alarm bij verdacht biljet  
SF2210  Safescan 2210   verp/1 € 235,00 
SF2250 Safescan 2250   verp/1  € 295,00

SAFESCAN 155-S  
AUTOMATISCHE VALSGELDDETECTOR 
• 7-voudige valsgelddetectie 
• Controleert EUR, GBP, CHF, PLN en HUF 
• 100% getest (www.ecb.int) 
• Verdacht bankbiljet alarm 
• Update poort voor valuta updates (USB & microSD) 
• Optionele Safescan LB-105 oplaadbare batterij  
SF155SB Safescan 155-S zwart   verp/1 € 109,00 
SF155SG Safescan 155-S grijs   verp/1 € 109,00 
1120410 Safescan LB-105 accu   verp/1 € 17,95

SAFESCAN 4141-SERIE KASSALDES 
• Afmetingen: 41 x 41,5 x 11,5 cm (B x D x H) 
• 4 biljet / 8 munt lay-out 
• Afroomgleuf voor bankbiljetten met hoge waarde en waardepapieren 
• Compatibel met RJ12 kassasystemen (12V)  
LD4141 Safescan LD-4141 low-duty kassalade verp/1 € 65,00 
SD4141 Safescan SD-4141 standard-duty kassalade verp/1 € 99,00 
HD4141S Safescan HD-4141 high-duty kassalade verp/1 € 139,00 
SF4141L Safescan 4141L vergrendelbaar deksel verp/1 € 21,95 
SAF4141 Safescan 4141B ophangbeugel  verp/1 € 43,95 
4141T1 Safescan 4141T1 extra inzetbak  verp/1 € 43,95 
4141CC Safescan 4141CC set muntbakjes  verp/1 € 42,95

PROMO

Asbak Safe
• Ronde metalen afvalbak met vlamdover
• Beschermt tegen brand doordat de 

luchttoevoer wordt afgebroken en vlammen 
dus geen zuurstof krijgen

• TÜV-gecertificeerd
• Uit staal met een krasbestendige laag epoxy 

polyester

332510 inhoud: 15 l, grijs € 58,49 verp/1  

333201 inhoud: afvalbak 17 l, 
asbak 2 l, zwart € 80,99 verp/1  

332710 inhoud: 60 l, lichtgrijs € 88,19 verp/1  

vanaf

/stuk
€58,49

GRATIS
imitatiecamera

Kruk
• Bij belasting vast en  

onbeweegbaar
• Met 3 zwenkwieltjes
• Draagkracht : max. 150 kg

KI44251
1 x plastic kruk rood (ref. 8042012) 
+ GRATIS imitatiecamera halve bol 
(ref. 8001102)

€ 39,99 verp/1  

KI44252
1 x plastic kruk zwart (ref. 8042005) 
+ GRATIS imitatiecamera halve bol 
(ref. 8001102)

€ 39,99 verp/1  

KI44253

1 x plastic kruk antraciet (ref. 
8004560) 
 + GRATIS imitatiecamera halve bol 
(ref. 8001102)

€ 39,99 verp/1  

KI44254
1 x metalen kruk grijs (ref. 8041992) 
+ GRATIS imitatiecamera halve bol 
(ref. 8001102)

€ 42,99 verp/1  

KI44255
1 x metalen kruk zwart (ref. 
8041961) + GRATIS imitatiecamera 
halve bol (ref. 8001102)

€ 42,99 verp/1  

KI44256
1 x metalen kruk antraciet (ref. 
8002825) + GRATIS imitatiecamera 
halve bol (ref. 8001102)

€ 42,99 verp/1  

vanaf

/stuk
€39,99

GRATIS
batterijtester

Batterijen Plus Power
• 10 jaar power gegarandeerd (ongebruikt)
• Op blister

KI44249

2 x batterijen Plus 
Power AA 16st 
(ref. 4120716) + 
GRATIS batterijtester 
(ref. DURTEST)

€ 24,98 verp/1  

KI44250

2 x batterijen Plus 
Power AAA 16st 
(ref. 4120839) + 
GRATIS batterijtester 
(ref. DURTEST)

€ 24,98 verp/1  

Bebat (BE): +EUR 0,075 x 32
Stibat (NL): +EUR 0,017 x 32

/blister
€12,49
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LED-bureaulamp Activita Pod+
• Een beter humeur, scherpere concentratie en hogere productiviteit met gezond “Daylight” daglicht. 

Twee sfeerinstellingen: “Daylight” voor meer energie en alertheid en “Warm” om bij te ontspannen  
of te lezen

• Vijf helderheidsinstellingen in elke lichtmodus voor totale controle over de lichtsterkte
• Verstelbare hals, zodat u het licht daar kan laten schijnen waar u het nodig hebt
• LCD-scherm met klok, kalender en temperatuurweergave (vereist 2 x AA batterijen, niet meegeleverd)
• Type lamp: LED 10 W
• LED’s kunnen niet vervangen worden
• Temperatuur licht: 6400 - 6700 Kelvin
• Helderheid: 330 Lumen
• Max. verlichting: 1328 Lux
• Spanning: Input: 220-240 V 50/60 Hz / Output: 5 V
• Levensduur: 50 000 uur
• Hoogte: 450 mm
• Sokkel: 150 x 140 mm
• Lampenkap: 160 x 70 mm
• Uit ABS en siliconen
• Energielevel A+

44212EU € 112,00 verp/1  

Recupel: +EUR 0,010

/stuk
€112

PROMO
Recupel: +EUR 0,010

/stuk
€69,99

Wandklok Wave
• Diameter: 30 cm
• Uit ABS
• Radiogestuurde wandklok
• Werkt op 1 batterij 1,5 V AA (niet bijgeleverd)
• Garantie: 2 jaar

72322 wit € 29,99 verp/1  

72323 zwart € 29,99 verp/1  

Recupel: +EUR 0,041

/stuk
€29,99

LED bureaulamp Slim
• Geraffineerde LED-lamp
• Innoverende technologie in mooie  

geborstelde metalic afwerking
• Aanraakdimmer met 4 niveaus op sokkel
• Homogene en zachte verlichting, perfect voor het werk
• Type lamp: LED 7 W
• Temperatuur licht: 4.000 Kelvin (neutraal wit)
• Spanning: Input: AC 100   240 V / Output: DC 12 V
• Levensduur: 20.000 uur
• Hoogte: max. 410 mm
• Extensie: max. 450 mm
• Armlengte: 255 x 95 mm
• Sokkel: 180 x 120 mm
• Lampenkap: 300 x 50 mm 
• Uit plastique (ABS), metaal
• Energielevel A
• LED’s kunnen niet vervangen worden

In de armatuur kunnen  
de lampen niet  
worden vervangen.

5010674 space goud € 69,99 verp/1  

5010675 space zilver € 69,99 verp/1  



48

MEUBILAIR

Surf naar onze webshop voor het volledige assortiment

Brievenbus Rio
• Brievenbus met plastic naamplaatje
• Inclusief 2 sleutels
• Kan aan de muur bevestigd worden
• Gemaakt van gegalvaniseerd staal
• Corrosiebestendig
• Met rubberen dopjes voor een geluiddempende werking
• Ft 40 x 27 x 11 cm
• Ft gleuf 250 x 36 mm

BG10001 wit € 18,99 verp/1  

BG10003 zilver € 18,99 verp/1  

BG10002 zwart € 18,99 verp/1  

Kapstok/parapluhouder Hakéa
• Met draaiende bovenkant 
• 12 kledinghaken met antislipranden
• Parapluhouder verstelbaar in de hoogte
• Capaciteit: 6 paraplu’s
• Buis uit verchroomd staal
• Kledinghaken uit staal met epoxy afwerking, 

bollen uit ABS
• Voet uit staal, met zwarte epoxyverf
• Hoogte: 176 cm, diameter: 35 mm
• Voet: diameter 34 cm

300SR € 94,99 verp/1  

/stuk
€94,99

Kledingrek Meeting Budget
• Dwarslijn met diameter 2,5 cm en lengte 150 cm
• Kan tot 70 kleerhangers dragen
• Voorzien van 4 draaiende wieltjes
• Verchroomde afwerking voor lange levensduur
• Buizen uit staal
• Geleverd in een kit, eenvoudige montage
• Ft 150 x 50 x 157 cm (b x d x h)

36945B € 128,00 verp/1  

/stuk
€128

PROMO

Parapluhouder
• Met decoratieve perforatierand
• Uit metaal
• Met antislip onderrand
• Inhoud: 28,5 l
• Hoogte: 62 cm
• Diameter: 26 cm

335001 zwart € 48,59 verp/1  

335023 zilverkleurig € 48,59 verp/1  

335058 antraciet € 48,59 verp/1  

/stuk
€18,99

/stuk
€48,59
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Bureaustoel Lady Sitness
• Aanpasbare hoogte
• Verschillende posities mogelijk
• Ergonomisch (Body Balance Tec: zitting driedimensionaal beweegbaar, 

orthopedische zitting)
• Speciaal afgestemd op de zitbehoefte van vrouwen
• Zithoogte: 39 - 49 cm
• Zitbreedte: 48 cm
• Zitdiepte: 48 cm
• Rughoogte: 57 cm
• Gemakkelijk te monteren
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart

LT0BKBC € 249,00 verp/1  

/stuk
€249 PROMO

Directiestoel  
Comfort Point 50
• Aanpasbare hoogte
• Verschillende posities mogelijk
• Zithoogte: 43 - 53 cm
• Zitbreedte: 53 cm
• Zitdiepte: 50 cm
• Rughoogte: 74 cm
• Verschroomd onderstel
• Kantelmechanisme
• Uit leer, achterkant en zijkanten in PVC
• Gemakkelijk te monteren
• Inclusief set wielen
• Kleur: zwart
• Voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik van 4 u/dag)

7819D60 € 139,00 verp/1  

/stuk
€139

Deurmat Ultimat
• Nieuw en verbeterd design
• Maximale stof- en vochtopneming door ultrasterke vezels
• Uit 70 % microfibre en 30 % polypropylene vezels

FC90GR ft 60 x 90 cm € 29,99 verp/1  

FC150GR ft 90 x 150 cm € 63,99 verp/1  

vanaf

/stuk
€29,99

Vloermat Cleartex Advantage Mat
• Uit transparante PVC
• Rechthoekig
• Dikte: 2,2 mm

1115225 voor tapijt, ft 120 x 150 cm € 56,99 verp/1  

1215225 voor harde oppervlakken, ft 120 x 150 cm € 56,99 verp/1  

/stuk
€56,99

mat
d d i

PROMO PROMO
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Bureaustoel Home Chair 10
• Rugleuning verstelbaar in de hoogte
• Kantelmechanisme
• Verschillende posities mogelijk
• Zithoogte: 40 - 52 cm 
• Zitbreedte: 44 cm 
• Zitdiepte: 40 cm 
• Rughoogte: 32 cm
• Leverbaar uit stock
• Gemakkelijk te monteren
• Inclusief set wielen
• Voor thuisgebruik (max. aanbevolen gebruik van 4 u/dag)

HP10G20 zwart € 46,99 verp/1  

HP10G26 blauw € 46,99 verp/1  

HP10G27 bordeaux € 46,99 verp/1  

BUDGET

€ 46,99
/stuk

6990 wielen € 22,99 verp/1  

6988 set van 5 steldoppen € 9,99 verp/1  

Vloermat
• Uit transparante PVC
• Met uitsparing
• Volledig vrij van toxische chemicaliën
• Ft 115 x 134 cm
• Ft uitsparing 63,5 x 30,5 cm

670959 voor tapijt € 44,99 verp/1  

924839 voor harde oppervlakken € 45,99 verp/1  

BUDGET

€ 44,99
/stuk

vanaf

Sorteerrek Evolution
• Opbergsysteem uit polystyreen
• Ideaal voor de postkamer
• Met uitsparing
• Etikettenhouder (inclusief etiketten)
• 3 kolommen met vakken voor documenten ft A4
• Stapelbaar en gemonteerd geleverd
• Kleur: grijs

8202 24 vakken, ft  54,8 x 67,4 x 30,8 cm € 149,00 verp/1  

8302 36 vakken, ft 79,1 x 67,4 x 30,8 cm € 199,00 verp/1  

vanaf

/stuk
€149
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Soep

KI44390

1 x Minute Soup Kip, pak van 25 st (ref. 46710) + 1 x Minute Soup Champignons, pak  
van 20 st (ref. 46570) + 1 x Minute Soup Saint-Germain, pak van 20 st (ref. 46580) +  
1 x Minute Soup Tomaat balletjes, pak van 20 st (ref. 046730) + GRATIS twister Royco  
(ref. ROTWIST)

€ 57,00 verp/1  

KI44391
1 x Minute Soup Pompoen, pak van 20 st (ref. 018839) + 1 x Minute Soup Gevogelte,  
pak van 20 st (ref. 46540) + 1 x Minute Soup Curry, pak van 20 st (ref. 46610T) +  
1 x Minute Soup Prei, pak van 25 st (ref. 046660) + GRATIS twister Royco (ref. ROTWIST)

€ 57,00 verp/1  

KI44392
1 x Minute Soup Tomaten, pak van 20 st (ref. 46590) + 1 x Minute Soup Asperges, pak van 
20 st (ref. 46560) + 1 x Minute Soup Groenten, pak van 20 st (ref. 46600) + 1 x Minute 
Soup Tandoori Kip, pak van 20 st (ref. 000824) + GRATIS twister Royco (ref. ROTWIST)

€ 57,00 verp/1  

/doos
€14,29

Take a break
Als je op een kantoor werkt, zit je een groot 
deel van de dag aan een bureau. Deze 
statische werkhouding kan tot klachten 
leiden. Mensen die hun werkdag vooral 
zittend doorbrengen, lopen een grote kans 
op rugklachten. Het is dan ook belangrijk 
dat je regelmatig pauze neemt. Wij geven 
5 tips om er eventjes ‘tussenuit’ te zijn op 
het werk:

 - Ga zelf je koffie, thee of soep halen in 
plaats van je tas mee te geven met een 
collega. 
 - Neem elk uur 10 minuten “schermrust”. 
Doe taken waarbij je niet op de 
computer moet werken.
 - Ga naar je collega toe in plaats van hem 
of haar te bellen.
 - Stretch regelmatig je rug door eens naar 
links en naar rechts te draaien.
 - Neem de trap in plaats van de lift.

GRATIS
twister Royco
(ter waarde van € 22,99 incl. BTW)




