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Over ons
GROUPE HAMELIN IS MARKTLEIDER OP HET GEBIED VAN  

KANTOOR- EN SCHOOLBENODIGDHEDEN.

ONZE VESTIGINGEN

Groupe Hamelin is een Frans familiebedrijf en marktleider op het gebied van kantoor- en 
schoolbenodigdheden. Onze producten bieden ondersteuning aan miljoenen schoolkinderen, 

studenten en professionals over de hele wereld tijdens het leren, studeren, beheren van projecten 
en in het dagelijks leven. Wij geloven dat educatie en goed georganiseerd zijn van belang is voor 
alle leeftijden. Daarom is ons doel klanten de allerbeste middelen ter beschikking te stellen om zich te 

ontwikkelen en succesvol te zijn. 

2 400
werknemers in  

19 Landen

100 + 
landen gebruiken 

Hamelin producten

400 + 
mil joen Euro 

omzet

Eerste 
producent van 

not i t ieproducten 
gecert i f iceerd 

met het EU 
Ecolabel
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Hamelin b.v. is de verkoop- en marketingorganisatie voor Nederland, België en Luxemburg. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Venlo (NL). Al sinds de jaren zestig is Hamelin b.v. (voorheen Elba Office 

Products) een belangrijke speler op de markt van kantoorartikelen..

 Het assortiment van Hamelin b.v. omvat archiveringsproducten (van het merk ELBA), notitieproducten 
(van het merk Oxford), kantoorverlichting, klokken, kantoor- en receptie accessoires (van het merk 

Unilux) en tekenattributen, linialen (van het merk Linex).

Hamelin b.v.
Celsiusweg 35B
5928 PR Venlo

Tel: +31 (0)77 3731551 
sales.hamelinNL@hamelinbrands.com 

www.hamelinbrands.com

HAMELIN BV

In de Benelux
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EU ECOLABEL
Wat is het en waarom  is het belangrijk

Life cycle benadering

In 2016 werden de Oxford notitieboeken voor het eerst 
gecertificeerd met het EU ecolabel. Dit milieucertificaat is het 
enige officiële en in heel Europa geldende milieukeurmerk 
voor verwerkte papierproducten. Het label garandeert 
een geringere impact op het milieu door het gebruik van 
papier uit duurzaam beheerde bossen, minder lucht- en 
waterverontreiniging, geen gebruik van giftige of gevaarlijke 
chemicaliën tijdens het productieproces, vermindering van 
papierafval en een lager energieverbruik.

LIFE CYCLE BENADERING 
Meervoudige criteria, betrekking hebbende op 
de gehele levenscyclus van het product. Grootste 
terugdringing van belasting voor de natuur. 

01: strengste eisen, meest omvattend, grootste impact

CATEGORIE BENADERING 
Criteria betrekking hebbende op een groep van 
aspecten in de productieketen bijvoorbeeld: 
CO2 emissies. Gedeeltelijke terugdringing van de 
belasting voor de natuur.

ENKELVOUDIGE BENADERING 
Criteria betrekking hebbende op één 
onderdeel van het productieproces, 
bijvoorbeeld het gebruik van 
plantaardige inkt of recyclebare 
onderdelen. 

én én én

Duurzaam 
Bosbeheer

Duurzame 
Papierproduktie

Duurzame
Produktie

Recycling
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EU ECOLABEL

“We have a strong sense of responsibility toward future generations by offering them 
well-designed products with indisputable environmental performance. Our mission is to 
give all pupils and students the right tools with the guarantee that we constantly strive to 

minimise their impact on the environment.”

Eric Joan .
CEO Groupe Hamelin S.A.

De verschillende 
ecolabels vergeleken 

Geldt voor heel Europa

Overheidslabel

Certificering door onafhankelijke partij

Meervoudige criteria

Traceerbaarheid herkomst hout

Nieuw papier

Gerecycled papier

Papierproductie

Drukproces

Fabricage eindproduct

Minder strenge eisen
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Onze merken

Notitieboeken, schrijfblokken en schriften 

Het is onze missie onze gebruikers te voorzien van de beste 
middelen om te leren, studeren en hun projecten en dromen te 
verwezenlijken.

Als Europees marktleider van notitieproducten, vooral met het 
merk Oxford, heeft Groupe Hamelin altijd het tegemoet komen 
aan de behoeften van de klant en innovatie als uitgangspunt 
genomen: het premium papier Optik Paper®, de International 
serie voor Managers, de SCRIBZEE® App voor het digitaal 
beheren van aantekeningen, het recycled notitieboek, My Rec’Up 
en nog veel meer.

We maken onze notitieboeken, schriften en schrijfblokken door 
heel Europa in vijf hyper moderne productiefaciliteiten, waarbij de 
focus ligt op kwaliteit, voortdurende optimalisatie en verminderen 
van milieubelasting tijdens het productie proces. Groupe Hamelin 
is de enige producent van notitieproducten die voldoet aan de 
milieu-eisen van het EU Ecolabel.

Ordners, opbergmappen en 
archiveringsmiddelen

Het organiseren, veiligstellen en presenteren van 
documenten wordt vaak gezien als een lastige 
stressvolle taak. Het is onze wens klanten te 
voorzien van middelen waarmee het archiveren een 
motiverende en bevrijdende activiteit wordt.

Het is onze prioriteit goed inzicht te hebben in de 
behoeften van onze gebruikers. Mede door de hieruit 
volgende produktontwikkeling zijn we in staat een 
van de meest uitgebreide assortimenten op de markt 
aan te bieden waaronder oplossingen voor een breed 
scala aan archiveringsvraagstukken.

Innovatie heeft onze voortdurende aandacht en 
onze teams zijn altijd op zoek naar eenvoudige, 
intuïtieve oplossingen die het leven voor gebruikers 
gemakkelijker maken: Smart Pro+ ordners, 
hangmappen, archiefdozen, speciale ordners en nog 
veel meer.
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Onze merken

Verlichting en bureau-accessoires 

Met meer dan 60 jaar know-how en onderdeel van Groupe Hamelin sinds 
2000, is de afdeling Verlichting en Bureau-accessoires toegespitst op het 
optimaliseren van de werkomstandigheden en welzijn op (thuis)kantoor.

Met het voortdurend gebruik maken van advies van de instanties op het 
gebied van gezondheid in de werkomgeving, oogartsen en ergonomen, 
ontwikkelen wij verlichting en bureau-accessoires die wezenlijk bijdragen 
aan concentratie, welzijn en visueel comfort, alsook een betekenisvolle en 
meetbare toename in productiviteit.

UNILUX is een merk geworden dat is gespecialiseerd in het creëren van 
licht en sfeer in de werkomgeving met oog voor welzijn en ergonomie.

Meet- en tekenattributen 

Eén van de meest bekende Linex producten 
is de legendarische Super Liniaal die zowel 
in het land van herkomst, Denemarken, als 
internationaal faam geniet. Linex is één van 
de marktleiders in Europa in tekenattributen 
geworden. Het merk Linex is synoniem met 
ultieme precisie. Linex voldoet aan alle ISO 
normen voor tekenattributen.
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ADRESBOEKEN

International adresboek
Tweekleurige liniatuur voor het gemakkelijk terugvinden van uw 
contacten. Extra stickers om je adresgegevens snel en makkelijk 
up to date te houden. Voor het opbergen van meer dan 1000 
contactgegevens.
 · A5 Address Book, speciale liniatuur voor het vastleggen van 

contactgegevens, 72 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit lichtgewicht 80g papier, extra glad en 
extra wit.

 · De pagina’s in het Addressbook zijn speciaal ontworpen 
voor het noteren van contactgegevens zoals naam, adres, 
telefoonnummers en e-mail adressen.

 · De robuuste zwarte dubbele spiraalbinding zorgt ervoor dat 
het notebook plat blijft liggen of gemakkelijk dichtgeklapt kan 
worden voor een maximaal comfort en flexibiliteit. De grijze 
lichtgewicht polypropyleen kaft is water- en scheurvast en 
geschikt voor intensief gebruik.

 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.
 · De tweekleurig liniatuur help voor het gemakkelijk terugvinden 

van uw contacten. Voor het opbergen van meer dan 1000 
contactgegevens.

 · Extra stickers om je adresgegevens snel en makkelijk up to date 
te houden.

 · Stevige geplastificeerde A-Z tabs met additionele letters van het 
Europese alfabet.

 · Opbergvak voor het tijdelijk opbergen van visitekaartjes en losse 
documenten.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
72 Liniatuur addressbook 100103165 5st

&!02ABC0-abibac!

Essentials adresboek
Duurzame gelamineerde A-Z index tabs. Met speciale symbolen 
voor al je contactgegevens. Stevige gelamineerde kartonnen 
omslag.
 · A5 A-Z Address Book, speciale liniatuur met ruimte voor naam, 

adres, email en telefoonnummers, 72 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · De pagina’s zijn speciaal ontworpen voor het noteren van 

contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummers en e-mail 
adressen.

 · Zwarte geplastificeerde dubbelspiraal binding om het notebook 
geheel plat open te leggen voor een maximaal comfort. Harde 
kaft voor een lange levensduur. Leverbaar in verschillende 
kleuren.

 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.
 · Stevige geplastificeerde A-Z tabs om snel de betreffende 

informatie op te kunnen zoeken.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
72 Liniatuur addressbook 100101258 5st

&!02ABC0-aciaac!

Schrijven en noteren
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My Colours adresboek
Duurzame gelamineerde A-Z index tabs. Met speciale symbolen 
voor al je contactgegevens. Met blanco vel om notities te 
verbergen.
 · 12x14,8cm Address Book, speciale liniatuur, 80 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · De pagina’s zijn speciaal ontworpen voor het noteren van 

contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummers en e-mail 
adressen.

 · De witte geplastificeerde dubbelspiraal binding zorgt ervoor dat 
het notebook plat blijft liggen of 360° omgeklapt kan worden. 
Flexibele waterbestendige en transparante polypropyleen kaft.

 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.
 · Stevige geplastificeerde A-Z tabs om snel de betreffende 

informatie op te kunnen zoeken.
 · Wit vel papier aan de voor- en achterzijde om de inhoud te 

verbergen.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

120 × 148

80 Liniatuur 
addressbook 100101197 10st

&!02ABC0-acjedg!

Urban Mix indexbook
Duurzame gelamineerde A-Z index tabs. Gelijnde pagina’s geschikt 
voor allerlei notities. Dubbel dikke PP kaft: duurzaam en slijtvast.
 · A5 A-Z Index Book, gelijnd, 90 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Gelijnd met verticale markeringen aan de boven en onderkant 

voor het eventuaal maken van kolommen.
 · Grijze geplastificeerde dubbelspiraal binding om het notebook 

geheel plat open te leggen voor een maximaal comfort. Stevige 
slijtvaste polypropyleen kaft met een elegante metallic afwerking.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Stevige geplastificeerde A-Z tabs om snel de betreffende 
informatie op te kunnen zoeken.

 · Gelijnde pagina’s geschikt voor allerlei notities.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
90 Gelijnd 100104216 10st

&!02ABC0-aceidh!
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COLLEGEBLOKKEN

School collegeblok
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. Met 
scanfunctie; scan, bekijk, bewaar en deel uw notities als pdf.
 · Dubbel spiraal voor 360° opening.
 · Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen.
 · Kartonnen kaft.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+

80 Gelijnd 23 400075590 10st

'!0A61EE-jgbefg!

80 Gelijnd 23 400094450 5st
'!0A61EA-achdgb!

90 Gelijnd 4 400075531 5st
&!02ABC3-cddaah!

80 Geruit 
10x10 mm 23 400075589 10st

'!0A61EE-jgbecf!

90 Geruit 5x5mm 4 400075533 5st
&!02ABC3-cddead!

A5+

80 Gelijnd 17 400075588 5st

'!0A61EE-jgbdjf!

80 Gelijnd 17 400155715 5st
'!0A61EE-adjgcj!

School collegeblok voordeelpak
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. 
Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen. Met scanfunctie; 
scan, bekijk, bewaar en deel uw notities als pdf.
 · 80 vel.
 · Dubbel spiraal voor 360° opening.
 · Gelijnd.
 · Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen.
 · Kartonnen kaft.
 · 23 gaats.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.
 · Voordeelpak met 3 stuks.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Gelijnd 23 100590165 7 × 3st

+!7B4DG6-affebe!
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Collegeblok
Met dubbelspiraal om 360 graden open teleggen. Uitscheurbare 
vellen om makkelijk op te bergen. 70g papier.
 · 80 vel.
 · Dubbel spiraal voor 360° opening.
 · Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen.
 · Kartonnen kaft.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Gelijnd 23 100058106 5st

'!0A61EE-jggbeh!
80 Geruit 5x5mm 23 100058107 5st

'!0A61EE-jggbhi!
A5+

80 Gelijnd 17 100058108 5st
'!0A61EE-jggcai!

CURSUSBLOKKEN

School cursusblok
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. 
Uitscheurbare vellen met 2-gaats perforatie. Met scanfunctie; scan, 
bekijk, bewaar en deel uw notities als pdf.
 · 100 vel.
 · Gelijmd aan linkerkant.
 · Kartonnen kaft.
 · 2 gaats.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4

100 Gelijnd 2 400075507 5st

&!02ABC3-cacaad!

100 Geruit 
10x10 mm 2 400075530 5st

&!02ABC3-cacfai!

100 Geruit 4x8mm 2 400075508 5st

&!02ABC3-caccab!

100 Geruit 5x5mm 2 400075509 5st

&!02ABC3-caceaj!
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School cursusblok voordeelpak
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. 
Uitscheurbare vellen met 2-gaats perforatie. Met scanfunctie; scan, 
bekijk, bewaar en deel uw notities als pdf.
 · 100 vel.
 · Gelijmd aan linkerkant.
 · Kartonnen kaft.
 · 2 gaats.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.
 · Voordeelpak met 3 stuks.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4

100 Gelijnd 2 400023171 8 × 3st

&!02ABC3-cacade!

100 Geruit 
4x8mm 2 400023109 8 × 3st

&!02ABC3-caccdc!

100 Geruit 
5x5mm 2 400023106 8 × 3st

&!02ABC3-caceda!

Cursusblok
Gelijmd aan de linkerkant. Uitscheurbare vellen met 2-gaats 
perforatie. 70g papier.
 · 100 vel.
 · Gelijmd aan linkerkant.
 · Kartonnen kaft.
 · 2 gaats.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4
100 Gelijnd 2 100058103 5st

'!0A61EE-jggaff!
100 Geruit 4x8mm 2 100058102 5st

'!0A61EE-jggace!
100 Geruit 5x5mm 2 100058101 5st

'!0A61EE-jgfjjh!
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FLASHCARDS

Flash 2.0 flashcard - A7
Een vraag/antwoord methode om zoveel mogelijk informatie te 
kunnen onthouden!  
Leer door vragen te schrijven op de voorkant van de FLASH 2.0 
flashcard en de antwoorden op de achterkant. Test jezelf regelmatig 
om je geheugen te op te frissen en dus de informatie op te slaan op 
de lange termijn. Studeer waar en wanneer je wil!  
De gratis Scribzee® app scant, bewaart en sorteert je Flash 2.0 
kaarten op je smartphone. Je kunt de kaarten altijd gebruiken en 
overal studeren via je gekoppelde apparaten. Revisiemodus 
Scribzee® helpt je flashcards te onthouden door gepersonaliseerde 
studiesessies te maken. 
Op basis van het algoritme toont de app je de kaarten die je vaker 
verkeerd hebt beantwoord en laat je zien hoeveel vooruitgang je 
hebt geboekt. 
Je leert efficiënter terwijl je je tijd optimaliseert.
 · Formaat 7,5 x 12,5cm.
 · PEFC Gecertificeerd – Dit product komt uit duurzaam beheerd 

bos en gecontroleerde bronnen.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A7
80 Gelijnd 400137329 1 × 80st

&!02ABC0-bfjcab!
80 Blanco 400133887 1 × 80st

&!02ABC0-bfcfgb!
80 Blanco 400133893 1 × 80st

&!02ABC0-bfchef!
80 Blanco 400133895 1 × 80st

&!02ABC0-bfciag!
80 Blanco 400133896 1 × 80st

&!02ABC0-bfcidh!
80 Blanco 400133890 1 × 80st

&!02ABC0-bfcgfd!
80 Blanco 400133897 1 × 80st

&!02ABC0-bfcigi!
80 Blanco 400133894 1 × 80st

&!02ABC0-bfchhg!
80 Blanco 400133889 1 × 80st

&!02ABC0-bfcgcc!
80 Blanco 400133892 1 × 80st

&!02ABC0-bfchbe!
80 Blanco 400133891 1 × 80st

&!02ABC0-bfcgie!
80 Blanco 400133888 1 × 80st

&!02ABC0-bfcfjc!
80 Blanco 400133898 1 × 80st

&!02ABC0-bfcijj!
80 Gelijnd 400133875 1 × 80st

&!02ABC0-bfccac!
80 Gelijnd 400133881 1 × 80st

&!02ABC0-bfcdih!
80 Gelijnd 400133883 1 × 80st

&!02ABC0-bfceei!
80 Gelijnd 400133884 1 × 80st

&!02ABC0-bfcehj!
80 Gelijnd 400133878 1 × 80st

&!02ABC0-bfccjf!

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

80 Gelijnd 400133885 1 × 80st
&!02ABC0-bfcfaj!

80 Gelijnd 400133882 1 × 80st
&!02ABC0-bfcebh!

80 Gelijnd 400133877 1 × 80st
&!02ABC0-bfccge!

80 Gelijnd 400133880 1 × 80st
&!02ABC0-bfcdfg!

80 Gelijnd 400133879 1 × 80st
&!02ABC0-bfcdcf!

80 Gelijnd 400133876 1 × 80st
&!02ABC0-bfccdd!

80 Gelijnd 400133886 1 × 80st
&!02ABC0-bfcfda!

80 Geruit 5x5mm 400133853 1 × 80st
&!02ABC0-bfbgje!

80 Geruit 5x5mm 400133859 1 × 80st
&!02ABC0-bfcaci!

80 Geruit 5x5mm 400133871 1 × 80st
&!02ABC0-bfcaia!

80 Geruit 5x5mm 400133872 1 × 80st
&!02ABC0-bfcbba!

80 Geruit 5x5mm 400133856 1 × 80st
&!02ABC0-bfbijc!

80 Geruit 5x5mm 400133873 1 × 80st
&!02ABC0-bfcbeb!

80 Geruit 5x5mm 400133870 1 × 80st
&!02ABC0-bfcafj!

80 Geruit 5x5mm 400133855 1 × 80st
&!02ABC0-bfbhhj!

80 Geruit 5x5mm 400133858 1 × 80st
&!02ABC0-bfbjjb!

80 Geruit 5x5mm 400133857 1 × 80st
&!02ABC0-bfbjga!

80 Geruit 5x5mm 400133854 1 × 80st
&!02ABC0-bfbggd!

80 Geruit 5x5mm 400133874 1 × 80st
&!02ABC0-bfcbhc!
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Flash 2.0 flashcard - A6
Een vraag/antwoord methode om zoveel mogelijk informatie te 
kunnen onthouden!  
Leer door vragen te schrijven op de voorkant van de FLASH 2.0 
flashcard en de antwoorden op de achterkant. Test jezelf regelmatig 
om je geheugen te op te frissen en dus de informatie op te slaan op 
de lange termijn. Studeer waar en wanneer je wil!  
De gratis Scribzee® app scant, bewaart en sorteert je Flash 2.0 
kaarten op je smartphone. Je kunt de kaarten altijd gebruiken en 
overal studeren via je gekoppelde apparaten. Revisiemodus 
Scribzee® helpt je flashcards te onthouden door gepersonaliseerde 
studiesessies te maken. 
Op basis van het algoritme toont de app je de kaarten die je vaker 
verkeerd hebt beantwoord en laat je zien hoeveel vooruitgang je 
hebt geboekt. 
Je leert efficiënter terwijl je je tijd optimaliseert.
 · Pak van 80 stuks.
 · A6 formaat 10,5 x 14,8cm.
 · PEFC Gecertificeerd – Dit product komt uit duurzaam beheerd 

bos en gecontroleerde bronnen.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A6
80 Blanco 400133931 1 × 80st

&!02ABC0-bfdhdf!
80 Blanco 400133937 1 × 80st

&!02ABC0-bfdjbj!
80 Blanco 400133939 1 × 80st

&!02ABC0-bfdjhb!
80 Blanco 400133940 1 × 80st

&!02ABC0-bfeaai!
80 Blanco 400133934 1 × 80st

&!02ABC0-bfdich!
80 Blanco 400133941 1 × 80st

&!02ABC0-bfeadj!
80 Blanco 400133938 1 × 80st

&!02ABC0-bfdjea!
80 Blanco 400133933 1 × 80st

&!02ABC0-bfdhjh!
80 Blanco 400133936 1 × 80st

&!02ABC0-bfdiij!
80 Blanco 400133935 1 × 80st

&!02ABC0-bfdifi!
80 Blanco 400133932 1 × 80st

&!02ABC0-bfdhgg!
80 Blanco 400133942 1 × 80st

&!02ABC0-bfeaga!
80 Gelijnd 400133911 1 × 80st

&!02ABC0-bfdcif!
80 Gelijnd 400133917 1 × 80st

&!02ABC0-bfdegj!
80 Gelijnd 400133919 1 × 80st

&!02ABC0-bfdfca!
80 Gelijnd 400133920 1 × 80st

&!02ABC0-bfdffb!
80 Gelijnd 400133914 1 × 80st

&!02ABC0-bfddhh!
80 Gelijnd 400133921 1 × 80st

&!02ABC0-bfdfic!

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

80 Gelijnd 400133918 1 × 80st
&!02ABC0-bfdeja!

80 Gelijnd 400133913 1 × 80st
&!02ABC0-bfddeg!

80 Gelijnd 400133916 1 × 80st
&!02ABC0-bfdedi!

80 Gelijnd 400133915 1 × 80st
&!02ABC0-bfdeah!

80 Gelijnd 400133912 1 × 80st
&!02ABC0-bfddbf!

80 Gelijnd 400133922 1 × 80st
&!02ABC0-bfdgdg!

80 Geruit 5x5mm 400133899 1 × 80st
&!02ABC0-bfcjcj!

80 Geruit 5x5mm 400133905 1 × 80st
&!02ABC0-bfdbaa!

80 Geruit 5x5mm 400133907 1 × 80st
&!02ABC0-bfdbgc!

80 Geruit 5x5mm 400133908 1 × 80st
&!02ABC0-bfdbjd!

80 Geruit 5x5mm 400133902 1 × 80st
&!02ABC0-bfdabi!

80 Geruit 5x5mm 400133909 1 × 80st
&!02ABC0-bfdccd!

80 Geruit 5x5mm 400133906 1 × 80st
&!02ABC0-bfdbdb!

80 Geruit 5x5mm 400133901 1 × 80st
&!02ABC0-bfcjib!

80 Geruit 5x5mm 400133904 1 × 80st
&!02ABC0-bfdaha!

80 Geruit 5x5mm 400133903 1 × 80st
&!02ABC0-bfdaej!

80 Geruit 5x5mm 400133900 1 × 80st
&!02ABC0-bfcjfa!

80 Geruit 5x5mm 400133910 1 × 80st
&!02ABC0-bfdcfe!
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FLIPOVERBLOKKEN

Repositionable Smart Chart
Herpositioneerbare vellen welke plakken op elk oppervlak. 
Compatible met de gratis Scribzee® app Scan, save en share al je 
presentaties Verkrijgbaar voor IOS en Android. Hoge kwaliteit Optik 
Paper® geschikt voor alle soorten pennen en markers.
 · 60x80cm Smart Charts flipoverblok, blanco, 20 

microgeperforeerde, herpositioneerbare vellen met universele 
6-gaats perforatiegeschikt voor elk type flopover.

 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.

 · Blanco papier voor het maken van meeting notes of diagrammen.
 · Groot formaat kopgelijmd flipoverpapier met een papieren 

omslag ter bescherming van de belangrijke notities.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.
 · Zelfklevende vellen die op de meeste muren blijft plakken om de 

voortgang van ideeën in een vergadering of brainstormsessie te 
visualiseren.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

600 × 800
20 Blanco 6 400096276 3st

'!0A61EA-aciehe!

Smart Chart flipoverblok
Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, save en share al 
je presentaties. Verkrijgbaar voor IOS en Android. Hoge kwaliteit 
Optik Paper® geschikt voor alle soorten pennen en markers. 
Microgeperforeerde vellen met universele 6-gaats perforatie 
geschikt voor alle flipovers.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Groot formaat kopgelijmd flipoverpapier met een papieren 

omslag ter bescherming van de belangrijke notities.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

650 × 980
20 Blanco 6 400096277 3st

'!0A61EA-acifae!
20 Geruit 25x25mm 6 400096278 3st

'!0A61EA-acifdf!
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Flipoverblok
80g papier. Met afscheurperforatie. Met 5 universele boorgaten.
 · 50 vel.
 · Geruit 25mm/blanco.
 · 5 gaats.
 · EU Ecolabel gecertificeerd.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

650 × 980
50 Geruit 25x25mm 5 100058112 2st

'!0A61EE-jggdfc!

GEBONDEN BOEKEN

Black n’ Red Business Journal 
met harde kartonnen kaft
De stijlvolle soft touch harde omslag heeft een luxe uitstraling en 
beschermt uw notities. Inclusief insteekvak voor het opbergen van 
losse documenten. Duurzaam genaaid gebonden boek met elastiek 
sluiting en leeslint. Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als 
je schrijft met vulpen. Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra glad en 
extra wit.
 · A6 Business Journal, 72 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra glad en extra wit.
 · Gelijnd met paginanummering.
 · Genaaid gebonden en elastieksluiting.
 · Premium harde omslag: stijlvolle harde soft touch omslag met 

een luxe uitstraling die uw aantekeningen beschermt.
 · Zonder Scribzee®.
 · Duurzaam geproduceerd PEFC papier.
 · Insteektas achterzijde voor het opbergen van losse documenten.
 · Met leeslint om de laatste pagina snel te vinden.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

90 × 140
72 Gelijnd 400033672 5st

(!0BA35G-abbiie!
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Black n’ Red Business Journal met 
soepele leatherlook kaft
De stijlvolle leatherlook soepele omslag heeft een luxe uitstraling 
en beschermt uw notities. Inclusief insteekvak voor het opbergen 
van losse documenten. Duurzaam genaaid gebonden boek met 
elastiek sluiting. Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je 
schrijft met vulpen. Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra glad en 
extra wit.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra glad en extra wit.
 · Gelijnd met paginanummering.
 · Genaaid gebonden en elastieksluiting.
 · Premium soepele omslag: stijlvolle leatherlook soepele omslag 

heeft een luxe uitstraling en beschermt uw notities.
 · Zonder Scribzee®.
 · Duurzaam geproduceerd PEFC papier.
 · Insteektas achterzijde voor het opbergen van losse documenten.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
72 Gelijnd 400051204 5st

(!0BA35G-acdbcc!
B5

72 Gelijnd 400051203 5st
(!0BA35G-acdaif!

Black n’ red gebonden boek
Harde kartonnen kaft met opdruk voor een optimale bescherming 
van de aantekeningen. Met rood leeslint om de laatste pagina snel 
te vinden.
 · De genaaide binding zorgt ervoor dat het boek mooi open blijft 

liggen en de harde kaft biedt een stevig schrijfoppervlak om 
comfortabel te schrijven in alle omstandigheden.

 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.
 · De genaaid gebonden pagina’s bieden een optimale stevigheid 

en veiligheid van de notities.
 · Met rood leeslint om de laatste pagina snel te vinden.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
96 Blanco 100080489 5st

(!0BA35G-geagii!
96 Gelijnd 400047606 5st

(!9AE01H-achgcb!
96 Geruit 5x5mm 400047607 5st

(!9AE01H-achggj!
A5

96 Gelijnd 100080459 5st
(!0BA35G-ggifhg!
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Dummyboek/schetsboek
De versterkte, genaaide en gelijmd gebonden rug zorgt voor een 
lange levensduur. Zuurvrij papier en extreem goed bestand tegen 
wrijven met een gum. Ideaal voor het tekenen met potlood, krijt, 
fineliner, stift, grafiet en houtskool.
 · 96 vel.
 · 100g papier.
 · Zuurvrij papier.
 · Recyclebaar.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
96 Blanco 400152623 5st

(!9AE01H-djajaj!
A5

96 Blanco 400152622 5st
(!9AE01H-djaigc!

A6
96 Blanco 400152626 5st

(!9AE01H-djajif!

Essentials gebonden boek
De genaaid gebonden pagina’s bieden een optimale stevigheid 
en veiligheid van de notities. Harde gelamineerde kartonnen 
kaft. Liniatuur met een titelveld en kantlijn voor het maken van 
gestructureerde aantekeningen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Speciaal ontworpen pagina’s voor het organiseren van notities. 

Met titelveld om een onderwerp en datum te noteren en een 
dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de pagina te 
noteren.

 · De genaaide binding zorgt ervoor dat het boek mooi open blijft 
liggen en de harde kaft biedt een stevig schrijfoppervlak om 
comfortabel te schrijven in alle omstandigheden. De stevige 
harde kaft heeft een glanzende afwerking in diverse kleuren.

 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.
 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 

de voorzijde.
 · Het laatste vel is makkelijk terug te vinden door de uitscheurbare 

hoekjes.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
96 Gelijnd 100105005 5st

&!02ABC0-acdede!
96 Geruit 5x5mm 100100570 5st

&!02ABC0-acdech!
A5

96 Gelijnd 100103072 5st
&!02ABC0-acdeba!
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Essentials Smart Black gebonden boek
De genaaid gebonden pagina’s bieden een optimale stevigheid 
en veiligheid van de notities. Harde gelamineerde kartonnen 
kaft. Liniatuur met een titelveld en kantlijn voor het maken van 
gestructureerde aantekeningen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Speciaal ontworpen pagina’s voor het organiseren van notities. 

Met titelveld om een onderwerp en datum te noteren en een 
dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de pagina te 
noteren.

 · De genaaide binding zorgt ervoor dat het boek mooi open blijft 
liggen en de harde kaft biedt een stevig schrijfoppervlak om 
comfortabel te schrijven in alle omstandigheden.

 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.
 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 

de voorzijde.
 · Het laatste vel is makkelijk terug te vinden door de uitscheurbare 

hoekjes.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
96 Gelijnd 100105183 5st

&!02ABC0-acdejg!
A5

96 Gelijnd 100100745 5st
&!02ABC0-acdefi!

Essentials Original Blue gebonden boek
De genaaid gebonden pagina’s bieden een optimale stevigheid 
en veiligheid van de notities. Harde gelamineerde kartonnen 
kaft. Liniatuur met een titelveld en kantlijn voor het maken van 
gestructureerde aantekeningen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Speciaal ontworpen pagina’s voor het organiseren van notities. 

Met titelveld om een onderwerp en datum te noteren en een 
dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de pagina te 
noteren.

 · De genaaide binding zorgt ervoor dat het boek mooi open blijft 
liggen en de harde kaft biedt een stevig schrijfoppervlak om 
comfortabel te schrijven in alle omstandigheden.

 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.
 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 

de voorzijde.
 · Het laatste vel is makkelijk terug te vinden door de uitscheurbare 

hoekjes.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
96 Gelijnd 100101292 5st

&!02ABC0-acdfbj!
A5

96 Gelijnd 100102694 5st
&!02ABC0-acdehc!

96 Geruit 5x5mm 100101749 5st
&!02ABC0-acdegf!
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Signature Smart Journal
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. 
SCRIBZEE: Alle Signature smart journals worden geleverd met de 
verbazingwekkende SCRIBZEE smartphone-app, zodat je altijd 
je ideeën kunt terugvinden wanneer je ze nodig hebt. Luxe, 
kunstlederen omslag met een elegante voelbare embossing.
 · Onuitscheurbare, genaaid gebonden pagina’s zoals die in een 

boek.
 · 80 vel (160 pagina’s) om al je gedachten, ideeën en inspiraties bij 

te houden.
 · De genaaide binding zorgt ervoor dat het boek mooi open blijft 

liggen om comfortabel te schrijven in alle omstandigheden.
 · Met dikke, harde kaft om de inhoud te beschermen en een stevig 

schrijfoppervlak te bieden.
 · Bijpassende elastieksluiting die ervoor zorgt dat de inhoud van 

het notitieboek beschermd blijft.
 · Leeslint om de eerste lege pagina te vinden.
 · Opbergvakje achterin voor tijdelijk opbergen van losse 

documenten.
 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 

de voorzijde.
 · Niet opdringerige, duidelijke regels met fijne lijntjes voor 

moeiteloos schrijven en lezen.
 · De hoogwaardige afwerking (afgeronde hoeken en rug) maken 

het een aantrekkelijk, functioneel en duurzaam notitieboek.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
100 Puntraster 5mm 400154948 5st

&!02ABC0-biadci!
80 Gelijnd 400154869 10st

&!02ABC0-bhjieb!
80 Gelijnd 400154941 5st

&!02ABC0-bhjjcg!
80 Gelijnd 400154945 5st

&!02ABC0-biaaid!
80 Gelijnd 400154947 5st

&!02ABC0-biabgi!
80 Gelijnd 400154943 5st

&!02ABC0-biaaah!
80 Geruit 5x5mm 400154868 10st

&!02ABC0-bhjiad!
80 Geruit 5x5mm 400154940 5st

&!02ABC0-bhjiij!
80 Geruit 5x5mm 400154944 5st

&!02ABC0-biaaef!
80 Geruit 5x5mm 400154946 5st

&!02ABC0-biabca!
80 Geruit 5x5mm 400154942 5st

&!02ABC0-bhjjge!
B5

80 Gelijnd 400154950 5st
&!02ABC0-biaced!

80 Geruit 5x5mm 400154949 5st
&!02ABC0-biacaf!
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China-Kladden
Klassiek design. Mooie, robuuste omslag voor dagelijks gebruik. 
Voor individueel gebruik.
 · 70g houtvrij paper.
 · Gelijnd zonder kantlijn.
 · De stevige duurzame omslag en het mooie design zorgen voor 

een optimale schrijfervaring.
 · In de bekende zwart-rode uitvoering.
 · De genaaid binding houdt de notities stevig bij elkaar.
 · Nordic Swan gecertificeerd.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
96 Gelijnd 100302814 6st

'!0A61EE-jcjdcg!
A5

96 Gelijnd 100302813 6st
'!0A61EE-jcjdii!

A6
96 Gelijnd 100302825 12st

'!0C16GG-acbcdf!

MEMOBLOKKEN

Spot Notes sticky notes
Elk blok bevat 80 vel. Herpositioneerbare vellen die plakken op elk 
oppervlak.
 · 7,5x7,5cm Sticky Notes, blanco, 80 vel/blok.
 · Blanco vellen voor het snel opschrijven van notities en 

herinneringen.
 · Kopgelijmd voor gemakkelijk afscheuren en op te plakken.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.
 · De ideale partner voor op het bureau, practisch en kleurrijk.
 · Herpositioneerbare vellen die plakken op elk oppervlak.
 · Pak 6 blokken.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

75 × 75
80 Blanco 400096928 1 × 6st

&!02ABC0-bbecff!
80 Blanco 400096929 1 × 6st

&!02ABC0-bbecig!
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MILLIMETERBLOKKEN

Millimeterblok
Met nauwkeurige millimeter raster voor correcte resultaten. 
Kopgelijmd en makkelijk afscheurbaar. Stevige kartonnen 
achterkant die zorgt voor een stabiele ondergrond tijdens het 
tekenen.
 · Van 80 g/m² fijn en houtvrij papier voor de beste resultaten.
 · Eenzijdige mm bedrukking in oranje voor nauwkeurige 

resultaten.
 · Kopgelijmd voor het gemakkelijk uitscheuren van de vellen. De 

gekleurde vuifafstotende omslag en de robuuste grijze kartonnen 
achterkant zorgen voor een hoge stabiliteit en een lange 
levensduur.

 · EU Ecolabel gecertificeerd.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A3
20 Millimeter 100050433 10st

'!0A61EE-fhfdbi!
A4

25 Millimeter 100050441 20st
'!0A61EE-fhfdcf!

MUZIEKBLOKKEN

Muziek collegeblok
Met Optik Paper®; laat geen inkt door. Hoge kwaliteit 90 grams 
papier, extra glad en extra wit. Stevige gelamineerde kartonnen 
kaft voor een optimale stabiliteit. Voor het vastleggen van je 
inspiratie.
 · A4+ muziek collegeblok, spiraalbinding, 4-gaats perforatie, 50 

vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra glad en extra wit.
 · Notenbalk zonder hulplijnen.
 · Afscheurbare vellen.
 · Enkelspiraal voor 360° opening.
 · Stevige kartonnen achterkant voor optimaal schrijfgenot.
 · EU Ecolabel gecertificeerd.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
50 Notenbalk 4 100050345 10st

'!0A61EE-jgcabj!
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PROJECTBOEKEN

School projectbook
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. Met 
scanfunctie; scan, bekijk, bewaar en deel uw notities als pdf. 3 
zwarte verplaatsbare tabbladen om notities per onderwerp of 
project makkelijk te verdelen en terug te vinden.
 · 4 kleuren secties; voor elke kleur een onderwerp of project.
 · Tabblad met insteekvak voorin voor het tijdelijk opbergen van 

losse documenten.
 · Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen.
 · 120 vel.
 · Dubbel spiraal voor 360° opening.
 · Polypropyleen kaft.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
120 Gelijnd 4 400095496 5st

+!4B2HH1-acbbcc!
120 Geruit 5x5mm 4 400109444 5st

+!4B2HH1-acfhei!
A5+

120 Gelijnd 6 400095497 5st
+!4B2HH1-acbcah!

RINGBANDINTERIEURS

School ringbandinterieur
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. Met 
scanfunctie; scan, bekijk, bewaar en deel uw notities als pdf.
 · Pak 100 vel.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4
100 Gelijnd 23 400094326 5st

'!0A61EA-achdda!
100 Gelijnd 23 400094328 5st

'!0A61EA-achdeh!
100 Geruit 5x5mm 23 400094329 5st

'!0A61EA-achdfe!
A5

100 Gelijnd 17 400129500 5st
'!0A61EE-acafhd!
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SCHRIFTEN

School schrift
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. Ronde 
hoeken om ezelsoren te voorkomen. Soepele kartonnen kaft.
 · Geniet.
 · Kartonnen kaft.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5

36 Gelijnd 400075581 10st

'!0A61EE-jgbchc!

36 Gelijnd 400117319 10st
'!0A61EE-abdged!

36 Geruit 5x5mm 400075582 10st

'!0A61EE-jgbdac!

60 Gelijnd 400075534 5st

&!02ABC3-cfbaje!

60 Geruit 4x8mm 400075535 5st

&!02ABC3-cfbcjc!

60 Geruit 5x5mm 400075536 5st

&!02ABC3-cfbeja!

A4

36 Gelijnd 400075524 10st

&!02ABC3-cecajc!

36 Gelijnd 400117315 10st
'!0A61EE-abdfgi!

36 Geruit 5x5mm 400075526 10st

&!02ABC3-ceceaf!

36 Geruit 10x10 mm 400075584 10st

'!0A61EE-jgbddd!

36 Geruit 10x10 mm 400117317 10st
'!0A61EE-abdgaf!

60 Gelijnd 400075537 5st

&!02ABC3-cfcajb!

60 Geruit 4x8mm 400075538 5st

&!02ABC3-cfccag!

60 Geruit 5x5mm 400075539 5st

&!02ABC3-cfceae!

School schrift voordeelpak
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. Ronde 
hoeken om ezelsoren te voorkomen. Soepele kartonnen kaft.
 · 36 vel.
 · Geniet.
 · Kartonnen kaft.
 · Voordeelpak met 3 stuks.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
36 Gelijnd 400094583 14 × 3st

'!0A61EA-achgfb!
36 Geruit 10x10 mm 400094579 12 × 3st

'!0A61EA-achgbd!
36 Geruit 10x10 mm 400094581 12st

'!0A61EA-achgee!
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School Touch schrift
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. Ronde 
hoeken om ezelsoren te voorkomen. Soepele kartonnen kaft die 
zacht aanvoelt.
 · 36 vel.
 · Geniet.
 · Kartonnen kaft.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4

36 Gelijnd 400107500 10st

'!0A61EE-aahadb!

36 Geruit 10x10 mm 400107506 10st

'!0A61EE-aahahj!

A5

36 Gelijnd 400107493 10st

'!0A61EE-aagjjh!

Schrift
Soepele kartonnen kaft. 70g papier.
 · 40 vel.
 · Kartonnen kaft.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4

40 Gelijnd 400094585 1 × 5st

'!0A61EA-achhji!

40 Geruit 
10x10 mm 400094586 1 × 5st

'!0A61EA-achiae!

A5

40 Gelijnd 400094588 1 × 10st

'!0A61EA-achibb!
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SCHRIJFBLOKKEN

International notepad
Geen krassen op het bureau doordat de nietjes verborgen zijn aan 
de achterkant. Met stevig kartonnen achterkant om zelfs op het 
laatste vel makkelijk te kunnen schrijven. Met uitscheurbare vellen 
om snel en makkelijk op te bergen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit lichtgewicht 80g papier, extra glad en 
extra wit.

 · Pagina’s met smart liniatuur om een onderwerp en datum te 
noteren en een dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de 
pagina te noteren.

 · De kopgeniete binding zorgt ervoor dat de schrijfblok 
gemakkelijk opgegeslagen kan worden. De duurzame, 
geplastificeerde en soepele kartonnen kaft zorgt voor een 
optimale bescherming tijdens intensief gebruik.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · De nietjes zijn volledig verborgen aan de achterkant om te 
voorkomen dat je eraan vasthangt of een bureau bekrast.

 · Met stevig kartonnen achterkant om zelfs op het laatste vel 
makkelijk te kunnen schrijven.

 · Uitscheurbare vellen om snel en gemakkelijk op te bergen.
 · A4+ formaat: De uitgescheurde vellen zijn A4 formaat.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Gelijnd 4 100102359 5st

&!02ABC0-abbaci!
80 Geruit 5x5mm 4 100101876 5st

&!02ABC0-abbabb!

Essentials Smart Black schrijfblok
Met uitscheurbare vellen om snel en gemakkelijk op te bergen. 
Een praktisch schrijfblok voor thuis of op kantoor. Soepele 
gelamineerde kartonnen kaft.
 · A4 schrijfblok, gelijnd, 50 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Gelijnd, ideaal voor het maken van aantekeningen en taken.
 · Kopgelijmd gebonden wat ervoor zorgt dat de schrijfblok tijdens 

gebruik plat of geheel open blijft liggen voor een maximaal 
comfort. Soepele kaft met een beschermende en glanzende 
afwerking in de kleur zwart.

 · Niet compatible met de gratis Scribzee® app.
 · De extra stevige kartonnen achterkant biedt meer schrijfcomfort.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
50 Gelijnd 100050240 10st

'!0A61EE-jfdifh!
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Orange pads schrijfblok geel papier
Microperforatie en 4-gaats geperforeerde vellen om gemakkelijk 
op te bergen. De generfde geplastificeerde kartonnen kaft is 
krasbestendig. De extra stevige kartonnen achterkant biedt meer 
schrijfcomfort.
 · A4+ Notepad, gelijnd, microperforatie en 4-gaats geperforeerde 

vellen, 80 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit lichtgewicht en extra glad 80g geel papier.
 · Pagina’s met smart liniatuur om een onderwerp en datum te 

noteren en een dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de 
pagina te noteren.

 · De kopgeniete binding zorgt ervoor dat de schrijfblok 
gemakkelijk opgegeslagen kan worden. Oranje geplastificeerde 
en krasbestendige kartonnen kaft voor intensief gebruik.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · De extra stevige kartonnen achterkant biedt meer schrijfcomfort.
 · De nietjes zijn volledig verborgen aan de achterkant om te 

voorkomen dat je eraan vasthangt of een bureau bekrast.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Gelijnd 4 100106287 5st

&!02ABC1-agcihg!

NOTITIEBOEKJES

Boho Spirit notitieboekje
Het kleinformaat van 9x14cm is zeer licht en zeer praktisch voor op 
reis. Het past gemakkelijk in een tas zodat je altijd iets hebt om op 
te schrijven. Flexibele en stevige omslag. Omslag met soft “touch” 
afwerking.
 · 9x14cm notitieboekje, gelijnd, 30 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Omslag met soft “touch” afwerking.
 · De geniete binding zorgt ervoor dat het notitieboekje mooi open 

blijft liggen tijdens gebruik.
 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

90 × 140
30 Gelijnd 400153870 10st

&!02ABC0-bhibfi!
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Floral notitieboekje
Het kleinformaat van 9x14cm is zeer licht en zeer praktisch voor op 
reis. Het past gemakkelijk in een tas zodat je altijd iets hebt om op 
te schrijven. Flexibele en stevige omslag. Omslag met soft “touch” 
afwerking.
 · A6 notitieboekje, gelijnd, 50 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Gelijnd 6mm ideaal voor het maken van notities.
 · De geniete binding zorgt ervoor dat het notitieboekje mooi open 

blijft liggen tijdens gebruik.
 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

90 × 140
30 Gelijnd 400111055 10st

&!02ABC0-bdbfhd!

Horizons notitieboekje
Het kleinformaat van 9x14cm is zeer licht en zeer praktisch voor op 
reis. Het past gemakkelijk in een tas zodat je altijd iets hebt om op 
te schrijven. Flexibele en stevige omslag. Omslag met soft “touch” 
afwerking.
 · 9x14cm notitieboekje, gelijnd, 30 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Omslag met soft “touch” afwerking.
 · De geniete binding zorgt ervoor dat het notitieboekje mooi open 

blijft liggen tijdens gebruik.
 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

90 × 140
30 Gelijnd 400154341 10st

&!02ABC0-bhijhe!

Iconic notitieboekje
Het kleinformaat van 9x14cm is zeer licht en zeer praktisch voor op 
reis. Het past gemakkelijk in een tas zodat je altijd iets hebt om op 
te schrijven. Flexibele en stevige omslag. Omslag met soft “touch” 
afwerking.
 · 9x14cm notitieboekje, gelijnd, 30 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Omslag met soft “touch” afwerking.
 · De geniete binding zorgt ervoor dat het notitieboekje mooi open 

blijft liggen tijdens gebruik.
 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

90 × 140
30 Gelijnd 400154315 10st

&!02ABC0-bhihdi!

30

Schrijven en noteren



NOTITIEBLOKJES

Boho Spirit notitieblokje
Het kleinformaat A6 is zeer licht en zeer praktisch voor op reis. 
Het past gemakkelijk in een tas zodat je altijd iets hebt om op te 
schrijven. Flexibele en stevige omslag. De extra stevige kartonnen 
achterkant biedt meer schrijfcomfort.
 · A6 schrijfblokje, gelijnd, microperforatie, 80 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Gelijnd 6mm ideaal voor het maken van notities.
 · De kopgeniete binding zorgt ervoor dat de schrijfblok 

gemakkelijk opgegeslagen kan worden.
 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A6
80 Gelijnd 400153869 10st

&!02ABC0-bhibba!

Floral notitieblokje
Flexibele en duurzame kartonnen kaft. Kaft met een “soft touch” 
afwerking. Verkrijgbaar in 4 verschillende bloemmotieven.
 · A6 schrijfblokje, gelijnd, microperforatie, 80 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Gelijnd, ideaal voor het maken van aantekeningen.
 · De geniete binding zorgt ervoor dat het notitieboekje mooi open 

blijft liggen tijdens gebruik.
 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A6
80 Gelijnd 400094827 10st

&!02ABC0-bbdfdb!
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SCHRIJFBLOKKEN

Floral shopping list
Een lang formaat speciaal ontworpen voor het maken van 
boodschappenlijstjes. Flexibele en duurzame omslag. Omslag met 
soft “touch” afwerking.
 · 74x210mm gelijnd 6mm 80 afscheurbare vellen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Gelijnd 6mm ideaal voor het maken van boodschappenlijstjes.
 · De geniete binding zorgt ervoor dat het notitieboekje mooi open 

blijft liggen tijdens gebruik.
 · Niet Compatible met de gratis Scribzee® app.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

74 × 210
80 Gelijnd 400111054 10st

&!02ABC0-bdbfdf!

Schrijfblok Work
Kopgeniet. Met afscheurperforatie. 70g papier.
 · 100 vel.
 · Geniet.
 · Kartonnen kaft.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
100 Gelijnd 100058095 5st

'!0A61EE-jgfibc!
100 Geruit 5x5mm 100058096 5st

'!0A61EE-jgfied!
A5

100 Gelijnd 100058097 5st
'!0A61EE-jgfihe!

100 Geruit 5x5mm 100058098 5st
'!0A61EE-jgfjae!

A6
100 Gelijnd 100058099 5st

'!0A61EE-jgfjfj!
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SPIRAALBLOKKEN

International activebook
Met verplaatsbaar tabblad om snel en makkelijk de laatste notities 
terug te vinden. Opbergvak om losse documenten te vervoeren en 
op te bergen. Stevige en flexibele polypropyleen kaft.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit lichtgewicht 80g papier, extra glad en 
extra wit.

 · Pagina’s met smart liniatuur om een onderwerp en datum te 
noteren en een dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de 
pagina te noteren.

 · De robuuste zwarte dubbele spiraalbinding zorgt ervoor dat 
het notebook plat blijft liggen of gemakkelijk dichtgeklapt kan 
worden voor een maximaal comfort en flexibiliteit. De grijze 
lichtgewicht polypropyleen kaft is water- en scheurvast en 
geschikt voor intensief gebruik.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Met verplaatsbaar tabblad om snel en makkelijk de laatste 
notities terug te vinden of om het notebook in 2 secties te 
verdelen.

 · Opbergvak om losse documenten te vervoeren en op te bergen.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Gelijnd 4 100102994 5st

&!02ABC0-abeacj!
80 Geruit 5x5mm 4 100104329 5st

&!02ABC0-abeabc!
A5+

80 Gelijnd 10 100104067 5st
&!02ABC0-abebci!

80 Geruit 5x5mm 10 100102880 5st
&!02ABC0-abebbb!

B5
80 Gelijnd 400080787 5st

&!02ABC0-ajhebb!
80 Geruit 5x5mm 400080786 5st

&!02ABC0-ajhdhe!
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International filingbook
Met 4 kleurensecties om je aantekeningen op onderwerp te 
rangschikken. Met 3 verplaatsbare tabbladen om notities per 
onderwerp of project makkelijk te verdelen en terug te vinden. 
Opbergvak voorin om losse documenten, visitekaartjes ed tijdelijk 
op te bergen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit lichtgewicht 80g papier, extra glad en 
extra wit.

 · Pagina’s met smart liniatuur om een onderwerp en datum te 
noteren en een dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de 
pagina te noteren.

 · De robuuste zwarte dubbele spiraalbinding zorgt ervoor dat 
het notebook plat blijft liggen of gemakkelijk dichtgeklapt kan 
worden voor een maximaal comfort en flexibiliteit. De grijze 
lichtgewicht polypropyleen kaft is water- en scheurvast en 
geschikt voor intensief gebruik.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Met 4 kleurensecties om je aantekeningen op onderwerp te 
rangschikken.

 · Met 3 verplaatsbare tabbladen om notities per onderwerp of 
project makkelijk te verdelen en terug te vinden.

 · A4 opbergvak voorin voor het tijdelijk opbergen van losse 
documenten.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
100 Gelijnd 4 100102000 5st

&!02ABC0-abfacg!
100 Geruit 5x5mm 4 100100739 5st

&!02ABC0-abfabj!
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International managerbook
Met 5 verplaatsbare tabbladen om notities gemakkelijk 
te onderscheiden. Uitneembare multitool met een liniaal, 
gradenboog, sjabloon en een bladwijzer. Opbergvak om losse 
documenten te vervoeren en op te bergen.
 · A4+ Managerbook, “project” liniatuur voor gebruik horizontaal of 

verticaal, microperforatie en 4-gaats geperforeerde vellen, 80 vel.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit lichtgewicht 80g papier, extra glad en 
extra wit.

 · Pagina’s met smart liniatuur om een onderwerp en datum te 
noteren en een dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de 
pagina te noteren.

 · De robuuste zwarte dubbele spiraalbinding zorgt ervoor dat 
het notebook plat blijft liggen of gemakkelijk dichtgeklapt kan 
worden voor een maximaal comfort en flexibiliteit. De grijze 
lichtgewicht polypropyleen kaft is water- en scheurvast en 
geschikt voor intensief gebruik.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Verdeel je notebook in verschillende secties met de 5 
verplaatsbare tabbladen.

 · Gebruik de uitneembare multitool als liniaal, gradenboog, 
sjabloon en bladwijzer voor grafieken en tabellen te tekenen of 
om iets op te meten.

 · Opbergvak voorin voor het tijdelijk opbergen van losse 
documenten.

 · Uniek “project” liniatuur voor gebruik horizontaal of verticaal.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Project liniatuur 4 400010756 5st

+!4B2HH1-bcgged!
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International meetingbook
Opbergmap met 3 stofkleppen en elastieksluiting om alles veilig 
mee te nemen. Achterklep kan dienen als bladwijzer om snel uw 
eerstvolgende nieuwe pagina te vinden. Met stevig kartonnen 
achterkant om zelfs op het laatste vel makkelijk te kunnen schrijven.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit lichtgewicht 80g papier, extra glad en 
extra wit.

 · Pagina’s met smart liniatuur om een onderwerp en datum te 
noteren en een dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de 
pagina te noteren.

 · De robuuste zwarte dubbele spiraalbinding zorgt ervoor dat 
het notebook plat blijft liggen of gemakkelijk dichtgeklapt kan 
worden voor een maximaal comfort en flexibiliteit. De grijze 
lichtgewicht polypropyleen kaft is water- en scheurvast en 
geschikt voor intensief gebruik.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Het meetingbook is een 2-in-1 notebook en opbergmap om altijd 
goed voorbereid op vergaderingen te verschijnen.

 · Elastieksluiting om de inhoud veilig te kunnen vervoeren.
 · Achterklep kan dienen als bladwijzer om snel uw eerstvolgende 

nieuwe pagina te vinden.
 · Met stevig kartonnen achterkant om zelfs op het laatste vel 

makkelijk te kunnen schrijven.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Gelijnd 4 100104296 5st

&!02ABC0-abhaca!
80 Geruit 5x5mm 4 100100362 5st

&!02ABC0-abhabd!
A5+

80 Gelijnd 10 100103453 5st
&!02ABC0-abhbcj!

80 Geruit 5x5mm 10 100102104 5st
&!02ABC0-abhbbc!

B5
80 Gelijnd 400080789 5st

&!02ABC0-ajhejh!
80 Geruit 5x5mm 400080788 5st

&!02ABC0-ajhefj!
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International notebook
Stevige lichtgewicht kaft voor een optimale bescherming van de 
aantekeningen. Met dubbelspiraal om 360 graden open te leggen. 
Uitscheurbare en geperforeerde vellen om snel en makkelijk op te 
bergen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit lichtgewicht 80g papier, extra glad en 
extra wit.

 · Pagina’s met smart liniatuur om een onderwerp en datum te 
noteren en een dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de 
pagina te noteren.

 · De robuuste zwarte dubbele spiraalbinding zorgt ervoor dat 
het notebook plat blijft liggen of gemakkelijk dichtgeklapt 
kan worden voor een maximaal comfort en flexibiliteit. De 
lichtgewicht kartonnen kaft biedt extra bescherming voor uw 
aantekeningen.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · De lichtgewicht en duurzame kaft biedt extra bescherming voor 
uw aantekeningen.

 · Met dubbelspiraal om 360 graden open te leggen.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Gelijnd 4 100104036 5st

&!02ABC0-abcacf!
80 Geruit 5x5mm 4 100103664 5st

&!02ABC0-abcabi!
A5+

80 Gelijnd 10 100102680 5st
&!02ABC0-abcbce!

80 Geruit 5x5mm 10 100101849 5st
&!02ABC0-abcbbh!

B5
80 Gelijnd 400080785 5st

&!02ABC0-ajhddg!
80 Geruit 5x5mm 400080784 5st

&!02ABC0-ajhcjj!
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International organiserbook
Een gepatenteerd alles in één spiraalblok met 6 verplaatsbare 
tabbladen en een opbergmap voor het opbergen van losse 
documenten. Met 6 verplaatsbare tabbladen om snel en 
makkelijk je notities te sorteren en op te bergen. Opbergmap met 
elastieksluiting voor het veilig opbergen en vervoeren van losse 
documenten.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit lichtgewicht 80g papier, extra glad en 
extra wit.

 · Pagina’s met smart liniatuur om een onderwerp en datum te 
noteren en een dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de 
pagina te noteren.

 · De robuuste zwarte dubbele spiraalbinding zorgt ervoor dat 
het notebook plat blijft liggen of gemakkelijk dichtgeklapt kan 
worden voor een maximaal comfort en flexibiliteit. De grijze 
lichtgewicht polypropyleen kaft is water- en scheurvast en 
geschikt voor intensief gebruik.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Het organiserbook is een 3-in-1 notebook, sorteer- en 
opbergmap om ervoor te zorgen dat u goed georganiseerd blijft 
tijdens zakenreizen en vergaderingen.

 · Met 6 verplaatsbare tabbladen om snel en makkelijk je notities te 
sorteren en op te bergen.

 · Opbergmap met elastieksluiting achterin voor het veilig 
opbergen en vervoeren van losse documenten.

 · De indexpagina aan de voorzijde van het boek kan worden 
gebruikt om snel en effectief naar de inhoud te verwijzen.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Gelijnd 4 100100462 5st

&!02ABC0-abiach!
80 Geruit 5x5mm 4 100102777 5st

&!02ABC0-abiaba!
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Black n’ red spiraalblok met 
harde kartonnen kaft
Harde kartonnen kaft met opdruk voor een optimale bescherming 
van de aantekeningen. Informatiepagina aan de voorzijde. Extra wit 
en glad 90g Optik Paper®.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Rode geplastificeerde dubbelspiraal binding om het notebook 

geheel plat open te leggen voor een maximaal comfort.  Zwarte 
harde kaft met opdruk voor een maximale bescherming van de 
notities.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Informatiepagina aan de voorzijde voor het noteren van 
belangrijke gegevens.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
70 Gelijnd 400047608 5st

'!0A61EA-aajaie!
70 Geruit 5x5mm 400047609 5st

'!0A61EA-aajbef!
A5

70 Gelijnd 400047651 5st
'!0A61EA-aajbja!

70 Geruit 5x5mm 400047652 5st
'!0A61EA-aajcdh!

Black n’ red spiraalblok met kunststof kaft
Met elastieksluiting om de inhoud te beschermen. Flexibele, 
slijtvaste PP kaft. Informatiepagina aan de voorzijde.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Rode geplastificeerde dubbelspiraal binding om het notebook 

geheel plat open te leggen voor een maximaal comfort.  
Flexibele, stevige, zwarte polypropyleen kaft met opdruk.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Met elastieksluiting om de inhoud te beschermen.
 · Informatiepagina aan de voorzijde voor het noteren van 

belangrijke gegevens.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
70 Gelijnd 400047653 5st

'!0A61EA-aajchf!
70 Geruit 5x5mm 400047654 5st

'!0A61EA-aajdbc!
A5

70 Gelijnd 400047655 5st
'!0A61EA-aajdfa!

70 Geruit 5x5mm 400047656 5st
'!0A61EA-aajdji!
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Touareg spiraalblok
Duurzame lichtgewicht kaft in een natuurlijke look and feel. Veld 
voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan de 
voorzijde. Speciaal ontworpen pagina’s voor het organiseren van 
notities. Met titelveld om een onderwerp en datum te noteren en 
een dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de pagina te 
noteren.
 · Met 90g glad en wit 100% gerecycled papier.
 · Speciaal ontworpen pagina’s voor het organiseren van notities. 

Met titelveld om een onderwerp en datum te noteren en een 
dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de pagina te 
noteren.

 · Witte geplastificeerde dubbelspiraal binding om het notebook 
geheel plat open te leggen voor een maximaal comfort.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · De Touareg range is voorzien van het PEFC milieukeurcertificaat. 
Het papier en de kaft zijn gemaakt van ongebleekt papierpulp. 
Het spiraalblok is recyclebaar. De gebruikte drukinkten zijn 100% 
op waterbasis.

 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 
de voorzijde.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4

90 Gelijnd 400141848 5st

&!02ABC0-bgdehf!

90 Geruit 5x5mm 400141847 5st

&!02ABC0-bgdebd!

90 Geruit 5x5mm 400145350 5st
&!02ABC0-bggcjc!

A5

90 Gelijnd 400141845 5st

&!02ABC0-bgddah!

90 Geruit 5x5mm 400141844 5st

&!02ABC0-bgdcga!
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My Rec’Up spiraalblok
Soepele en duurzame omslag van 100% gerecycled karton. 
Van 100% gerecycled karton gemaakt van vezels die zijn 
teruggewonnen uit oude koffiebekers (20%) en gerecycled papier 
(80%). Wit en glad 100% gerecycled papier van 90g voor een 
comfortabele schrijfervaring.
 · Wit en glad 100% gerecycled papier van 90g voor een 

comfortabele schrijfervaring.
 · Met grijze dubbele spiraalbinding om 360° open te leggen voor 

een maximaal comfort en flexibiliteit.
 · Robuuste kartonnen omslag. Verkrijgbaar in 6 verschillende 

natuurlijke kleuren.
 · PEFC gecertificeerd.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

90 × 140
90 Geruit 5x5mm 400155803 10st

&!02ABC0-bicedi!
A4

90 Gelijnd 400154144 5st
&!02ABC0-bhidha!

50 Geruit 5x5mm 400154145 5st
&!02ABC0-bhiebh!

90 Geruit 5x5mm 400154143 5st
&!02ABC0-bhiddc!

A5
90 Gelijnd 400154142 5st

&!02ABC0-bhicjf!
90 Geruit 5x5mm 400154141 5st

&!02ABC0-bhicfh!
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Origins spiraalblok
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. Flexibele 
en stevige omslag. Subtiel en minimalistisch design in  5 natuur-
geïnspireerde kleuren (zwart, donkerblauw, groen, grijs en zand).
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Soepele omslag met een beschermende matte afwerking.
 · Verkrijgbaar in 5 verschillende, door de natuur geïnspireerde, 

kleuren.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.
 · EU Eco-label gecertificeerd.
 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 

de voorzijde.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4+
70 Gelijnd 400150002 5st

&!02ABC0-bgiaji!
70 Gelijnd 400150003 5st

&!02ABC0-bgibdf!
70 Gelijnd 400150005 5st

&!02ABC0-bgicba!
70 Gelijnd 400150004 5st

&!02ABC0-bgibhd!
70 Gelijnd 400149999 5st

&!02ABC0-bgiafa!
70 Geruit 5x5mm 400150007 5st

&!02ABC0-bgidhb!
70 Geruit 5x5mm 400150008 5st

&!02ABC0-bgiddd!
70 Geruit 5x5mm 400150010 5st

&!02ABC0-bgicfi!
70 Geruit 5x5mm 400150009 5st

&!02ABC0-bgicjg!
70 Geruit 5x5mm 400150006 5st

&!02ABC0-bgiebi!
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Essentials europeanbook
Met harde kartonnen kaft om de notities te beschermen. Met 4 
kleurensecties om je aantekeningen op onderwerp te rangschikken. 
3 zwarte verplaatsbare tabbladen om notities per onderwerp of 
project makkelijk te verdelen en terug te vinden.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Speciaal ontworpen pagina’s voor het organiseren van notities. 

Met titelveld om een onderwerp en datum te noteren en een 
dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de pagina te 
noteren.

 · Zwarte geplastificeerde dubbelspiraal binding om het notebook 
geheel plat open te leggen voor een maximaal comfort. Harde 
kaft voor een lange levensduur. Leverbaar in verschillende 
kleuren.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Met 4 kleurensecties om je aantekeningen op onderwerp te 
rangschikken.

 · Met 3 verplaatsbare tabbladen om notities per onderwerp of 
project makkelijk te verdelen en terug te vinden.

 · Tabblad met insteekvak voorin voor het tijdelijk opbergen van 
losse documenten.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+
120 Gelijnd 4 100100748 5st

+!4B2HH1-acfagj!
120 Geruit 5x5mm 4 100104738 5st

+!4B2HH1-acfaef!

Essentials spiraalblok
Soepele gelamineerde kartonnen kaft. Extra wit en glad 90g Optik 
Paper®. Met dubbel spiraal om 360° open te leggen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

90 × 140
90 Geruit 5x5mm 100102276 10st

&!02ABC0-accgbb!
A4

90 Gelijnd 100105331 5st
&!02ABC0-accbbg!

50 Geruit 5x5mm 100105117 10st
&!02ABC0-accahj!

90 Geruit 5x5mm 100105406 5st
&!02ABC0-accbaj!

A4+
90 Gelijnd 4 100103461 5st

&!02ABC0-accbhi!
90 Geruit 5x5mm 4 100104364 5st

&!02ABC0-accbgb!
A5

90 Gelijnd 100103741 5st
&!02ABC0-accaff!

50 Geruit 5x5mm 100104869 10st
&!02ABC0-accabh!

90 Geruit 5x5mm 100102938 5st
&!02ABC0-accaei!

B5
90 Puntraster 5mm 400090614 5st

&!02ABC0-bahhah!
90 Gelijnd 400090612 5st

&!02ABC0-bahgga!
90 Geruit 5x5mm 400090611 5st

&!02ABC0-bahdej!
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Essentials Smart Black spiraalblok
Soepele gelamineerde kartonnen kaft. Extra wit en glad 90g Optik 
Paper®. Met dubbel spiraal om 360° open te leggen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Speciaal ontworpen pagina’s voor het organiseren van notities. 

Met titelveld om een onderwerp en datum te noteren en een 
dubbele kantlijn om belangrijke elementen op de pagina te 
noteren.

 · Zwarte geplastificeerde dubbelspiraal binding om het notebook 
geheel plat open te leggen voor een maximaal comfort. Harde 
kaft voor een lange levensduur. Leverbaar in verschillende 
kleuren.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 
de voorzijde.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
90 Gelijnd 100102931 5st

&!02ABC0-acjicf!
90 Geruit 5x5mm 100100759 5st

&!02ABC0-acjiab!
A5

90 Gelijnd 100103627 5st
&!02ABC0-acjiih!

90 Geruit 5x5mm 100102565 5st
&!02ABC0-acjidc!
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Touch spiraalblok
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. 70 vel = 
140 pagina’s. Water- en vuilafstotende Soft Touch omslag.
 · Dubbel spiraal voor 360° opening.
 · Met ronde hoeken.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.
 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 

de voorzijde.
 · Certification EU Ecolabel grâce à une production respectueuse de 

l’environnement et à la qualité des produits.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
70 Blanco 400103997 5st

(!9AE01H-dcbfgj!
70 Gelijnd 400103994 5st

(!9AE01H-dcbeeg!
70 Gelijnd 400134118 5st

(!9AE01H-dgdgjj!
70 Gelijnd 400118800 5st

(!9AE01H-decbee!
70 Gelijnd 400118801 5st

(!9AE01H-decbic!
70 Gelijnd 400103995 5st

(!9AE01H-dcbeie!
70 Geruit 5x5mm 400103996 5st

(!9AE01H-dcbfcb!
70 Geruit 5x5mm 400118802 5st

(!9AE01H-decccj!
70 Geruit 5x5mm 400134120 5st

(!9AE01H-dgdhhe!
A5

70 Gelijnd 400103998 5st
(!9AE01H-dcbgag!

70 Gelijnd 400134119 5st
(!9AE01H-dgdhdg!

70 Gelijnd 400118803 5st
(!9AE01H-deccgh!

70 Gelijnd 400118804 5st
(!9AE01H-decdae!

70 Gelijnd 400103999 5st
(!9AE01H-dcbgee!

70 Geruit 5x5mm 400104100 5st
(!9AE01H-dcbgic!

70 Geruit 5x5mm 400134121 5st
(!9AE01H-dgdibb!

B5
70 Puntraster 5mm 400118806 5st

(!9AE01H-decdia!

Botanical spiraalblok
Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 
vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit. Soepele 
gelamineerde kartonnen kaft. Met scanfunctie; scan, bekijk, bewaar 
en deel uw notities als pdf.
 · 80 vel.
 · Dubbel spiraal voor 360° opening.
 · Gelijnd.
 · Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen.
 · Kartonnen kaft.
 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities.
 · EU Ecolabel gecertificeerd.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4+
80 Gelijnd 400150953 10st

'!0A61EE-adffjb!
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Boho Spirit spiraalblok
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
60 Gelijnd 400153868 5st

&!02ABC0-bhiahd!
60 Geruit 5x5mm 400153866 5st

&!02ABC0-bhiadf!
90 Gerlijnd 400161861 5st

&!02ABC0-b37575!
90 Gelijnd 400161862 5st

&!02ABC0-166445!
A6

50 Geruit 5x5mm 400124701 10st
&!02ABC0-beejjd!

B5
60 Gelijnd 400124700 5st

&!02ABC0-befadh!
60 Geruit 5x5mm 400124699 5st

&!02ABC0-beejff!

Floral spiraalblok
Kaft met een “soft touch” afwerking.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Informatiepagina aan de voorzijde voor het noteren van 

belangrijke gegevens.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
60 Gelijnd 400094953 5st

&!02ABC0-bbddfh!
60 Geruit 5x5mm 400094951 5st

&!02ABC0-bbddbj!
A6

50 Geruit 5x5mm 400094826 10st
&!02ABC0-bbdeje!

B5
60 Gelijnd 400094959 5st

&!02ABC0-bbdeej!
60 Gelijnd 400143834 5st

&!02ABC0-bgecgh!
60 Gelijnd 400143835 5st

&!02ABC0-bgedae!
60 Geruit 5x5mm 400094955 5st

&!02ABC0-bbddjf!
60 Geruit 5x5mm 400143836 5st

&!02ABC0-bgedec!
60 Geruit 5x5mm 400143837 5st

&!02ABC0-bgedia!
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Horizons spiraalblok
Omslag met soft “touch” afwerking. Met dubbel spiraal om 360° 
open te leggen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Omslag met soft “touch” afwerking.
 · Met witte dubbele spiraalbinding om 360° open te leggen voor 

een maximaal comfort en flexibiliteit.
 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 

de voorzijde.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
60 Gelijnd 400154317 5st

&!02ABC0-bhiibd!
60 Geruit 5x5mm 400154316 5st

&!02ABC0-bhihhg!
A6

50 Geruit 5x5mm 400154340 10st
&!02ABC0-bhijdg!

B5
60 Gelijnd 400154319 5st

&!02ABC0-bhiijj!
60 Geruit 5x5mm 400154318 5st

&!02ABC0-bhiifb!

Iconic spiraalblok
Omslag met soft “touch” afwerking. Met dubbel spiraal om 360° 
open te leggen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Omslag met soft “touch” afwerking.
 · Met witte dubbele spiraalbinding om 360° open te leggen voor 

een maximaal comfort en flexibiliteit.
 · Veld voor contactgegevens en algemene informatiepagina aan 

de voorzijde.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
60 Gelijnd 400154311 5st

&!02ABC0-bhifhi!
60 Geruit 5x5mm 400154310 5st

&!02ABC0-bhifda!
90 Gerlijnd 400161863 5st

&!02ABC0-b66605
90 Gelijnd 400161864 5st

&!02ABC0-166728
A6

50 Geruit 5x5mm 400154314 10st
&!02ABC0-bhigjb!

B5
60 Gelijnd 400154313 5st

&!02ABC0-bhigfd!
60 Geruit 5x5mm 400154312 5st

&!02ABC0-bhigbf!
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My Colours spiraalblok
Flexibele, waterbestendige transparante PP kaft. Met blanco vel om 
notities te verbergen. Witte geplastificeerde dubbel spiraal.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · De witte geplastificeerde dubbelspiraal binding zorgt ervoor dat 

het notebook plat blijft liggen of 360° omgeklapt kan worden. 
Flexibele waterbestendige en transparante polypropyleen kaft.

 · Wit vel papier aan de voor- en achterzijde om de inhoud te 
verbergen.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

90 × 140
90 Geruit 5x5mm 100102323 10st

&!02ABC0-acjdjj!
A4

50 Gelijnd 100102406 5st

&!02ABC0-acjefa!

90 Gelijnd 100104241 5st

&!02ABC0-acjdca!

50 Geruit 5x5mm 100101948 5st

&!02ABC0-acjeed!

90 Geruit 5x5mm 100101864 5st

&!02ABC0-acjdag!

A5

90 Gelijnd 100104780 5st

&!02ABC0-acjdfb!

90 Geruit 5x5mm 100102483 5st

&!02ABC0-acjddh!

Urban Mix spiraalblok
Dubbel dikke PP kaft: duurzaam en slijtvast. Extra wit en glad 90g 
Optik Paper®.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Grijze geplastificeerde dubbelspiraal binding om het notebook 

geheel plat open te leggen voor een maximaal comfort. Stevige 
slijtvaste polypropyleen kaft met een elegante metallic afwerking.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

110 × 170
90 Gelijnd 100105213 10st

&!02ABC0-acegdj!
90 Geruit 5x5mm 100102423 10st

&!02ABC0-acegcc!
90 × 140

90 Geruit 5x5mm 100104117 10st
&!02ABC0-acegai!

A4

90 Gelijnd 100101918 5st

&!02ABC0-aceahd!

90 Geruit 5x5mm 100101421 5st

&!02ABC0-aceagg!

A5

90 Gelijnd 100101300 5st

&!02ABC0-aceadf!

90 Geruit 5x5mm 100104341 5st

&!02ABC0-aceaci!
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Student easynotes
Stevige kartonnen achterkant om zelfs op het laatste vel goed te 
kunnen schrijven. Met L-map achterin om losse documenten op te 
bergen. Met dubbel spiraal om 360° open te leggen.
 · Een waterbestendige en scheurvaste polypropyleen omslag
 · Met OPTIK PAPER®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit
 · Compatible met de gratis SCRIBZEE® app. Scan, bewaar en deel 

uw notities
 · Een keuze uit 4 verschillende felle kleuren
 · Een dubbelspiraal binding is steviger dan enkelspiraal
 · 80 microgeperforeerde vellen welke gemakkelijk af te scheuren 

zijn
 · Smart ruling met titelveld en kantlijnen voor het maken van 

gestructureerde aantekeningen

KLEUR VEL LINIATUUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4+

80 Gelijnd 4 400019527 5st

&!02ABC0-afgfig!

80 Geruit 
5x5mm 4 400019526 5st

&!02ABC0-afgfjd!

Vocabulary Coach
Met de ondoorschijnende strip die geplaatst is in een transparante 
en verwijderbare insteektas. De woorden van één kolom kunnen 
met de ondoorschijnende strip worden bedekt en vervolgens kan 
de strook naar de bodem worden geschoven om elke vertaling te 
onthullen. De gele en witte kolomen maken het voor studenten 
mogelijk om gemakkelijk onderscheid te maken tussen woorden en 
hun vertalingen wat zorgt voor het sneller leren van de vocabulaire. 
Dankzij het compacte A5 formaat kan de vocabulaire coach overal 
mee naartoe genomen worden.
 · Met stevige gelamineerde cover die vuil- en vochtwerend is.
 · Met OPTIK PAPER®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra glad en extra wit.
 · Met dubbelspiraal binding die steviger is dan enkelspiraal.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
48 SPEVOC 100102191 10st

'!0A61EE-jcjacj!
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Task Manager
Met voorbedrukte pagina’s voorzien van to-do vakjes. Volg de 
status van je taken door gebruik te maken van de informatie aan de 
binnenzijde van de kaft. Takenlijst voor thuis en op kantoor.
 · 12,5x20cm, met speciale liniatuur voor het beheren van to-do 

lijstjes, 70 microgeperforeerde vellen.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90g papier, extra glad en extra wit.
 · Speciale liniatuur voor het eenvoudig creëren en beheren van 

to-do lijstjes.
 · Zwarte geplastificeerde dubbelspiraal binding om het notebook 

geheel plat open te leggen voor een maximaal comfort. Stevige 
slijtvaste polypropyleen kaft met een elegante metallic afwerking.

 · Compatible met de gratis Scribzee® app. Scan, bewaar en deel 
uw notities.

 · De Taskmanager is voorzien van een eenvoudige uitleg aan de 
binnenzijde voor het beheren van taken op een efficiënte manier.

 · Geschikt voor het beheren van takenlijsten thuis of op kantoor.
 · Met stevig kartonnen achterkant om zelfs op het laatste vel 

makkelijk te kunnen schrijven.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

125 × 200
70 Gelijnd 400055727 5st

(!9AE01H-adiiih!

Spiraalblok Conquerant7
Met dubbelspiraal om 360 graden open te leggen. Uitscheurbare 
vellen om makkelijk op te bergen. 70g papier.
 · 90 vel.
 · Dubbel spiraal voor 360° opening.
 · Geruit 5mm.
 · Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen.
 · Kartonnen kaft.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

170 × 220

90 Geruit 5x5mm 100104584 5st

&!02ABC0-aaeaee!

A4

90 Geruit 5x5mm 100100712 5st

&!02ABC0-aaagea!
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Spiraalblok Work
Met dubbelspiraal om 360 graden open te leggen. Uitscheurbare 
vellen om makkelijk op te bergen. 70g papier.
 · 100 vel.
 · Dubbel spiraal voor 360° opening.
 · Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen.
 · Kartonnen kaft.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
100 Gelijnd 100058104 5st

'!0A61EE-jggaig!
100 Geruit 5x5mm 100058105 5st

'!0A61EE-jggbbg!

Kopspiraalblok Work
Met dubbele kopspiraal om 360 graden open te leggen. 
Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen. 70g papier.
 · 100 vel.
 · Dubbele kopspiraal voor 360° opening.
 · Gelijnd.
 · Uitscheurbare vellen om makkelijk op te bergen.
 · Kartonnen kaft.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A5
100 Gelijnd 100058109 5st

'!0A61EE-jggcdj!
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OPBERGEN EN ARCHIVEREN 2



ORDNERS

OXFORD Smart Pro+ ordner
Omslag aan de binnen- en buitenzijde met stevig polypropyleen 
overtrokken karton. Met insteeketiket. Vuil- en vochtwerend.
 · 80mm rugbreedte: Tot 570 vel capaciteit.
 · OXFORD Premium mechaniek: vingervriendelijk 

hefboommechaniek met softgrip.
 · Kwaliteitsordner in A4 formaat gemaakt van sterk karton: Het 

met polypropyleen omtrokken karton is vuil- en vochtwerend en 
zorgt voor een optimale bescherming van de documenten.

 · Etiketvenster met insteeketiket.
 · 5 jaar garantie.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 80 mm 400128588 10st

&!02ABC0-begdce!
2 80 mm 400128586 10st

&!02ABC0-begcgd!
2 80 mm 400128622 10st

&!02ABC0-begeeh!

MyColour ordner
De omslag heeft een unieke, tweekleurige polypropyleen 
laminering aan de binnen- en buitenkant. Water- en vuilafstotend. 
Met polypropyleen versterkte randbescherming voor een krasvrij 
meubilair.
 · A4 ordner van stevig karton en met duurzaam polypropyleen 

overtrokken.
 · 80mm rugbreedte: capaciteit van ca. 570 vel.
 · Oxford Premium mechaniek: vingervriendelijk 

hefboommechaniek met softgrip.
 · Met tweekleurige, vuil- en vochtbestendige, polypropyleen 

omslag.
 · Insteeketiket.
 · 10 jaar garantie.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 80 mm 100023638 10st

'!0A20DA-bfjidj!
2 80 mm 100023639 10st

'!0A20DA-bfjiga!
2 80 mm 100025923 10st

'!0A20DA-bgfjfd!
2 80 mm 100081037 10st

'!0A20DA-bfdfbg!
2 80 mm 100081038 10st

'!0A20DA-bfdfeh!
2 80 mm 100081032 10st

'!0A20DA-bfdeff!
2 80 mm 100081030 10st

'!0A20DA-bfdeig!
2 80 mm 100081031 10st

'!0A20DA-bfdece!
2 80 mm 100081036 10st

'!0A20DA-bfddgd!
2 80 mm 100081034 10st

'!0A20DA-bfddje!
2 80 mm 100081035 10st

'!0A20DA-bfdddc!
2 80 mm 100081033 10st

'!0A20DA-bfddab!
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Rado Plast ordner
Overtrokken met stevig PVC. Water- en vuilafstotend. Met 
insteekrugetiket.
 · Premium A4 ordner met PVC folie overtrokken: De extreem 

stevige PVC kunststof folie is vocht- en vuil afstotend en zorgt 
voor een maximale bescherming van uw documenten.

 · ELBA Premium mechaniek: vingervriendelijk hefboommechaniek 
met softgrip.

 · Etiketvenster met insteeketiket.
 · 10 jaar garantie.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 50 mm 100022619 20st

'!0A20DA-babdea!
2 50 mm 100022623 20st

'!0A20DA-babdii!
2 50 mm 100022620 20st

'!0A20DA-babdge!
2 50 mm 100022622 20st

'!0A20DA-babfei!
2 50 mm 100022621 20st

'!0A20DA-babdhb!
2 50 mm 100022625 20st

'!0A20DA-babeab!
2 50 mm 100022624 20st

'!0A20DA-babdjf!
2 80 mm 100022626 20st

'!0A20DA-babebi!
2 80 mm 100022630 20st

'!0A20DA-babefg!
2 80 mm 100022627 20st

'!0A20DA-babedc!
2 80 mm 100022629 20st

'!0A20DA-babfff!
2 80 mm 100022628 20st

'!0A20DA-babeej!
2 80 mm 100022632 20st

'!0A20DA-babeha!
2 80 mm 100022631 20st

'!0A20DA-babegd!

Rado Plast dubbelordner
Overtrokken met stevig polypropyleen. Met verwisselbaar 
rugetiket. Vuil- en waterafstotend.
 · 75mm rugbreedte: capaciteit van ca. 500 vel.
 · Twee ELBA hefboommechanieken.
 · Etiketvenster met insteeketiket.
 · 10 jaar garantie.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
4 75 mm 100551850 20st

'!0A20DA-babgif!
4 75 mm 100551852 20st

'!0A20DA-babhai!
4 75 mm 100551851 20st

'!0A20DA-babgjc!
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Rado Plast ordner A5 liggend
Overtrokken met stevig polypropyleen. Water- en vuilafstotend. 
Met insteekrugetiket.
 · Premium A4 ordner met PVC folie overtrokken: De extreem 

stevige PVC kunststof folie is vocht- en vuil afstotend en zorgt 
voor een maximale bescherming van uw documenten.

 · 75mm rugbreedte: capaciteit van ca. 500 vel.
 · ELBA Premium mechaniek: vingervriendelijk hefboommechaniek 

met softgrip.
 · Etiketvenster met insteeketiket.
 · 10 jaar garantie.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A5
2 75 mm 100022637 5st

'!0A20DA-babeih!
2 75 mm 100022639 5st

'!0A20DA-babfaa!
2 75 mm 100022638 5st

'!0A20DA-babeje!

Rado Plast ordner A5 staand
Overtrokken met stevig polypropyleen. Water- en vuilafstotend. 
Met insteekrugetiket.
 · ELBA Premium mechaniek: vingervriendelijk hefboommechaniek 

met softgrip.
 · Etiketvenster met insteeketiket.
 · 10 jaar garantie.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A5
2 75 mm 100022640 5st

'!0A20DA-babfbh!
2 75 mm 100022642 5st

'!0A20DA-babfdb!
2 75 mm 100022641 5st

'!0A20DA-babfce!
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ELBA Smart Pro+ ordner
Omslag aan de binnen- en buitenzijde met stevig polypropyleen 
overtrokken karton. Met insteeketiket. Vuil- en vochtwerend.
 · ELBA Premium mechaniek: vingervriendelijk hefboommechaniek 

met softgrip.
 · Kwaliteitsordner in A4 formaat gemaakt van sterk karton: Het 

met polypropyleen omtrokken karton is vuil- en vochtwerend en 
zorgt voor een optimale bescherming van de documenten.

 · Etiketvenster met insteeketiket.
 · 5 jaar garantie.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4

2 50 mm 100023605 10st

'!0A20DA-bfibga!

2 50 mm 100202094 10st
'!0A20DA-bdjcbd!

2 50 mm 100025177 10st
'!0A20DA-bgcadh!

2 50 mm 100202099 10st
'!0A20DA-bdjcee!

2 50 mm 100202098 10st
'!0A20DA-bdjchf!

2 50 mm 100202107 10st
'!0A20DA-bdjdaf!

2 50 mm 100202095 10st
'!0A20DA-bdjeia!

2 50 mm 100202108 10st
'!0A20DA-bdjeci!

2 50 mm 100025927 10st
'!0A20DA-bggahd!

2 50 mm 100202103 10st
'!0A20DA-bdjfeb!

2 50 mm 100202100 10st
'!0A20DA-bdjefj!

2 50 mm 100202105 10st
'!0A20DA-bdjddg!

2 50 mm 100025178 10st
'!0A20DA-bgcagi!

2 50 mm 100025176 10st
'!0A20DA-bgcaag!

2 50 mm 100202093 10st
'!0A20DA-bdjdji!

2 50 mm 100202102 10st
'!0A20DA-bdjdgh!

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

2 80 mm 100023604 10st

'!0A20DA-bfibfd!

2 80 mm 100202161 10st
'!0A20DA-bdiifi!

2 80 mm 100023301 10st
'!0A20DA-becbcb!

2 80 mm 100202166 10st
'!0A20DA-bdiiij!

2 80 mm 100202165 10st
'!0A20DA-bdijbj!

2 80 mm 100202174 10st
'!0A20DA-bdijea!

2 80 mm 100202162 10st
'!0A20DA-bdjbcb!

2 80 mm 100202175 10st
'!0A20DA-bdjaga!

2 80 mm 100025928 10st
'!0A20DA-bggbad!

2 80 mm 100202170 10st
'!0A20DA-bdjbid!

2 80 mm 100202167 10st
'!0A20DA-bdjajb!

2 80 mm 100202172 10st
'!0A20DA-bdijhb!

2 80 mm 100023300 10st
'!0A20DA-becbbe!

2 80 mm 100023299 10st
'!0A20DA-becbah!

2 80 mm 100202160 10st
'!0A20DA-bdjadj!

2 80 mm 100202169 10st
'!0A20DA-bdjaai!

ELBA Smart Pro ordnerpacks
Omslag aan de buitenzijde met stevig polypropyleen en aan de 
binnenzijde met papier overtrokken karton. Met insteeketiket. Vuil- 
en vochtwerend.
 · 80mm rugbreedte: Tot 570 vel capaciteit.
 · ELBA Premium mechaniek: vingervriendelijk hefboommechaniek 

met softgrip.
 · Kwaliteitsordner in A4 formaat gemaakt van sterk karton: Het 

met polypropyleen omtrokken karton is vuil- en vochtwerend en 
zorgt voor een optimale bescherming van de documenten.

 · Etiketvenster met insteeketiket.
 · 5 jaar garantie.
 · Pak 5 stuks.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 80 mm 100025064 32 × 5st

'!0A20DA-afibfg!
2 80 mm 100025068 32 × 5st

'!0A20DA-afibje!
2 80 mm 100025065 32 × 5st

'!0A20DA-aficdb!
2 80 mm 100025063 32 × 5st

'!0A20DA-aficbh!
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Smart Original ordner
Premium ordner met gewolkt papier overtrokken: Rug is gemaakt 
van versterkt gekleurd speciaal papier. Met zelfklevend rugetiket.
 · Premium A4 ordner met gewolkt papier overtrokken: Rug is 

gemaakt van versterkt gekleurd speciaal papier.
 · ELBA Premium mechaniek: vingervriendelijk hefboommechaniek 

met softgrip.
 · Zelfklevend etiket.
 · 5 jaar garantie.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 50 mm 100081008 10st

'!0A20DA-bdiaab!
2 80 mm 100023246 10st

'!0A20DA-bdhghh!
2 80 mm 100023247 10st

'!0A20DA-bdhhah!
2 80 mm 100023249 10st

'!0A20DA-bdhhdi!
2 80 mm 100023248 10st

'!0A20DA-bdhhgj!
2 80 mm 100023250 10st

'!0A20DA-bdhhja!
2 80 mm 100081009 10st

'!0A20DA-bdhica!

Touareg ordner
Deze ordner heeft een ordnermechaniek dat altijd perfect sluit. Met 
zelfklevend rugetiket. Zonder metalen randbescherming voor een 
krasvrij meubilair.
 · 80mm rugbreedte.
 · Capaciteit: 600 vel.
 · 2 rings.
 · Omtrokken met beige papier.
 · Met zelfklevend rugetiket.
 · Met grijpgat en Rado-sleuven.
 · De Touareg range is voorzien van het PEFC milieukeurcertificaat. 

Het papier en de kaft zijn gemaakt van ongebleekt papierpulp. 
De gebruikte drukinkten zijn 100% op waterbasis.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 80 mm 400141471 10st

&!04FAF0-edjdhh!
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Rado wolkenmarmer ordner
Met metalenrand aan de onderkant voor extra bescherming tijdens 
het gebruik.
 · 10 jaar garantie.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 50 mm 100555311 20st

'!0A20DA-baeaee!
2 80 mm 100081018 20st

'!0A20DA-baeahf!
Folio

2 50 mm 100022657 20st
'!0A20DA-aidejd!

2 80 mm 100022663 20st
'!0A20DA-aidfeh!

Rado dubbelordner
Deze ordner heeft een ordnermechaniek dat altijd perfect sluit. 
Gemaakt van stevig karton voor langdurig en intensief gebruik. Met 
metalenrand aan de onderkant voor extra bescherming tijdens het 
gebruik.
 · Met grijpgat en rado sleuven.
 · Rug 75mm.
 · Met zelfklevend rugetiket.
 · Met dubbelmechaniek.
 · Met gewolkt papier overtrokken.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
4 75 mm 100551836 10st

'!0A20DA-baeajj!

Rado ordner A3 liggend
Gemaakt van dik duurzaam hardboard. Met zelfklevend rugetiket.
 · Omslag van zwart papier.
 · ELBA ordnermechaniek dat altijd perfect sluit.
 · 10 jaar garantie.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A3
2 55 mm 400122690 1st

'!0A20DA-bbdbfc!
2 80 mm 100202079 1st

'!0A20DA-bbdbja!
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Rado ordner A3 staand
Gemaakt van dik duurzaam hardboard. Met zelfklevend rugetiket.
 · 80mm rugbreedte.
 · Omslag van zwart papier.
 · ELBA ordnermechaniek dat altijd perfect sluit.
 · 10 jaar garantie.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A3
2 80 mm 400122692 1st

'!0A20DA-bbdbid!

Rado hangordner
Dubbele functie: ordner of hangmap.
 · Van stevig hardboard.
 · Met ELBA premium hefboommechaniek, Rado sleuven, 

neerhouder en grijpgat.
 · Met een hangsysteem om ordner op te hangen. Hangijzers zijn te 

verschuiven voor de correct afstand.
 · Zelfklevend rugetiket.
 · Zwart.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR # RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 50 mm 100081046 10st

'!0A20DA-ibebeb!
2 75 mm 100081047 10st

'!0A20DA-ibebhc!

Insteekrugetiket
Kartonnen insteekrugetiket. Met opdruk en kan aan beide zijden 
gebruikt worden.
 · Voor Rado Plast ordners met een etiketvenster.
 · Beschrijfbaar aan twee kanten.
 · Aan de voor- en achterzijde bedrukt met wit met grijs logo.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

2,4 x 15,9 cm

100420961 10 × 10st
'!0A20DA-aecjea!

4,4 x 15,9 cm
100420960 10 × 10st

'!0A20DA-aecjhb!
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Smart insteekrugetiket
Kartonnen insteekrugetiket. Met opdruk.
 · Voor ordners met een etiketvenster.
 · Van karton, aan beide zijden te beschrijven.
 · Met blauw Elba logo.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

19 × 3 × 0,02 cm

400039637 10 × 10st
'!0A20DA-aafheh!

19 × 5,4 × 0,02 cm

400039636 10 × 10st
'!0A20DA-aafhbg!

Smart zelfklevend rugetiket
Zelfklevend papieren rugetiket. Met opdruk.
 · Voor ordners met een zelfklevend rugetiket.
 · Hoge kleefkracht, oplosmiddelvrij.
 · Wit met groen logo.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

3,4 x 19 cm

400039634 10 × 10st
'!0A20DA-aafgig!

5,9 x 19 cm

400039632 10 × 10st
'!0A20DA-aafgff!

Zelfklevend rugetiket
Zelfklevend papieren rugetiket. Met opdruk.
 · Voor ordners met een zelfklevend rugetiket.
 · Hoge kleefkracht, ondoorschijnend en oplosmiddelvrij.
 · Met grijs Elba logo.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

3,4 x 19 cm

100551822 10 × 10st
'!0A20DA-acfhcb!

5,9 x 19 cm

100551826 10 × 10st
'!0A20DA-acgfhf!

Zelfklevend rugetiket voor hangordner
Zelfklevend papieren rugetiket. Met opdruk.
 · Voor hangordners met een zelfklevend rugetiket.
 · Zelfklevend rugetiket van papier met grijpgat in het midden.
 · Met grijs Elba logo.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

29 × 3,4 cm

100420959 10 × 10st
'!0A20DA-acgaej!

29 × 5,9 cm

100420958 10 × 10st
'!0A20DA-acgaab!
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Ordner jaaretiketten
Gekleurde zelfklevende etiketten. Oplosmiddelvrij. Jaaropdruk in 
zwart.
 ·
 · 2021=geel, 2022=blauw.
 · Zelfklevend.
 · Pak van 120 stuks.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

21 x 6 x 0,4 cm

400142400 1 × 120st
'!0A61EE-acjiia!

400153240 1 × 120st
'!0A61EE-adhehc!

RINGBANDEN

Polyvision Maxi ringband
Een uniek ringband dankzij de 3 personaliseerbare zijden 
(voorkant, rug en achterkant). Dankzij de D-ringen blijven 
showtassen e.d. perfect op zijn plaats. Stevige insteektas voorzien 
van een uitscheurbescherming.
 · Intens doorschijnend transparant.

KLEUR # RINGEN Ø RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A3
4 30 mm 45 mm 100080803 5st

(!0CA21F-hajbdf!
A4XL

4 30 mm 40 mm 100201774 10st
(!0CA21F-hajcba!

4 30 mm 45 mm 100201773 10st
(!0CA21F-hajaji!

4 40 mm 60 mm 100201797 10st
(!0CA21F-hajbae!

Polyvision ringband
Een uniek ringband dankzij de personaliseerbare insteektas op 
de voorkant. Bestand tegen uitscheuren dankzij de inkeping. Met 
O-ringen om gemakkelijk door te bladeren en mee te presenteren.

KLEUR # RINGEN Ø 
RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4

4 15 mm 20 mm 100202273 12st

&!04FAF9-fjadef!

4 15 mm 20 mm 100202276 12st
&!04FAF0-ahiffc!

4 15 mm 20 mm 100202277 12st
&!04FAF0-ahihdg!

2 20 mm 30 mm 100210006 12st
&!04FAF0-cjdgba!

2 25 mm 30 mm 100201408 12st
&!04FAF0-bgafda!

4 20 mm 30 mm 100211066 18st

&!04FAF2-gdadef!

4 20 mm 30 mm 100201431 12st
&!04FAF0-ahijde!

4 20 mm 30 mm 100201432 12st
&!04FAF0-ahjafe!
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Urban ringband
Flexibele, compacte en gemakkelijk mee te nemen ringband. 
Eenvoudige te personaliseren dankzij het zelfklevend rugetiket.
 · Zelfklevend etiket.

KLEUR # RINGEN Ø 
RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 15 mm 20 mm 400104385 10st

&!04FAF0-dhjabh!
2 15 mm 20 mm 400147041 10st

&!04FAF0-efggac!

4 15 mm 20 mm 400147090 10st
&!04FAF0-efghab!

4 15 mm 20 mm 400147042 10st

&!04FAF0-efggcg!

2 30 mm 40 mm 400104389 10st
&!04FAF0-dhjbeh!

2 30 mm 40 mm 400147046 10st

&!04FAF0-efghdc!

4 30 mm 40 mm 400147049 10st
&!04FAF0-efgghb!

4 30 mm 40 mm 400147047 10st

&!04FAF0-efggea!

Touareg ringband
Gemaakt van duurzame en recyclebare materialen. Capaciteit: 
tot 165 vel / 50 showtassen. De ringband heeft een zelfklevend 
rugetiket voor een snelle identificatie.
 · 35mm rugbreedte.
 · Capaciteit: 165 vel / 50 showtassen.
 · Omtrokken met beige papier.
 · Zelfklevend rugetiket.
 · De Touareg range is voorzien van het PEFC milieukeurcertificaat. 

Het papier en de kaft zijn gemaakt van ongebleekt papierpulp. 
De gebruikte drukinkten zijn 100% op waterbasis.

 · Kleur: beige wit.

KLEUR # RINGEN Ø RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A4
2 20 mm 40 mm 100201476 10st

&!04FAF0-bgajed!
4 25 mm 40 mm 100211061 14st

&!04FAF0-bgajcj!

Ringband A3
A3 liggend formaat: om aan de meest specifieke behoeften te 
voldoen. Zeer stevig karton met PVC overtrokken. Rugbreedte 
55mm: capaciteit tot 390 vel.
 · 4-rings D mechaniek.
 · PVC omslag.
 · Zwart.
 · Zelfklevend rugetiket.

KLEUR # RINGEN Ø RINGEN RUG ART. NR. VE  EAN

A3
4 30 mm 55 mm 400000113 12st

(!7AC23B-cgibaj!

63

Opbergen en archiveren



HANGMAPPEN

Polypro Ultimate hangmap voor lade
Gemaakt van zeer stevig polypropyleen en daardoor geschikt voor 
zware dossiers. Versterkte bodem van geribbeld PP: Zeer stevig 
en bestand tegen zware dossiers. Koppelbaar door middel van 
metalen drukknopen.
 · 500µ opaak polypropyleen.
 · Hangmappen voor lade.
 · Voor A4 documenten.
 · Koppelbaar met metalen drukknopen.
 · Extra grote ruiter voor een optimale leesbaarheid.
 · 20 jaar garantie.
 · Doos 10 stuks.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 30 mm 100330377 10st

&!36CJE9-jadhhc!
330 30 mm 100330396 10st

&!36CJE9-jadjgd!
330 80 mm 100330379 10st

&!36CJE9-jadhjg!

Polypro Design hangmap
Gemaakt van zeer stevig polypropyleen en daardoor geschikt voor 
zware dossiers. Helder transparant met een modern gestreept 
design. Grote ruiter voor een optimale leesbaarheid.
 · 500µ transparant polypropyleen.
 · Hangmappen voor lade.
 · Voor A4 documenten.
 · V bodem.
 · Koppelbaar met metalen drukknopen.
 · Extra grote ruiter voor een optimale leesbaarheid.
 · 10 jaar garantie.
 · Doos 10 stuks.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100330406 10st

&!36CJE9-jaeagj!
330 V 100330382 10st

&!36CJE9-jadicg!
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AZO Ultimate hangmap
Hangmap van 240g manillakarton voor dagelijks gebruik. 
Koppelbaar met behulp van metalen drukknopen. Grote ruiter voor 
een optimale leesbaarheid.
 · Oranje.
 · 240g manilla karton.
 · Hangmappen voor lade.
 · 20 jaar garantie.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.
 · Doos 25 stuks.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100330270 25st

&!36CJE9-jachag!
330 30 mm 100330272 25st

&!36CJE9-jachca!
Folio

365 V 100330306 25st
&!36CJE9-jadagc!

365 30 mm 100330308 25st
&!36CJE9-jadaig!

FC
390 V 100330312 25st

&!36CJE9-jadbcd!
390 30 mm 100330314 25st

&!36CJE9-jadbeh!
380mm

380 V 100330309 24 × 25st
&!36CJE9-jadajd!

380 30 mm 100330311 24 × 25st
&!36CJE9-jadbbg!

Verticfile hangmap
Hangmap van 240g manillakarton voor dagelijks gebruik. Dankzij 
de metalen hangijzers glijden de mappen heel soepel. Inclusief 3+1 
regelige ruiter voor een optimale leesbaarheid.
 · Hangmappen voor lade.
 · Inclusief ELBA 3+1 Verticfile ruiters en ruiterstroken.
 · 20 jaar garantie.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100331091 25st

&!36CJE9-jbajbg!
330 V 400134694 1 × 10st

&!04FAF0-edfjae!
330 V 100331095 25st

&!36CJE9-jbajfe!
330 V 100331097 25st

&!36CJE9-jbajhi!
330 V 100331101 25st

&!36CJE9-jbbabc!
330 V 100331099 25st

&!36CJE9-jbajjc!
330 30 mm 100331092 25st

&!36CJE9-jbajcd!
Folio

365 V 100331103 25st
&!36CJE9-jbbadg!

365 V 400134695 1 × 10st
&!04FAF0-edfjdf!

365 30 mm 100331104 25st
&!36CJE9-jbbaed!
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Hardboard hangmap
Gemaakt van dik stevig hardboard en metalen geklonken 
hangijzers. Hangmap kan extra veel gewicht dragen. Inhoud 
duidelijk te lezen door de ideale hoek van de ruiter.
 · Hardboard.
 · Hangmappen voor lade.
 · Doos 10 stuks.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 40 mm 400051506 10st

'!0A20DA-ifebeh!
330 80 mm 400051508 10st

'!0A20DA-ifebif!
Folio

365 40 mm 400050059 10st
'!0A20DA-aaggid!

365 80 mm 400050090 10st
'!0A20DA-aaghbd!

Vertic hangmap
Gemaakt van duurzaam en stevig 240g karton. 20 jaar garantie. 
Wordt geleverd met de ELBA Komfort ruiter en printbare 
ruiterstroken die via de ELBAprint website te brdrukken zijn.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100331249 25st

'!0A20DA-ifeeag!
330 20 mm 100552068 25st

'!0A20DA-ifefcj!
330 30 mm 100552069 25st

'!0A20DA-ifefdg!
330 40 mm 100552063 25st

'!0A20DA-ifeeee!
330 60 mm 100552064 25st

'!0A20DA-ifeegi!

Vertic hangmap met buissnelhechter
Gemaakt van duurzaam en stevig 240g karton. 20 jaar garantie. 
Wordt geleverd met de ELBA Komfort ruiter en printbare 
ruiterstroken die via de ELBAprint website te brdrukken zijn.
 · Met buissnelhechter.
 · Buissnelhechter past zich gemakkelijk aan het aantal 

documenten aan.
 · Met opdruk voor een beter overzicht.
 · Capaciteit: tot 150 vel.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100552065 25st

'!0A20DA-ifeehf!
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Vertic hangmap met snelhechter
Gemaakt van duurzaam en stevig 240g karton. 20 jaar garantie. 
Wordt geleverd met de ELBA Komfort ruiter en printbare 
ruiterstroken die via de ELBAprint website te brdrukken zijn.
 · Met metalen snelhechter.
 · Met exclusieve Elba komfort ruiter.
 · Met opdruk voor een beter overzicht.
 · Duimgreep voor gemakkelijk ombladeren.
 · Capaciteit: tot 150 vel.
 · Metalen hangijzers speciaal voor zware dossiers.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100081039 50st

'!0A20DA-ifeebd!

Vertic hangmap met snelhechter en tas
Gemaakt van duurzaam en stevig 240g karton. 20 jaar garantie. 
Wordt geleverd met de ELBA Komfort ruiter en printbare 
ruiterstroken die via de ELBAprint website te brdrukken zijn.
 · Met metalen snelhechter.
 · Met insteektas voor losse documenten.
 · Met exclusieve Elba comfort ruiter.
 · Met opdruk voor een beter overzicht.
 · Capaciteit: tot 150 vel.
 · Metalen hangijzers speciaal voor zware dossiers.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100552061 50st

'!0A20DA-ifeeca!

Vertic hangmaptas
Gemaakt van duurzaam en stevig 240g karton. 20 jaar garantie. 
Wordt geleverd met de ELBA Komfort ruiter en printbare 
ruiterstroken die via de ELBAprint website te brdrukken zijn.
 · Zijkanten gesloten met linnen souflés.
 · Met exclusieve Elba komfort ruiter.
 · Met opdruk voor een beter overzicht.
 · Capaciteit: tot 250 vel.
 · Insteeksleuf tbv ELBA hechtstrip (100551905) voor het opbergen 

van geperforeerde documenten.
 · Metalen hangijzers speciaal voor zware dossiers.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100081040 25st

'!0A20DA-ifeedh!
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Vertic personeelshangmap
Gemaakt van duurzaam en stevig 240g karton. 20 jaar garantie. 
Wordt geleverd met de ELBA Komfort ruiter en printbare 
ruiterstroken die via de ELBAprint website te brdrukken zijn.
 · Ieder tabblad is voorzien van een metalen hechtmechaniek.
 · Met insteektas voor losse documenten.
 · Met opdruk voor een beter overzicht.
 · Capaciteit: tot 150 vel.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100082310 25st

'!0A20DA-ifeeic!

Chic hangmap
Gemaakt van duurzaam en stevig 240g karton. 20 jaar garantie. 
Wordt geleverd met de ELBA Komfort ruiter en printbare 
ruiterstroken die via de ELBAprint website te brdrukken zijn.
 · Capaciteit: tot 250 vel.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100552083 25st

'!0A20DA-ifbdfb!
330 V 100081041 25st

'!0A20DA-ifbdgi!
330 V 100552086 25st

'!0A20DA-aieeja!
330 V 100552087 25st

'!0A20DA-ifbdhf!
330 V 100552082 25st

'!0A20DA-aieegj!
330 V 100552088 25st

'!0A20DA-ifbdic!
330 V 100552089 25st

'!0A20DA-ifbdjj!
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Chic snelhechthangmap
Gemaakt van duurzaam en stevig 240g karton. 20 jaar garantie. 
Wordt geleverd met de ELBA Komfort ruiter en printbare 
ruiterstroken die via de ELBAprint website te brdrukken zijn.
 · Met metalen snelhechter.
 · Met exclusieve Elba komfort ruiter.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100552090 25st

'!0A20DA-aieged!
330 V 100552091 25st

'!0A20DA-ifbefa!
330 V 100552093 25st

'!0A20DA-ifbegh!
330 V 100552095 25st

'!0A20DA-ifbehe!
330 V 100552096 25st

'!0A20DA-ifbeib!
330 V 100552097 25st

'!0A20DA-ifbeji!

Chic hangmaptas
Gemaakt van duurzaam en stevig 240g karton. 20 jaar garantie.
 · Zijkanten gesloten met linnen souflés.
 · Met exclusieve Elba komfort ruiter.
 · Capaciteit: tot 250 vel.
 · Metalen hangijzers geschikt voor zware documenten.
 · Insteeksleuf tbv ELBA hechtstrip (100551905) voor het opbergen 

van geperforeerde documenten.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100552099 25st

'!0A20DA-ifbffj!
330 V 100552101 25st

'!0A20DA-ifbfgg!
330 V 100552102 25st

'!0A20DA-aiefic!
330 V 100552103 25st

'!0A20DA-ifbfhd!
330 V 100552098 25st

'!0A20DA-aieffb!
330 V 100552104 25st

'!0A20DA-ifbfia!
330 V 100552105 25st

'!0A20DA-ifbfjh!
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Sorte 81 snelhechthangmap
Met indexvelden aan beide zijden. Eenvoudig en snel te gebruiken: 
geen ruiters en stroken nodig. Gemaakt van 250g manillakarton.
 · Wordt geleverd zonder ruiters of ruiterstroken.
 · Capaciteit: tot 150 vel.
 · Met duimgreep voor eenvoudig bladeren.
 · Metalen hangijzers geschikt voor zware documenten.
 · 250g gerecycled karton.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100555351 50st

'!0A20DA-ibbaad!
330 V 100570004 50st

'!0A20DA-ibbaba!
330 V 100555352 50st

'!0A20DA-ibbach!
330 V 100555353 50st

'!0A20DA-ibbade!
330 V 100570008 50st

'!0A20DA-ibbafi!
330 V 100555355 50st

'!0A20DA-ibbagf!

MEDIUM Flex hangmap voor lade
Hangmap van 230g kraftkarton voor regelmatig gebruik. 
Koppelbaar d.m.v. metalen drukknoppen. Grote ruiter voor een 
optimale leesbaarheid.
 · Inclusief ruiterstroken type 0.
 · 230g kraftkarton.
 · Hangmappen voor lade.
 · Voor A4 documenten.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.
 · Doos 25 stuks.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 400126851 25st

&!36CJE9-jaigfe!
330 30 mm 400126853 25st

&!36CJE9-jaighi!

Polypro Ultimate hangmap voor kast
Gemaakt van zeer stevig polypropyleen en daardoor geschikt voor 
zware dossiers. Versterkte bodem van geribbeld PP: Zeer stevig 
en bestand tegen zware dossiers. Koppelbaar door middel van 
metalen drukknopen.
 · 500µ opaak polypropyleen.
 · Hangmappen voor kast.
 · Voor A4 documenten.
 · 30mm bodem.
 · Koppelbaar met metalen drukknopen.
 · Extra grote ruiter voor een optimale leesbaarheid.
 · 20 jaar garantie.
 · Doos 10 stuks.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 30 mm 100330580 10st

&!36CJE9-jafiag!
330 30 mm 100330612 10st

&!36CJE9-jagbce!
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AZV DR Mark Ultimate hangmap
Hangmap van 240g manillakarton voor dagelijks gebruik. Makkelijk 
documenten pakken door de inkeping onderaan de hangmap. 
Grote ruiter voor een optimale leesbaarheid.
 · Oranje.
 · 240g manilla karton.
 · Hangmappen voor kast.
 · Voor A4 documenten.
 · 20 jaar garantie.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.
 · Doos 25 stuks.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100330558 25st

&!36CJE9-jaffif!
330 30 mm 100330560 25st

&!36CJE9-jafgai!
330 50 mm 100330561 25st

&!36CJE9-jafgbf!

AZV Ultimate hangmap
Hangmap van 240g manillakarton voor dagelijks gebruik. 
Koppelbaar met behulp van metalen drukknopen. Grote ruiter voor 
een optimale leesbaarheid.
 · Oranje.
 · 240g manilla karton.
 · Hangmappen voor kast.
 · 20 jaar garantie.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.
 · Doos 25 stuks.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 100330473 25st

&!36CJE9-jaehdb!
330 30 mm 100330475 25st

&!36CJE9-jaehff!
330 50 mm 100330476 25st

&!36CJE9-jaehgc!
Folio

350 V 100330511 24 × 25st
&!36CJE9-jafbba!

350 30 mm 100330513 24 × 25st
&!36CJE9-jafbde!

350 50 mm 100330514 24 × 25st
&!36CJE9-jafbeb!
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TUB Ultimate hangmap
Hangmap van 240g manillakarton voor dagelijks gebruik. Met 
speciaal TUB- haken systeem voor kasten. Grote ruiter voor een 
optimale leesbaarheid.
 · -240g manilla karton.
 · -Hangmappen voor kast.
 · -Koppelbaar met metalen drukknopen.
 · -20 jaar garantie.
 · -Blauwe Engel gecertificeerd.
 · -Doos 25 stuks..

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
200 V 100330427 25st

&!36CJE9-jaeche!
200 30 mm 100330429 25st

&!36CJE9-jaecji!
200 50 mm 100330430 25st

&!36CJE9-jaedae!
200 80 mm 100330431 25st

&!36CJE9-jaedbb!
Folio

200 V 100330452 24 × 25st
&!36CJE9-jaefcg!

200 V 100330439 25st
&!36CJE9-jaedjh!

200 30 mm 100330441 25st
&!36CJE9-jaeeba!

200 50 mm 100330442 25st
&!36CJE9-jaeech!

MEDIUM Flex hangmap voor kast
Hangmap van 230g kraftkarton voor regelmatig gebruik. Dubbel 
koppelsysteem d.m.v. kunststof drukknoppen en ruiter. Grote ruiter 
voor een optimale leesbaarheid.
 · Versterkte bodem: gelijmd en geklonken.
 · 230g kraftkarton.
 · Hangmappen voor kast.
 · Voor A4 documenten.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.
 · Doos 25 stuks.

KLEUR SPOORBREEDTE BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
330 V 400126854 25st

&!36CJE9-jajdfe!
330 30 mm 400126856 25st

&!36CJE9-jajdhi!

Pendelmap
Gemaakt van duurzaam 230g manillakarton. Groot indexveld op de 
voorzijde. Met uitsparing voor ruiters en kleursignalen.
 · Metalen 1 punts ophangsysteem.
 · Voor A4 documenten.
 · Capaciteit: tot 250 vel.
 · Compatibel met ELBA kleursignalen.
 · Compatibel met ELBA ruiter 100420918 & 100420919.

KLEUR BODEM ART. NR. VE  EAN

A4
V 100570034 50st

'!0A20DA-jdeiab!
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Spektral pendelmap
Gemaakt van 230g recycled natron karton. Stevige metalen 
ophanging.
 · Open aan de zijkanten.
 · Stevige metalen pendel ophanghaak.
 · Tabs met markeringen.
 · Gemaakt van 230g natronkarton.
 · Beige.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100420899 50st
'!0A20DA-jdeabg!

Touareg dossiermap
Duurzaam en milieuvriendelijk. Voorbedrukte omslag en kleppen. 2 
stofkleppen voor een veilige sluiting.
 · Capaciteit: tot 200 vel.
 · Voor A4 documenten.
 · Stevig en duurzaam 240g karton.
 · Voorbedrukt veld.
 · De Touareg dossiermappen zijn voorzien van het Blauwe Engel 

milieukeurcertificaat. Het papier en de kaft zijn gemaakt van 
ongebleekt papierpulp. De gebruikte drukinkten zijn 100% op 
waterbasis.

 · Pak 10 stuks.
 · Kleur: beige.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100330111 10 × 10st
&!36CJE9-jabbcj!

Ultimate dossiermap
2 stofkleppen voor een veilige sluiting. Voorbedrukte omslag en 
kleppen. Ideaal voor gebruik in hangmappen (lade of kast).
 · Capaciteit: tot 200 vel.
 · Voor A4 documenten.
 · Stevig en duurzaam 240g karton.
 · Voorbedrukt veld.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100330147 25st
&!36CJE0-ajbbac!

100330150 25st
&!36CJE0-ajbeaj!

100330149 25st
&!36CJE0-ajbdaa!

100330148 25st
&!36CJE0-ajbcab!
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Ultimate tabmap
Ideaal om een onderverdeling te maken in hangmappen. 
Voorbedrukte omslag en kleppen. Ideaal voor gebruik in 
hangmappen (lade of kast).
 · Assorti.
 · Met vijf tabs.
 · Capaciteit: tot 200 vel.
 · Voor A4.
 · Voorbedrukt veld.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR CAPACITEIT ART. NR. VE  EAN

A4
Tot 250 vel 100330160 5st

&!36CJE9-jabgaa!

Class’n go metal koffer
Extra stevige metalen koffer. Voor een maximale bescherming van 
uw documenten. Voorzien van een metalen slot.
 · Inclusief 5 hangmappen.
 · Capaciteit: tot 5 hangmappen.
 · Assorti kleuren: blauw, zwart en grijs.
 · Metalen slot (inclusief 2 sleutels).
 · Inclusief 5 hangmappen met ruiters en ruiterstroken.

KLEUR CAPACITEIT ART. NR. VE  EAN

22 × 36,5 × 28,5 cm
Tot 10 mappen 100202599 1st

&!04FAF9-adaacf!

Ophangsysteem voor laterale hangmappen
Metalen ophangrails. Voor montage onder legborden of inbouw 
in kasten. De rails kan gemakkelijk ingekort worden met een 
ijzerzaag.
 · Zilver.
 · Lengte: 120cm.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

122 × 5,5 × 4,5 cm

100330227 1st
&!36CJE1-fadaaa!
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Ophangsysteem voor TUB hangmappen
Speciale rails voor het ophangen van ELBA TUB hangmappen in 
metalen en houten kasten. Set bestaat uit rails incl. zijstukken.
 · Lengte: 120cm
 · De rails kan gemakkelijk ingekort worden met een ijzerzaag.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

122 × 5,5 × 4,5 cm

100330224 1st
&!36CJE1-fabfab!

Ruiterstroken type 0
Ruiterstroken voor een eenvoudige en professionele identificatie 
van uw hangmappen. Kartonnen ruiterstroken welke aan beide 
zijden te gebruiken zijn. Printbaar (laser; ink-jet…).
 · Blauw.
 · Ruiterstroken type 0.
 · Formaat strook: 297x6mm.
 · Met geperforeerde scheurlijn.
 · Ruiterstroken kunnen opgemaakt worden via 

www.elbaprint.com.
 · 27 stuks per vel.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100330194 10st
&!36CJE9-jabjef!

Ruiterstroken type 8
Ruiterstroken voor een eenvoudige en professionele identificatie 
van uw hangmappen. Kartonnen ruiterstroken welke aan beide 
zijden te gebruiken zijn. Printbaar (laser; ink-jet…).
 · Blauw.
 · Ruiterstroken type 8.
 · Formaat strook: 144x6mm.
 · Met geperforeerde scheurlijn.
 · Ruiterstroken kunnen opgemaakt worden via 

www.elbaprint.com.
 · 54 stuks per vel.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A5

100330202 10st
&!36CJE9-jacach!
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Ruiterstroken type 9
Ruiterstroken voor een eenvoudige en professionele identificatie 
van uw hangmappen. Kartonnen ruiterstroken welke aan beide 
zijden te gebruiken zijn. Printbaar (laser; ink-jet…).
 · Blauw.
 · Ruiterstroken type 9.
 · Formaat strook: 157x7mm.
 · Met geperforeerde scheurlijn.
 · Ruiterstroken kunnen opgemaakt worden via 

www.elbaprint.com.
 · 31 stuks per vel.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100330209 10st
&!36CJE9-jacajg!

Vertic ruiter
Eenvoudig in gebruik dankzij het quick opening system. Klemt zich 
stevig vast aan het hangijzer dankzij de nokken. De bijgesloten 
ruiterstroken kunnen via de ELBAprint website bedrukt worden.
 · Gemaakt van stevig PP.
 · Past op alle ELBA Chic en Vertic Ultimate hangmappen.
 · Pak met 25 stuks.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

5,7 x 6,3 x 12,6 cm

100552070 1 × 25st
'!0A20DA-adjeid!

Vertic ruiterstroken
Ruiterstroken kunnen bedrukt worden via www.elbaprint.com. 
Vellen met microperforatie. Aan twee zijden personaliseerbaar.
 · 10 vellen met 50 stroken.
 · Compatibel met de ELBA Vertic Comfort ruiter 100552070.
 · Ruiterstroken kunnen bedrukt worden via www.elbaprint.com.
 · Formaat strook: 58 x 18 mm (LxB) / 4-regelig.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100555644 1 × 10st
'!0A20DA-afcggg!
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Verticfile ruiter
3+1 regelige ruiter voor een optimale leesbaarheid. Gemaakt van 
stevig PVC. Plastic nopjes houden de ruiter op zijn plaats.
 · Past op alle ELBA Verticfile Ultimate hangmappen.
 · Leesbaar vanaf de boven- en zijkant.
 · Pak met 25 stuks.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

6,5 × 2,5 × 0,7 cm

100330215 1 × 25st
&!36CJE1-eaabfg!

Verticfile ruiterstroken
Ruiterstroken kunnen bedrukt worden via www.elbaprint.com. 
Vellen met microperforatie. 4-regelig te bedrukken.
 · Optimaal af te lezen en te indexeren.
 · Te personaliseren aan 2 kanten.
 · Compatibel met de ELBA Verticfile ULTIMATE 3+1 ruiters.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100330221 1 × 10st
&!36CJE1-eeacfb!

Verticflex ruiter
3 regelige ruiter voor een optimale leesbaarheid. Gemaakt van 
stevig PVC. Past op alle ELBA Verticflex Ultimate hangmappen.
 · Pak met 25 stuks.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

100330217 1 × 25st
&!36CJE1-eaadaj!

Verticflex ruiterstroken
Ruiterstroken kunnen bedrukt worden via www.elbaprint.com. 
Vellen met microperforatie. Kan aan 2 kanten gepersonaliseerd 
worden.
 · 1 vel met 80 stroken.
 · Te personaliseren aan 2 kanten.
 · Eenvoudig te gebruiken ruiter.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100330218 10st
&!36CJE9-jaccab!
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Pendel ruiter
Een alternatief voor kleurcodering. Klemt zich stevig vast dankzij de 
nokken. Ruiter met een groot indexveld.
 · Ruiter voor pendelmappen.
 · Bijpassende ruiterstrook: 100420973.
 · PVC.
 · Pak met 50 stuks.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

10 × 1 × 1,7 cm

100420918 1 × 50st
'!0A20DA-jjhbba!

Ruiterstroken Pendel
Ruiterstroken met microperforatie. Gemaakt van 160g karton. Met 
groot indexveld.
 · Voor gebruik uin de ruiters 100420918 en 100420919.
 · 160g karton.
 · Zonder opdruk.
 · 1 vel bevat 60 stroken.
 · Pak met 10 vel.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

20 × 0,8 cm

100420973 1 × 10st
'!0A20DA-afchde!

DOSSIERMAPPEN

Smart Line omslagmap
Gemaakt van duurzaam manillakarton. Eenvoudige map om 
documenten te subcategoriseren. Geen bedrukking op de 
voorzijde.
 · Capaciteit: tot 100 vel.
 · Zonder kleppen en elastiek.
 · 250g manilla karton.
 · Voor A4.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100091649 100st
'!0A20DA-afahcd!

100091651 100st
'!0A20DA-afahif!

100091652 100st
'!0A20DA-afaiai!

100091654 100st
'!0A20DA-afaieg!

100091655 100st
'!0A20DA-afaiga!
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Smart Line verzamelmap
Gemaakt van duurzaam manillakarton. Met groot indexveld op de 
voorzijde. Flexibele capaciteit: tot 3cm.
 · Capaciteit: tot 150 vel.
 · 3 stofkleppen.
 · 250g manilla karton.
 · Voor A4.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100091158 25st
'!0A20DA-dbbaeg!

100091160 25st
'!0A20DA-dbbaga!

100091161 25st
'!0A20DA-dbbahh!

100091163 25st
'!0A20DA-dbbajb!

100091164 25st
'!0A20DA-dbbbah!

SNELHECHTMAPPEN

Smart Line inhaaksnelhechter hele voorzijde
Gemaakt van duurzaam 250g manillakarton. Met metalen haak om 
aan een mechaniek van een ordner te bevestigen. Versterkt karton 
voorzien van een metalen snelhechter om documenten veilig op 
zijn plaats te houden.
 · Met metalen snelhechter.
 · Met opdruk.
 · Capaciteit: tot 200 vel.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100551883 50st
'!0A20DA-ccbbif!

100551885 50st
'!0A20DA-ccbcai!

100551886 50st
'!0A20DA-ccbcbf!

100551888 50st
'!0A20DA-ccbceg!

100551889 50st
'!0A20DA-ccbcdj!
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Smart Line inhaaksnelhechter halve voorzijde
Gemaakt van duurzaam 250g manillakarton. Met metalen haak om 
aan een mechaniek van een ordner te bevestigen. Versterkt karton 
voorzien van een metalen snelhechter om documenten veilig op 
zijn plaats te houden.
 · Met metalen snelhechter.
 · Halve voorzijde voor gemakkelijke toegang tot de documenten.
 · Capaciteit: tot 200 vel.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.
 · 250g manilla karton.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100551890 50st
'!0A20DA-ccbaei!

100551892 50st
'!0A20DA-ccbagc!

100551893 50st
'!0A20DA-ccbahj!

100551895 50st
'!0A20DA-ccbajd!

100551896 50st
'!0A20DA-ccbbaj!

Smart Line ooginhanghechter hele voorzijde
Gemaakt van duurzaam 250g manillakarton. 2 metalen oognieten 
om uitscheuren te voorkomen. Versterkt karton voorzien van 
een metalen snelhechter om documenten veilig op zijn plaats te 
houden.
 · Met metalen snelhechter.
 · Beschrijfbaar aan twee kanten.
 · Dubbele perforatie, 8 en 6cm.
 · Met opdruk voor een beter overzicht.
 · Capaciteit: tot 200 vel.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100551869 50st
'!0A20DA-cbbbig!

100551871 50st
'!0A20DA-cbbbjd!

100551872 50st
'!0A20DA-cbbcaj!

100551874 50st
'!0A20DA-cbbcda!

100551875 50st
'!0A20DA-cbbceh!
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Smart Line ooginhanghechter halve voorzijde
Gemaakt van duurzaam 250g manillakarton. 2 metalen oognieten 
om uitscheuren te voorkomen. Versterkt karton voorzien van 
een metalen snelhechter om documenten veilig op zijn plaats te 
houden.
 · Met metalen snelhechter.
 · 2 perforatiegaten, 8 en 6cm.
 · Met opdruk voor een beter overzicht.
 · Half voorblad voor een betere zichtbaarheid van de inhoud.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100551876 50st
'!0A20DA-cbbaej!

100551878 50st
'!0A20DA-cbbagd!

100551879 50st
'!0A20DA-cbbaha!

100551881 50st
'!0A20DA-cbbaje!

100551882 50st
'!0A20DA-cbbbaa!

Smart Line snelhechtmap
Gemaakt van duurzaam manillakarton. Met meerdere indexvelden 
voor een verticale en laterale organisatie.
 · Capaciteit: tot 200 vel.
 · Met metalen snelhechter.
 · Met opdruk voor een beter overzicht.
 · Voor A4.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100090773 100st
'!0A20DA-cabaea!

100090778 100st
'!0A20DA-cabage!

100090781 100st
'!0A20DA-cabahb!

100090783 100st
'!0A20DA-cabajf!

100090784 100st
'!0A20DA-cabbab!

Snelhechtmap stripbinder
De stripbinder is een uniek mechaniek die zorgt voor gemakkelijk 
ombladeren en lezen. Extra opbergmogelijkheid voor in ordners of 
ringbanden. Voor veelzijdig gebruik, b.v. offertes, prijslijsten, etc.
 · Voor A4.
 · Capaciteit: tot 100 vel.
 · Met speciaal mechniek om gemakkelijk te bladeren en het snel 

in- en uitnemen van A4 vellen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

400097299 10st
'!0A61EE-aaaebe!
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KLEMMAPPEN

Urban klemmap
De documenten worden op hun plaats gehouden met de sluitclip 
die in de rug van de map zit. Uw documenten zijn daardoor veilig 
opgeborgen. De klemmap van A4-formaat heeft een maximale 
capaciteit van 25 vel. Dit is ideaal voor het presenteren van 
rapporten of presentaties. Inhoud is onmiddellijke zichtbaarheid 
dankzij het doorzichtig polypropyleen.
 · Capaciteit van ca. 25 vel.
 · Zwarte kunststof clip.
 · 450µ transparant polypropyleen met Urban “labyrinth” 

embossing.
 · Leverbaar in 8 willekeurige transparante en levendige kleuren.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

400147040 10st
&!04FAF0-efgfij!
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ELASTOMAPPEN

Top File+ elastomap
Hoge capaciteit dankzij de 2cm uitvouwbare rug. Veilige sluiting 
dankzij de drie stofkleppen en hoekelastieken.
 · Elastieken zijn bevestigd met klinknagels.
 · Met 3 stofkleppen.
 · Met zelfklevend rugetiket.
 · 2 platte elastieken.
 · Gemaakt in Frankrijk.
 · PEFC gecertificeerd.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A3

400114313 10st
&!04FAF1-cjfcjd!

400114314 10st
&!04FAF8-cajgic!

400114315 10st
&!04FAF0-cibhaj!

A4

400116326 10st
&!04FAF0-ebadid!

400124547 25st

&!04FAF0-ebjcgd!

400137107 10st

&!04FAF0-edhaah!

400138986 10st
&!04FAF0-edicfh!

400124546 25st
&!04FAF0-ebjcih!

400137106 10st
&!04FAF0-edgjha!

400116328 10st
&!04FAF0-ebaeee!

400116324 10st
&!04FAF0-ebadcb!

400116325 10st
&!04FAF0-ebadfc!

400116329 10st
&!04FAF0-ebaehf!

400116327 10st
&!04FAF0-ebaebd!

400116355 10st
&!04FAF0-ebajej!

400116307 10st
&!04FAF0-ebahgf!

400116359 10st
&!04FAF0-ebbagj!

400116356 10st
&!04FAF0-ebajha!

400116353 10st
&!04FAF0-ebaiii!

400116308 10st
&!04FAF0-ebahjg!

400116306 10st
&!04FAF0-ebahde!

A5

400114718 50st
&!04FAF1-cbfbjc!
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Top File+ hoekelastiekmap
Gemaakt van stevig, duurzaam en scheurvast 390gr Multi’Strat™ 
karton. Hoge capaciteit dankzij de 2cm uitvouwbare rug. 
Zonder stofkleppen voor het snel opbergen en raadplegen van 
documenten.
 · Gemaakt van stevig, duurzaam en scheurvast 390gr Multi’Strat™ 

karton.
 · Elastieken zijn bevestigd met klinknagels.
 · Met voorbedrukt indexveld op de voorzijde.
 · Met zelfklevend rugetiket.
 · PEFC gecertificeerd.
 · Gemaakt in Frankrijk.
 · Zonder stofkleppen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

400116263 10st
&!04FAF0-ebaaff!

400116265 10st
&!04FAF0-ebaaig!

400116267 10st
&!04FAF0-ebabeh!

Polyvision elastomap
Eenvoudig te bedrukken via www.Myoxfordprint.com. Bestand 
tegen uitscheuren dankzij de inkeping. Omslag van transparant 
polypropyleen.
 · Sluiting: zwarte elastiek.
 · 500µ transparant polypropyleen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

400037234 20st
&!04FAF4-iaadea!

100201152 12st
&!04FAF0-ahjbfd!

100201155 12st
&!04FAF0-ahjbie!

100201153 12st
&!04FAF0-ahjcbe!

100209072 12st
&!04FAF0-cjaihj!

Urban elastomap
Eenvoudige te personaliseren dankzij het zelfklevend rugetiket.
 · Capaciteit van ca. 150 vel.
 · Met drie stofkleppen.
 · Zelfklevend etiket.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

24 × 32

400104347 10st
&!04FAF0-dhiehi!

400147020 10st
&!04FAF0-efgdgh!
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Touareg elastomap
Gemaakt van duurzame en recyclebare materialen. Stevige map 
voor dagelijks gebruik.
 · 450g.
 · Capaciteit: tot 200 vel.
 · Met elastieksluiting.
 · Met 3 stofkleppen.
 · Zelfklevend rugetiket.
 · De Touareg range is voorzien van het PEFC milieukeurcertificaat. 

Het papier en de kaft zijn gemaakt van ongebleekt papierpulp. 
De gebruikte drukinkten zijn 100% op waterbasis.

 · Pak 5 stuks.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

400139841 1 × 5st
&!04FAF0-edidha!

400081545 20st
&!04FAF0-deffei!

400144176 1 × 5st
&!04FAF0-efdbee!

VERZAMELBOXEN

Touareg verzamelbox
Gemaakt van duurzame en recyclebare materialen. Stevige 
map voor dagelijks gebruik. In natuurlijke kleuren bedrukt met 
plantaardige inkt.
 · 500g.
 · Capaciteit: tot 280 vel.
 · Gemonteerd geleverd.
 · Zelfklevend rugetiket.
 · Elastieksluiting.
 · De Touareg range is voorzien van het PEFC milieukeurcertificaat. 

Het papier en de kaft zijn gemaakt van ongebleekt papierpulp. 
De gebruikte drukinkten zijn 100% op waterbasis.

 · Kleur: beige wit.

KLEUR RUG ART. NR. VE  EAN

24 × 32
25 mm 400139835 12st

&!04FAF0-ediedb!
40 mm 100200413 10st

&!04FAF0-bgihgf!
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Top File+ verzamelbox
Gemaakt van stevig, duurzaam en scheurvast 425gr Multi’Strat™ 
karton. Gekleurde elastieksluiting. Met zelfklevend rugetiket.
 · Wordt gemonteerd geleverd.
 · PEFC gecertificeerd.

KLEUR RUG ART. NR. VE  EAN

24 × 32
25 mm 400114360 12st

&!04FAF0-djccid!
25 mm 400132070 1 × 4st

&!04FAF0-ededij!
25 mm 400114361 12st

&!04FAF0-didgha!
25 mm 400114362 12st

&!04FAF0-djbjjg!
25 mm 400114366 12st

&!04FAF0-djcacd!
25 mm 400114365 12st

&!04FAF0-djbjgf!
25 mm 400114363 12st

&!04FAF0-djccja!
40 mm 400114367 9st

&!04FAF0-djccbe!
40 mm 400132074 1 × 4st

&!04FAF0-edeege!
40 mm 400114368 9st

&!04FAF0-djcchg!
40 mm 400114369 9st

&!04FAF0-djccfc!
40 mm 400114373 9st

&!04FAF0-djccef!
40 mm 400114372 9st

&!04FAF0-djccgj!
40 mm 400114370 9st

&!04FAF0-djcccb!
60 mm 400114375 10st

&!04FAF0-djcbeg!
60 mm 400114376 10st

&!04FAF0-djccah!
60 mm 400114377 10st

&!04FAF0-djcbie!
60 mm 400114381 10st

&!04FAF0-djcbhh!
60 mm 400114380 10st

&!04FAF0-djcbjb!
60 mm 400114378 10st

&!04FAF0-djcbfd!

Polyvision verzamelbox
Veilige bescherming van de inhoud dankzij de drukknopsluiting. 
Met grijpgat in de rug voor het gemakkelijk uitnemen uit de kast. 
Stevige insteektas voorzien van een uitscheurbescherming.
 · 40mm rugbreedte: capaciteit van ca. 300 vel.
 · 700µ transparant polypropyleen.
 · Sluiting: zwarte drukknop.
 · Etiketvenster met insteeketiket.
 · Onuitscheurbare insteektas met speciale hoekopeningen zodat 

documenten gemakkelijk in- en uitneembaar zijn.

KLEUR RUG ART. NR. VE  EAN

24 × 32
40 mm 100200136 8st

&!04FAF9-jeadei!
40 mm 100200140 8st

&!04FAF0-ahjchg!
40 mm 100200142 8st

&!04FAF0-ahjddh!
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Urban verzamelbox
 · Zelfklevend etiket.

KLEUR RUG ART. NR. VE  EAN

24 × 32
25 mm 400104953 10st

&!04FAF0-diadba!
25 mm 400146969 10st

&!04FAF0-efgbah!

40 mm 400104371 10st
&!04FAF0-dhifjb!

40 mm 400146995 10st

&!04FAF0-efgbcb!

Hardboard verzamelbox
Gemaakt van dik stevig hardboard. Optimale sluiting dankzij de 3 
kleppen en drukknop. Reliëf karton voor een elegante afwerking.
 · 1,4mm stevig karton.
 · 3 stofkleppen.
 · Sluiting: met drukknop.
 · Inclusief zelfklevend rugetiket.
 · Voor A4 documenten.

KLEUR RUG ART. NR. VE  EAN

24 × 32
65 mm 400000985 1st

'!0A20DA-dbebga!
85 mm 400000989 1st

'!0A20DA-dbebie!

TABBLADEN

Duo scheidingsstroken
Voor horizontaal en verticaal gebruik. 1 x 8 cm perforatie aan de 
smalle zijde. Met 2 x 8cm perforatie aan de lange zijde.
 · Gemaakt van 160g karton.
 · Pak 60 stuks.
 · Voor het maken van een gemakkelijke onderverdeling in uw 

dossiers en ordners.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

24 × 10,5 cm
4 400013889 1 × 60st

&!04FAF0-ajeehh!
4 400014010 1 × 60st

&!04FAF0-ajefah!
4 400014012 1 × 60st

&!04FAF0-ajegag!
4 400014013 1 × 60st

&!04FAF0-ajegdh!
4 400014011 1 × 60st

&!04FAF0-ajeffc!
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Scheidingsstroken 225x120mm
Scheidingsstroken van stevig karton voor gebruik in ordners 
of ringbanden. Handig en snel te gebruiken bij opbergen van 
documenten. Blauwe Engel gecertificeerd.
 · Pak 100 stuks.
 · Onbedrukt.
 · 190g karton.
 · 2 gaats.
 · Zuurvrij papier voor een langdurige archivering.

KLEUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

22,5 × 12 cm
2 100590057 1 × 100st

+!7B4DG6-afbfbf!

Scheidingsstroken 240x105mm
Scheidingsstroken van stevig karton voor gebruik in ordners 
of ringbanden. Handig en snel te gebruiken bij opbergen van 
documenten. Blauwe Engel gecertificeerd.
 · Pak 100 stuks.
 · Onbedrukt.
 · 190g karton.
 · 2 gaats.
 · Zuurvrij papier voor een langdurige archivering.

KLEUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

24 × 10,5 cm
2 100590080 1 × 100st

+!7B4DG6-afbjia!
2 100205025 1 × 100st

'!0A20DA-aifjcd!
2 100205026 1 × 100st

'!0A20DA-aifjbg!
2 100205028 1 × 100st

'!0A20DA-aifjda!
2 100421026 1 × 100st

'!0A20DA-aifjfe!
2 100205027 1 × 100st

'!0A20DA-aifjeh!
2 100421030 1 × 100st

'!0A20DA-aifijd!

Scheidingsstroken trapezium
Scheidingsstroken van stevig karton voor gebruik in ordners 
of ringbanden. Handig en snel te gebruiken bij opbergen van 
documenten. Blauwe Engel gecertificeerd.
 · Pak 100 stuks.
 · Onbedrukt.
 · 190g karton.
 · 2 gaats.
 · Zuurvrij papier voor een langdurige archivering.

KLEUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

24 × 10,5/5,5 cm
2 100590073 1 × 100st

+!7B4DG6-afbghg!
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Afscheurbare tabbladen
Tabladen met eenzijdige bedrukking, 1-10. Tabs met 
microperforatie. 11-gaats europerforatie.
 · Afscheurbare tabs.

KLEUR PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4XL
11 400004671 100st

'!0A20DA-agefhh!
11 400004665 100st

'!0A20DA-agbaii!
11 400004666 100st

'!0A20DA-agbajf!
11 400004667 100st

'!0A20DA-agbbab!
11 400004670 100st

'!0A20DA-agbbdc!

MyColour kunststof tabbladen
Onuitscheurbare tabbladen. Indexblad is te personaliseren om 
makkelijk de inhoud terug te vinden. 300mµ opaak polypropyleen.
 · Onbedrukt.
 · 300mµ polypropyleen.
 · 11 gaats.

KLEUR # TABS PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4
10 11 400004810 20st

&!04FAF0-afggec!
12 11 400005446 20st

&!04FAF0-aejgic!
5 11 400004808 20st

&!04FAF0-afggbb!
6 11 400005445 20st

&!04FAF0-aejgfb!

Stevige gekleurde kartonnen tabbladen
Neutrale, met pen beschrijfbare, tabs. Stevig 450g karton voor 
een uitzonderlijke grip. A4 XL formaat kan gebruikt worden in 
combinatie met showtassen.
 · Onbedrukt.
 · 450g karton.
 · 23 gaats.

KLEUR # TABS PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4XL
12 23 100204982 20st

&!14ICE0-gcaici!
6 23 100204991 20st

&!14ICE0-gcaigg!
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Gekleurde kartonnen tabbladen
Tabbladen om te gebruiken voor opbergen in ordner of ringband. 
Tabbladen met verschillende kleuren om zo makkelijk onderscheid 
te maken tussen de onderwerpen. Formaat: A4.
 · 12-delig.
 · Onbedrukt.
 · 160g karton.
 · 11 gaats.

KLEUR # TABS PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4
12 11 100204945 50st

&!04FAF5-hihebb!

Gekleurde kunststof tabbladen
Sterke PP tabbladen om dagelijks intensief te gebruiken. Elk 
tabblad heeft een andere kleur om makkelijk onderscheid tussen 
de onderwerpen te maken. Indexblad is te personaliseren om 
makkelijk de inhoud terug te vinden.
 · 120mµ polypropyleen.
 · 11 gaats.

KLEUR # TABS PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4
10; 1-10 11 100204761 25st

&!04FAF0-bfggdc!
12; 1-12 11 100204769 25st

&!04FAF1-hffbce!
31; 1-31 11 100204790 25st

&!04FAF1-hffdbf!
5; 1-5 11 400013947 25st

'!0A20DA-baebbc!
A4XL

10; 1-10 11 100205095 25st
&!04FAF0-cciaej!

10, 1-10 11 100209051 25st
&!04FAF0-cchiee!

12; 1-12 11 100204813 25st
&!04FAF1-hfgbcb!

20; A-Z 11 100204733 25st
&!04FAF1-hfgcag!

31; 1-31 11 100204822 25st
&!04FAF0-cciaha!

5 11 100209052 25st
&!04FAF0-cchibd!

Grijze kunststof tabbladen
Tabbladen om dagelijks intensief te gebruiken vanwege sterke 
kunststof. 1 tot 100 in 4 delen. Formaat: A4.
 · 100-delig.
 · Bedrukking 1-100.
 · 120mµ polypropyleen.
 · 11 gaats.

KLEUR # TABS PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4
100 11 100204663 5st

(!7AC23C-efgdah!
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Touareg tabbladen
Duurzaam en milieuvriendelijk. De tabbladen zijn gemaakt van 
stevig 280g beige gerecycled karton. Stevig karton goed om te 
gebruiken in ordners en ringbanden.
 · Onbedrukt.
 · 280g karton.
 · 11 gaats.
 · De Touareg tabbladen zijn voorzien van het Blauwe Engel 

milieukeurcertificaat. Het papier en de kaft zijn gemaakt van 
ongebleekt papierpulp. De gebruikte drukinkten zijn 100% op 
waterbasis.

 · Kleur: beige.

KLEUR # TABS PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4
5 11 100204964 20st

&!04FAF0-bgajhe!
6 11 100204978 20st

&!04FAF0-bgajib!
10 11 100204942 20st

&!04FAF0-cajfaf!
12 11 100204955 20st

&!04FAF0-cajeic!

Gekleurde papieren tabbladen
Met indexblad. A4, 10 tabs onbedrukt. 11-gaats europerforatie.
 · 10-delig.
 · Onbedrukt.
 · 120g recyling papier.
 · 11 gaats.

KLEUR # TABS PERFORATIE ART. NR. VE  EAN

A4
10 11 400011409 25st

'!0A20DA-fhedbb!

ARCHIEFDOZEN

Tric archiefdoos liggend
Archiefdoos speciaal voor het opbergen van documenten. Stevig 
golfkarton voor een langdurige archivering en intensief gebruik. 
Met indexveld aan de zijkanten.
 · Grijs.
 · Speciaal voor kettingpapier.
 · Eenvoudige montage.
 · Voor A4.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A3

100552038 10st
'!0A20DA-idaahd!
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Tric archiefdoos
Gemaakt van stevig, duurzaam en zuurvrij golfkarton. Kan 4x 
sneller gemonteerd worden dan een manuele archiefbox dankzij de 
automatische montage. Voor transport, archivering en opslag van 
alle soorten documenten, evenals hangmappen (zonder ruiter).
 · Gemaakt van stevig golfkarton.
 · 2 tekstvelden (verticaal en horizontaal).
 · Automatische montage.

KLEUR RUG ART. NR. VE  EAN

A4

10cm 100333274 10st
'!0A20DA-idaadf!

9,5cm 100552039 50st
'!0A20DA-idaafj!

Tric System archiefdoos
Eenvoudige manuele montage. Stevig golfkarton voor een 
langdurige archivering en intensief gebruik. Maximale 
opbergcapaciteit.
 · Beige/Vanille.
 · 23,6cm bodem.
 · Voor A4 hangmappen.
 · Eenvoudige montage.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

236 × 333 × 30

100421092 6st
'!0A20DA-bcahjc!

Tric System hangmappenbox
Eenvoudige manuele montage. Stevig golfkarton voor een 
langdurige archivering en intensief gebruik. Voor het bewaren van 
hangmappen.
 · Beige/Vanille.
 · 23,6cm bodem.
 · Voor A4 hangmappen.
 · Eenvoudige montage.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

236 × 333 × 30

100421090 6st
'!0A20DA-bcahda!
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Achief container
Snel en eenvoudig te monteren. Geschikt voor hangmappen 
ordners en ordnerinhouden. Stevig golfkarton voor het intensief en 
langdurig bewaren van documenten.
 · Grijs.
 · Snel en eenvoudig te monteren dankzij de automatisch vouwbare 

bodem.
 · Afneembare deksel.
 · Automatische montage.
 · Handgrepen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

77,5 x 87 x 0,6 cm

400061159 10st
'!0A20DA-aaiaef!

Tric archiefcontainer
Een serie eenvoudige en efficiënte archiefdozen geschikt voor 
dagelijks gebruik. Snelle en eenvoudige montage (automatisch). 
Compatibel met hangmappen; ordners en ordnerinhouden.
 · Grijs.
 · Afneembare deksel.
 · Pak 5 stuks.
 · Voor A4 hangmappen  (tot 30 hangmappen); 5 archiefboxen 

(10cm) of 7 ordners (8cm).
 · Versterkte automatisch te monteren bodem.
 · Stevig golfkarton.
 · Voorbedrukt tekstveld.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

370 × 622 × 322

100333273 5st
'!0A20DA-idaaia!
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SHOWTASSEN

Quick’in blok met showtassen
Zeer praktisch: afneembare showtassen die altijd beschermd zitten 
in een compact blok en daardoor gemakkelijk op te bergen zijn. 
Met een innovatieve extra wijde opening aan de bovenzijde om 
papieren snel in- en uit te nemen. Formaat: A4.
 · Gemiddelde capaciteit van 25 vel.
 · Showtassen: 50 μm polypropyleen.
 · Opening: bovenzijde.
 · Versterkte perforatiestrip: kleurloos.
 · Kleurloos.
 · Blok met 60 uitscheurbare showtassen.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
11 50 µm 400129426 1 × 60st

&!04FAF0-edcaii!

Quick’in showtas
Perfecte leesbaarheid van inhoud dankzij glad polypropyleen. 
Met een innovatieve extra wijde opening aan de bovenzijde om 
papieren snel in- en uit te nemen.
 · Gemiddelde capaciteit van 25 vel.
 · Opening: bovenzijde.
 · Versterkte perforatiestrip: kleurloos.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
11 70 µm 400012939 Doos  100st

&!04FAF0-aibcce!
11 70 µm 400012936 Pak 100st

&!04FAF0-ahbach!

Showtas glashelder A3 liggend
Open aan de bovenkant om makkelijk de documenten in te 
schuiven. Perfect leesbaar vanwege de gladde afwerking. Showtas 
in groot A3 formaat voor opbergen van grote documenten.
 · Gemiddelde capaciteit van 20 vel.
 · 90µ glashelder polypropyleen.
 · Opening: bovenzijde.
 · Kleurloos.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A3
11 90 µm 400005478 10 × 10st

(!9AG77F-jdcaje!
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Showtas glashelder A3 staand
Open aan de bovenkant om makkelijk de documenten in te 
schuiven. Perfect leesbaar vanwege de gladde afwerking. Showtas 
in groot A3 formaat voor opbergen van grote documenten.
 · Gemiddelde capaciteit van 20 vel.
 · 90µ glashelder polypropyleen.
 · Opening: bovenzijde.
 · Kleurloos.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A3
11 90 µm 400005476 10 × 10st

(!9AG77F-jdcaha!

Showtas glashelder
Open aan de bovenkant om makkelijk de documenten in te 
schuiven. Perfect leesbaar vanwege de gladde afwerking. Ideaal 
voor gebruik op kantoor.
 · Opening: bovenzijde.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
11 50 µm 400005449 1 × 100st

'!0A20DA-beheif!
11 90 µm 100206764 1 × 100st

&!04FAF9-hafajb!
23 90 µm 400009900 1 × 100st

&!04FAF0-ahbcdc!

Showtas generfd
Vlek- en spiegelvrij generfd polypropyleen. Documentinvoer: 
bovenzijde.
 · Gemiddelde capaciteit van 25 vel.
 · 90µ generfd polypropyleen.
 · Opening: bovenzijde.
 · Versterkte perforatiestrip: wit.
 · Kleurloos.
 · Pak 100 stuks.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
11 90 µm 400005473 1 × 100st

'!0A20DA-bejegf!
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Showtas generfd no name
Perfect voor langdurig gebruik dankzij de versterkte perforatiestrip. 
Sterke lasnaden aan 3 zijden.
 · Capaciteit tot 20 vellen.
 · 80µ generfd PP.
 · Opening aan de bovenzijde.
 · Versterkte witte perforatiestrip.
 · Kleurloos.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
23 80 µm 400110736 12 × 25st

'!0A61EE-abafhe!

Showtas met klep
Vlek- en spiegelvrij generfd polypropyleen. Veilige sluitklep aan de 
linkerzijde. Opening: bovenzijde.
 · 120µ generfd polypropyleen.
 · Opening: bovenzijde. Sluiting: met klep.
 · Perforatiestrip: wit.
 · Kleurloos.
 · Pak 100 stuks.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
11 120 µm 100421184 1 × 100st

'!0A20DA-bfaaba!

Showtas harmonica met klep
Uitbreidbare capaciteit dankzij de expansievouw. Betere 
ondersteuning en bescherming van de documenten dankzij 
de klepsluiting. Perfecte leesbaarheid dankzij de glasheldere 
afwerking.
 · Gemiddelde capaciteit van 200 vel.
 · 200µ glashelder polypropyleen.
 · Opening: bovenzijde.
 · Versterkte perforatiestrip: wit.
 · Kleurloos.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
11 200 µm 100207008 5 × 10st

&!04FAF6-hagbja!
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Showtas harmonica zonder klep
Uitbreidbare capaciteit dankzij de expansievouw. Dankzij de 
expansievouw is het mogelijk om tot 200 vel op te bergen. Perfecte 
leesbaarheid dankzij de glasheldere afwerking.
 · Gemiddelde capaciteit van 200 vel.
 · 200µ glashelder polypropyleen.
 · Opening: bovenzijde.
 · Versterkte perforatiestrip: wit.
 · Kleurloos.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
11 200 µm 100207012 5 × 10st

&!04FAF0-bhehae!

Showtas met rits
Veilige bescherming van de inhoud dankzij de ritssluiting. Ideaal 
voor het vervoeren van kleine spullen (DVD, usb-stick.). Voor 
intensief gebruik dankzij het dikke PVC-materiaal.
 · Voor papieren en kleine spullen.
 · 140µ glashelder PVC.
 · Sluiting: met rits.
 · Versterkte perforatiestrip: kleurloos.
 · Kleurloos.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

30,5 × 17
11 140 µm 100207006 5 × 10st

&!04FAF6-habhbd!

Showtas rechts open met klep
Vlek- en spiegelvrij generfd polypropyleen. Veilig opbergen van 
documenten dankzij de brede klep. Opening: rechterzijde.
 · Gemiddelde capaciteit van 20 vel.
 · 120µ generfd polypropyleen.
 · Opening: rechterzijde.
 · Versterkte perforatiestrip: wit.
 · Kleurloos.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
11 120 µm 100460999 10 × 10st

'!0A20DA-bejfge!
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Vario-Zipp showtas
Perfecte leesbaarheid van inhoud dankzij glad polypropyleen. 
Navulling vopor Vario-Zipp ringbanden. De Oxford Vario Zipp 
showtassen kunnen eenvoudig gerangschikt worden doordat ze 
uitneembaar en verplaatsbaar zijn.
 · 70µ glashelder polypropyleen.
 · Opening: bovenzijde.
 · Perforatiestrip: kleurloos.
 · Kleurloos.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR PERFORATIE DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
Variozip 80 µm 100206869 1 × 10st

&!04FAF2-chfbac!

INSTEEKMAPPEN

Shine insteekmap L-model
De documenten blijven goed zitten dankzij de versterkte las. 
Gemakkelijk te openen dankzij de duimgreep.
 · Gemiddelde capaciteit van 25 vel.
 · 120µ glashelder polypropyleen.
 · Pak 10 stuks.

KLEUR DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
120 µm 100206591 1 × 10st

&!04FAF0-bhedhh!
120 µm 100206596 1 × 10st

&!04FAF0-bheedi!
120 µm 100206592 1 × 10st

&!04FAF0-bheefc!
120 µm 100206595 1 × 10st

&!04FAF0-bheebe!

Insteekmap L-model generfd
Gemakkelijk te openen dankzij de duimgreep.
 · Gemiddelde capaciteit van 25 vel.
 · Kleurloos.
 · Doos 100 stuks.

KLEUR DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
120 µm 400005475 1 × 100st

'!0A20DA-bejfhb!
140 µm 100461000 1 × 100st

'!0A20DA-bfaccf!
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Insteekmap L-model glashelder
Gemakkelijk te openen dankzij de duimgreep. Dankzij de afgeronde 
hoeken blijft de map goed in model. Copysafe.
 · Doos 100 stuks.

KLEUR DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
140 µm 400116169 1 × 100st

&!04FAF0-eajeig!
140 µm 100461003 1 × 100st

'!0A20DA-bfadaa!

Insteekmap U-model
Bovenzijde open. Met duimgreep. Voor het stof- en vuilvrij bewaren 
van belangrijke documenten.
 · Pak 10 stuks.
 · Polypropyleen 120µ.
 · Geschikt voor dagelijks gebruik.
 · Kleurloos.

KLEUR DIKTE ART. NR. VE  EAN

A4
120 µm 100590148 10 × 10st

+!7B4DG6-afdccj!
A5

120 µm 100590147 10 × 10st
+!7B4DG6-afdced!

A6
120 µm 100590146 10 × 10st

+!7B4DG6-afdcdg!

SHOWALBUMS

Polyvision showalbum
Duurzame insteektas met scheurbestendige uitsparing. Eenvoudig 
invoegen van documenten dankzij de opening aan de boven- en 
zijkant van de showtas. De showtassen zijn glashelder voor een 
perfecte leesbaarheid.
 · Omslag: 300µ transparant polypropyleen.
 · Showtassen: 50µ glashelder polypropyleen.
 · Binding: showalbum met gelaste tassen.

KLEUR CAPACITEIT ART. NR. VE  EAN

A4
20 tassen 100206087 12st

&!04FAF0-ahjdjj!
20 tassen 100206088 12st

&!04FAF0-ahjefa!
40 tassen 100206231 12st

&!04FAF0-ahjfbb!
40 tassen 100206232 12st

&!04FAF0-ahjfhd!

102

Presenteren en organiseren



Polyvision Vario-Zipp
Eenvoudig rangschikken dankzij de verplaatsbare showtassen. 
Stevige showtas met scheurbestendige uitsparing. 360° te openen.
 · 20 tassen.
 · Omslag: 500µ transparant polypropyleen.
 · Showtassen: 70µ glashelder polypropyleen.
 · Binding: plastic ringen (Vario-Zipp).

KLEUR CAPACITEIT ART. NR. VE  EAN

A4
20 tassen 100205599 10st

&!04FAF0-ajgjef!
20 tassen 100205600 10st

&!04FAF0-ajhfeg!

Manage Me showalbum
Vertrouwelijkheid van de inhoud dankzij de ondoorschijnende 
omslag. Eenvoudig te rangschikken dankzij de verplaatsbare 
tassen. 360° te openen.
 · 25 tassen.
 · Omslag: 800µ opaak polypropyleen.
 · Showtassen: 70µ glashelder polypropyleen.
 · Binding: plastic ringen (Vario-Zipp).

KLEUR CAPACITEIT ART. NR. VE  EAN

A4
25 tassen 100205607 5st

'!0A20DA-aeidaa!
25 tassen 100205608 5st

'!0A20DA-aeidei!
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Initial showalbum
Heavy-duty showtassen van generfd polypropyleen: krasbestendig 
en spiegelvrij. Perfecte bescherming van vertrouwelijke 
documenten dankzij het ondoorzichtige polypropyleen.
 · Omslag: 300µ opaak polypropyleen.
 · Showtassen: 45µ generfd transparant polypropyleen.
 · Binding: showalbum met gelaste tassen.

KLEUR CAPACITEIT ART. NR. VE  EAN

A4
20 tassen 100206094 10st

&!04FAF0-bacfda!
30 tassen 100206165 30st

&!04FAF3-caagai!

40 tassen 100206240 30st

&!04FAF3-caaiag!

50 tassen 100205861 30st

&!04FAF3-caabad!

60 tassen 100205907 20st

&!04FAF3-caabch!

60 tassen 100205908 10st
&!04FAF0-bacjji!

60 tassen 100205909 10st
&!04FAF0-badacf!

80 tassen 100205960 15st

&!04FAF3-caabgf!

80 tassen 100205962 10st
&!04FAF0-badcda!

80 tassen 100205963 10st
&!04FAF0-badcgb!

100 tassen 100206003 10st

&!04FAF3-cacabf!

100 tassen 100206004 10st
&!04FAF0-baddjb!

100 tassen 100206005 10st
&!04FAF0-baddie!

Urban showalbum
360° te openen dankzij de kunststof spiraalbinding. Veilig opbergen 
van documenten dankzij de elastieksluiting. Perfecte leesbaarheid 
van de inhoud dankzij de glasheldere en transparante showtassen.
 · Showtassen: 50µ glashelder polypropyleen.
 · Binding: transparante plastic ringen.

KLEUR CAPACITEIT ART. NR. VE  EAN

A4
20 tassen 400104492 10st

&!04FAF0-dhjiac!
20 tassen 400147016 10st

&!04FAF0-efgcic!

40 tassen 400104496 10st
&!04FAF0-dhjjcf!

40 tassen 400147014 10st

&!04FAF0-efgcee!
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ENVELOPPETASSEN

Urban enveloppetas
Veilige bescherming van de inhoud dankzij de drukknopsluiting. 
Ideaal voor het beschermen van documenten en losse spullen.
 · Capaciteit van ca. 120 vel.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

400147024 5st
&!04FAF0-efgegg!

400147022 5st
&!04FAF0-efgebb!

A5

400147027 5st
&!04FAF0-efgfch!

400147025 5st
&!04FAF0-efgeia!

KLEMBORDEN

Klembord
Klembord met een handige clip om los papier bij elkaar te houden. 
Inclusief penhouder. Met extra insteekmapje om eventueel extra 
losse documenten in te bewaren.
 · Driehoekige insteekhoes aan de binnenzijde.
 · Kartonnen omslag gelamineerd met PVC-folie.
 · Vernikkelde metalen klem met lipje om de klem gemakkelijk te 

kunnen openen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100551516 10st
(!7AC23E-cbaabd!

100551518 10st
(!7AC23E-cbaajj!

100202520 10st
(!7AC23E-cbabaf!

Nomad klembord
Veilige bescherming van de inhoud dankzij de elastieksluiting. 
Met insteektas voor het opbergen van tijdelijke documenten. Voor 
verschillende doeleinden te gebruiken dankzij de uitsparing voor 
de penhouder en de papierklem voor het vasthouden van een 
schrijfblok.
 · Opaak polypropyleen.
 · Metalen klem.
 · Grijs.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4XL

400021703 12st
&!04FAF0-bbjhib!
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OFFERTEMAPPEN

Image basic offertemap
Voor een perfecte presentatie van offertes, tenders of contracten. 
Met uitsparing voor een visitekaartje. Met opbergmogelijkheid 
voor in een ordner.
 · Transparant.
 · Materiaal: PP 0,5mm.
 · Capaciteit: tot 30 vel.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100551988 10st
'!0A20DA-aidegc!

Offertemap
Voor een perfecte presentatie van offertes, tenders of contracten. 
Met uitsparing voor een visitekaartje. Met opbergmogelijkheid 
voor in een ordner.
 · Met personaliseerbare insteektas op de voorzijde.
 · Materiaal: PP 0,5mm.
 · Capaciteit: tot 30 vel.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100420931 10st
'!0A20DA-adfddb!

100420932 10st
'!0A20DA-adfdff!
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SORTEERMAPPEN

Chic sorteermap
Gemaakt van stevig manillakarton van hoge kwaliteit. Met 
personaliseerbaar indexveld. Elastiek sluiting voor het veilig 
opbergen en vervoeren van documenten.
 · 12 vakken.
 · 1-12 & A-Z opdruk op de voorzijde.
 · 450g manilla karton.
 · Rug geniet.
 · Elastieksluiting.
 · Elegant en sober ELBA Chic design.
 · 2 kijkgaten om documenten snel terug te vinden.
 · Voor A4 documenten.
 · Zwarte kartonnen tabbladen.
 · Blauwe Engel gecertificeerd.

KLEUR # TABS ART. NR. VE  EAN

A4
12 400001035 5st

'!0A20DA-ecbaec!
12 400001990 5st

'!0A20DA-aehhfe!
12 400001992 5st

'!0A20DA-aehheh!
12 400001032 5st

'!0A20DA-aehhda!
12 400001991 5st

'!0A20DA-ecbafj!
12 400001994 5st

'!0A20DA-ecbagg!
12 400001993 5st

'!0A20DA-ecbahd!

Sorteermap
Gemaakt van stevig karton van hoge kwaliteit. Gelamineerde tabs 
voor dagelijks gebruik. Harmonicarug voor het opbergen van veel 
documenten.
 · Linnen harmonicarug.
 · Tabbladen gemaakt van 320g manilla karton.
 · Van stevig karton.
 · 2 kijkgaten om documenten snel terug te vinden.
 · Voor A4 documenten.

KLEUR # TABS ART. NR. VE  EAN

A4
12 400001021 1st

'!0A20DA-ecebgg!
24 400001988 1st

'!0A20DA-ecebec!
32 400001962 1st

'!0A20DA-ecebia!
12 400001966 1st

'!0A20DA-ecebjh!
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Top File+ sorteermap
Gemaakt van stevig, duurzaam en scheurvast 390gr Multi’Strat™ 
karton. Gekleurde elastieksluiting. Eenvoudig te personaliseren 
dankzij verschillende indexeringszones.
 · Omslag gemaakt van exclusief 390g Multi’Strat™ karton.
 · Grijze tabbladen van 240g karton.
 · Rug geniet.
 · Elastieken zijn bevestigd met klinknagels.

KLEUR # TABS ART. NR. VE  EAN

A4
12 400116255 12st

&!04FAF0-eajhfc!
12 400116258 12st

&!04FAF0-eajiee!
12 400116257 12st

&!04FAF0-eajibd!
12 400116256 12st

&!04FAF0-eajhid!
8 400116251 15st

&!04FAF0-eajgdj!
8 400116254 15st

&!04FAF0-eajhcb!
8 400116253 15st

&!04FAF0-eajgjb!
8 400116252 15st

&!04FAF0-eajgga!

VAKKENTASSEN

Urban vakkentas
De vakkentas heeft een uitbreidbare capaciteit dankzij de soufflés 
die zich aanpassen aan de inhoud. 2-IN-1: De vakkentas heeft 
de voordelen van een verzamelbox gecombineerd met die van 
een sorteermap: kan rechtopstaand opgeborgen word en neemt 
daardoor weinig opbergruimte in beslag en heeft tevens een 
onderverdeling in 12 uitbreidbare vakken. Dankzij de meegeleverde 
zelfklevende etiketten kan de inhoud van elk vak gepersonaliseerd 
worden.
 · Met zelfklevende etiketten om elk vak te personaliseren.
 · Met uitbreidbare capaciteit dankzij de soufflés.
 · Vakken van 200µ transparant polypropyleen.

KLEUR # TABS ART. NR. VE  EAN

A4XL
12 400104381 10st

&!04FAF0-dhiiji!
12 400147018 10st

&!04FAF0-efgdcj!
8 400147019 10st

&!04FAF0-efgded!
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VISITEKAARTALBUMS

Visitekaartalbum
Compact formaat om altijd dicht bij de hand te hebben. Met 12 
ingelaste tassen. Voor 96 visitekaartjes.
 · Voor 96 visitekaartjes.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

25,5 × 12CM

100206512 12st
(!7AC23D-ffabad!

VLOEIBOEKEN

Vloeiboek
Waterafstotende PVC omslag. De met PVC versterkte tabs zorgen 
voor een mooie afwerking en zijn uitermate geschikt voor intensief 
gebruik. Harmonicarug voor het opbergen van veel documenten.
 · 20 tabs.
 · Geplastificeerde tabs.
 · Omslag voorzien van etikelvenster.
 · Zwart linnen harmonicarug.
 · Rode manilla tabbladen.
 · Voor A4 documenten.
 · 3 kijkgaten om documenten snel terug te vinden.

KLEUR # TABS ART. NR. VE  EAN

A4
20 400000997 1st

'!0A20DA-ebbaaf!
20 400001008 1st

'!0A20DA-ebbabc!
20 400001006 1st

'!0A20DA-ebbadg!
20 400001002 1st

'!0A20DA-ebbaed!
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TEKENBLOKKEN

Tekenblok kids
Vrolijk, kindvriendelijk design. Kopgelijmd en gemakkelijk 
afscheurbaar. Stevige kartonnen achterkant voor een optimale 
ondersteuning tijdens het tekenen.
 · 70g houtvrij paper.
 · Blanco onbedrukte pagina’s zijn ideaal voor het maken van 

tekeningen, schetsen alsook notities.
 · Gemakkelijk afscheurbaar.
 · EU Ecolabel gecertificeerd.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A3
30 Blanco 100050434 5st

'!0A61EE-fhfhhg!
A4

100 Blanco 100050458 5st
'!0A61EE-fhfhgj!

Tekenblok
Glad en extra wit 120g papier voor het maken van professionele 
tekeningen. De harde kartonnen achterkant biedt een hogere 
stabiliteit tijdens het tekenen. Met microperforatie aan de korte 
zijde voor het gemakkelijk afscheuren van elk vel.
 · Glad 120g tekenpapier voor perfecte resultaten.
 · Blanco onbedrukte pagina’s zijn ideaal voor het maken van 

tekeningen, schetsen alsook notities.
 · Stevige kartonnen achterkant voor een optimale ondersteuning 

tijdens het tekenen.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A3
20 Blanco 100050301 10st

'!0A61EE-jfcibc!
A4

20 Blanco 100050321 10st
'!0A61EE-jfchfb!

Schetsblok
Met Optik Paper®; laat geen inkt door. Hoge kwaliteit 90 grams 
papier, extra glad en extra wit. De harde kartonnen achterkant 
biedt een hogere stabiliteit tijdens het tekenen. Kopgelijmd voor 
het gemakkelijk uitnemen van de vellen.
 · A4 tekenblok, 100 vel, met perforatie.
 · Met Optik Paper®; laat geen inkt door, zelfs als je schrijft met 

vulpen. Hoge kwaliteit 90 grams papier, extra glad en extra wit.
 · Blanco onbedrukte pagina’s zijn ideaal voor het maken van 

tekeningen, schetsen alsook notities.
 · Kopgelijmd voor gemakkelijk afscheuren.
 · Stevige kartonnen achterkant voor optimaal schrijfgenot.

KLEUR VEL LINIATUUR ART. NR. VE  EAN

A4
100 Blanco 100050303 5st

'!0A61EE-jfjejb!
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LINIALEN

Super Ruler
De rubberen strip op de achterkant voorkomt wegglijden op het 
papier. Schaalverdeling in mm.
 · Met schuin aflopende randen om gemakkelijk te kunnen 

tekenen.
 · Materiaal: transparant SAN.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

20CM

100202515 10st
(!7AB22B-babefh!

30CM

100202516 10st
(!7AB22B-babege!

40CM

100202517 10st
(!7AB22B-babehb!

50CM

100202518 1st
(!7AB22B-babeii!

Kantoorliniaal
Liniaal om te tekenen en voor op kantoor. Met schuine rand en 
vlekbestendige rand.
 · Lengte: 30cm.
 · Breedte: 32mm.
 · Dikte: 3,0mm.
 · Materiaal: transparant acryl.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

30CM

100413028 10st
(!7AB22B-babdhc!

Schoolliniaal
Gefreesde vlekbestendige rand aan de onderzijde om te 
voorkomen dat inkt onder de liniaal doorloopt. Met schuine rand. 
Schaalverdeling in mm.
 · Materiaal: transparant SAN.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

15CM

100413023 10st
(!7AB22B-babdba!

20CM

100552536 10st
(!7AB22B-babdch!

30CM

100413025 10st
(!7AB22B-babdde!

40CM

100413026 10st
(!7AB22B-babdeb!

50CM

100413027 10st
(!7AB22B-babdfi!
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Aluminium liniaal
Snijrand voor het snijden met een (hobby)mes. Met schuine rand 
en platte rand, ter bescherming van de vingers. Een rubberen strip 
zorgt ervoor dat de lineaal niet wegglijdt op het papier.
 · Lengte: 30cm.
 · Breedte: 35mm.
 · Vermelding van producteigenschappen op de verpakking.
 · Materiaal: aluminium.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

30CM

100413070 1st
(!7AB22B-babfej!

Buigbare liniaal
Met staal en loodkern, die de vereiste curve garandeert. Geschikt 
voor bochten met een diameter tot 15 mm.
 · Met schaalverdeling.
 · Gemaakt van vinyl.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

30CM

100412085 1st
(!7AB22B-ceedah!

50CM

100412087 1st
(!7AB22B-ceefaf!

Rolliniaal
Tekenhulpmiddel voor school, studie en werk. Door het parallel 
verschuiven kunnen parallelle lijnen of arceringen worden 
getekend. Met gradenboog en formules.
 · Bevat ook een 180° gradenboog. Materiaal: Transparant PS.
 · Schaalverdeling in mm en inches.
 · Materiaal: transparant PS.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

30CM

100411018 1st
(!7AB22B-ceebaj!

Stalen liniaal
Liniaal met afmetingen in cm en inches. Meerdere verdelingen op 
twee schalen. Met handige omrekentabellen op de achterkant.
 · Lente: 30cm.
 · Van staal.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

30CM

100411042 1st
(!7AB22B-ejdfah!
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Parallel liniaal 38cm
Met een schuine rand aan elk van de 4 zijden. Beweegt licht en 
gemakkelijk. Met noppen van kurk aan de onderzijde om de kaart 
te beschermen.
 · 360° graden.
 · Dikte: 4,0mm.
 · Materiaal: helder acryl, aluminium armen en kunststof 

klinknagels.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

38CM

100413019 1st
(!7AB22B-bgbfbc!

Parallel liniaal 45cm
Parallel liniaal met schuine kanten aan alle vier de zijden. Met 
noppen van kurk aan de onderzijde om de kaart te beschermen.
 · 360° graden.
 · Dikte: 5,0mm.
 · Materiaal: helder acryl, aluminium armen en kunststof 

klinknagels.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

45CM

100412008 1st
(!7AB22B-aidjag!

Parallel liniaal 38cm koper
Met een schuine rand aan elk van de 4 zijden. Beweegt licht en 
gemakkelijk. Met noppen van kurk aan de onderzijde om de kaart 
te beschermen.
 · 360° graden.
 · Dikte: 4,0mm.
 · Materiaal: helder acryl, koperen armen en kunststof klinknagels.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

38CM

100413020 1st
(!7AB22B-bhbfae!
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TEKENHAKEN

School tekenhaak
Tekenhaak voor school met dubbele inktrand.
 · Lengte: 65cm.
 · Breedte: 43mm.
 · Dikte: 3,5mm

KLEUR ART. NR. VE  EAN

65 × 21,5 cm

100413063 1st
(!7AB22B-babjah!

GEODRIEHOEKEN

Geodriehoek
De schuine rand maakt het tekenen gemakkelijker. Met 
geïntegreerde gradenboog.
 · Met tegengestelde schaal.
 · Schaalverdeling in mm.
 · Lengte hypothenusa: 160 mm.
 · Zijlengte: 110 mm.
 · Materiaal: transparant SAN.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

16 × 11 cm

100414085 10st
(!7AB22B-aabdbd!

Geodriehoek met handgreep
Geodriehoek met handvat voor eenvoudige bediening. Met 
verschillende randen om met verschillende pennen te tekenen. Met 
geïntegreerde gradenboog.
 · Met tegengestelde schaal.
 · Vlekbestendige rand en schuine rand.
 · Lengte hypothenusa: 160 mm.
 · Zijlengte: 110 mm.
 · Materiaal: transparant SAN.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

22,5 × 16 cm

100412006 20st
(!7AB22B-jaaaaf!
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Koersdriehoek
Met een vlakke rand en een praktisch handvat. Voor het aflezen van 
koers en afstand. Verdeling in mm, graden en lijnen.
 · Hypothenuse: 280mm / zijkant: 200mm.
 · Dikte: 2,75mm
 · Materiaal: transparant SAN.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

28 × 16,2 cm

100413014 10st
(!7AB22B-ciaabf!

Verstelbare driehoek
Gemaakt van kristalhelder SAN om eenvoudig af te lezen.
 · Met facetrand.
 · Hypotenusa: 320mm.
 · Cathetus: 250mm.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

25 × 32 cm

100552531 1st
(!7AB22B-bcabbd!

GRADENBOGEN

Gradenboog
Met schuine rand en tegengestelde gradenverdeling. Booglengte: 
180 °. Schaal: 1/1°.
 · Dikte: 2,0mm.
 · Materiaal: transparant SAN.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

10 × 5,4 cm

100413011 10st
(!7AB22B-babcdf!
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PASSERS

Steekpasser
Hoogwaardig vernikkeld koperen passer met verwijderbare 
naalden. Lengte: 175mm.
 · 175mm.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

17,5 × 1,5 cm

100411009 1st
(!7AB22B-bagjge!

Schoolpasser 120mm
Passer die aan alle kwaliteitseisen voldoet. Gemaakt van mat 
vernikkeld metaal.
 · Lengte: 120mm.
 · Inclusief een groen transparant plastic opbergdoosje.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

13 × 1,5 cm

100411008 1st
(!7AB22B-bahjjc!

Schoolpasser
Passer met extra adapter voor het tekenen van cirkels in 
verschillende kleuren. Met beschermhoes en reserve potloden. Vier 
frisse kleuren: groen, oranje, paars en blauw.
 · Verpakt in een praktische plastic opbergdoos.
 · Lengte 120mm, voor het tekenen van cirkels met een diameter 

tot 150 mm.
 · Materiaal: metaal, kunststof.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

7,7 x 16,8 cm

100412205 12st
(!7AB22B-ehgfaa!
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Passerset
Passerset die op vele manieren kan worden gecombineerd. 
Inclusief: passer met kniegewricht, tekenpen en een kokertje met 
reserve potloden. Verpakt in een stevige scharnierdoos.
 · Veel combinaties mogelijk.
 · Alle onderdelen van de passer zijn van metaal.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

17 × 4,8 cm

100552548 10st
(!7AB22B-bagjbj!

GUMMEN

3D gum
Modeaccessoires in miniformaat. Ideaal voor de eerste schooldag, 
voor een verjaardag of als cadeau. PVC-vrij rubber.
 · 3Dimensionaal.
 · Thema’s: zonnebril, pumps, hoed, spiegel, poederkwast, handtas, 

kam, enz.
 · In vrolijke kleuren.
 · 10 verschillende motieven in een zakje.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

13 × 11,5 cm

400082011 12 × 10st
(!7AF46H-ahgbia!

Gum
Uitgommen zonder strepen op het papier. Speciaal voor potloden. 
PVC-vrij.
 · 2 stuks in blisterverpakking.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

10 x 9 cm

100417490 12st
(!7AF46H-aaaaei!
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POTLOODGRIPS

Pen en potlood grip
Maakt het voor kinderen gemakkelijker om de pen op de 
juiste manier vast te houden. Ook een oplossing bij hand- of 
vingerbewegingsbeperkingen. Past op ieder standaard potlood.
 · Het gegroefde oppervlak zorgt voor een goede grip.
 · Herbruikbaar.
 · Afwasbaar.
 · In vrolijke assorti kleuren.
 · Materiaal: soepel kunststof (TPE).

KLEUR ART. NR. VE  EAN

4 × 1,4 cm

100412097 10st
(!7AB22B-eddfad!

SCHAALSTOKKEN

Schaalstok
Met zes verschillende metrische schalen: 1:1:20:25:50:75:125. Met 
twee kleurgroeven.
 · Lengte: 30cm.
 · Materiaal: PS wit mat.
 · Verpakt in een kunststof doos.
 · Schaalverdeling: 1: 1: 20: 25: 50: 75: 125.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

30CM

100413043 10st
(!7AB22B-babhcd!

Waaierliniaal
Inklapbaar om gemakkelijk op te bergen.
 · 22 verschillende verdelingen.
 · 5 schaalverdelingen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

19 × 3,5 cm

100411000 1st
(!7AB22B-ajajae!
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SJABLONEN

Architect sjabloon
Sjabloon met symbolen voor meubels en meubelgroepen. Voor 
ruimtes zoals: Eetkamer, slaapkamer, kinderkamer, keuken en 
badkamer. Bevat ook symbolen voor elektrische installaties en 
andere veelgebruikte symbolen.
 · Dikte sjabloon: 1mm.
 · Geschikt voor potloden van 0,35mm en 0,5mm.
 · Doorschijnend groen SBS.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

20 × 11,5 cm

100414314 1st
(!7AB22B-fihgac!

Cirkel sjabloon 39 cirkels bruin
Sjabloon met platte rand. Met 39 cirkels van 1 tot 35mm.
 · Voor standaard potloden en kleurpotloden.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

24 × 12 cm

100413077 1st
(!7AB22B-bahdji!

Cirkel sjabloon 39 cirkels groen
Met inktnoppen aan de onderzijde om inktvlekken te voorkomen. 
Geschikt voor fineliner van 0,5mm. Met 39 cirkels van 1 tot 
35mm, waaronder 1,5, 2,5, 3,5 en 4 mm. Met schaalverdeling in 
millimeters.
 · Dikte sjabloon: 1,2mm.
 · Materiaal: doorschijnend groen SBS.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

24 × 12 cm

100413074 1st
(!7AB22B-bacaij!
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Cirkel sjabloon 22 cirkels groen
Met inktnoppen aan de onderzijde om inktvlekken te voorkomen. 
Geschikt voor fineliner van 0,5mm. Met 22 cirkels van 1 tot 35mm 
en schaalverdeling in mm.
 · Dikte sjabloon: 1,2mm.
 · Materiaal: doorschijnend groen SBS.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

16 × 9 cm

100413075 1st
(!7AB22B-bacbcg!

Combinatie sjabloon
Sjabloon met geometrische basisvormen: cirkel, vierkant, 
zeshoek en driehoek. Alle vormen van 3 tot 24mm. Met centrale 
scheidingslijnen (horizontaal en verticaal).
 · Dikte sjabloon: 1mm.
 · Geschikt voor fineliners van 0,5mm.
 · Materiaal: SBS.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

19,5 × 10 cm

100414320 1st
(!7AB22B-fiifaa!

Letter sjabloon
Transparant gekleurd voor een goede zichtbaarheid. De inktnoppen 
voorkomen inktvlekken.
 · Voor het snel en gemakkelijk maken van borden en andere 

voorwerpen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

30 mm

100412307 1st
(!7AB22B-ifdaae!

50 mm

100411050 1st
(!7AB22B-iffaai!

100 mm

100411051 1st
(!7AB22B-ifbace!

Letter sjabloon set
Hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen. Transparant 
gekleurd voor een goede zichtbaarheid. De inktnoppen voorkomen 
inktvlekken.
 · Hoogte van de letters: 10mm, 20mm, 30mm.
 · Voor het snel en gemakkelijk maken van borden en andere 

voorwerpen.
 · 3 stuks in 1 verpakking.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

100411052 1st
(!7AB22B-ifaaba!
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Meubilair sjabloon
Met verhoging aan de onderkant om inktvlekken te voorkomen. 
Geschikt voor fineliner van 0,35mm. Met afmetingen voor meubels, 
keukenapparatuur en sanitair en andere veel voorkomende 
symbolen.
 · Schaal 1:50.
 · Dikte: 1mm.
 · Materiaal: doorschijnend groen SBS.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

23 × 16 cm

100413078 1st
(!7AB22B-fiibae!

Militair sjabloon NATO APP-6A
Militair sjabloon met inktnoppen. Met NAVO militaire symbolen 
en tactische tekens volgens APP-6A standaard. Symbolen om 
onderscheid te maken tussen vrienden en vijanden, evenals 
neutrale en onbekende eenheden.
 · Dikte: 0,9mm.
 · Materiaal: doorschijnend groen SBS.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

27,5 × 12,5 cm

100413079 1st
(!7AB22B-bdheab!

Uitgum sjabloon
Sjabloon met 26 openingen voor een nauwkeurige correctie.
 · Blisterverpakking.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

16 × 10,1 cm

100411019 25st
(!7AB22B-bagdhh!
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SNIJMATTEN

Snijmat
Met zelfdichtend snijvlak. Aan twee kanten bruikbaar. Raster in mm 
aan één zijde.
 · Dikte: 3mm.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

45 × 60 cm

100411033 1st
(!7AB22B-jjcaaa!

TEKENINGKOKERS

Tekenkoker
Schouderriem inbegrepen. Gemaakt van waterdicht kunststof.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

70-124 mm

210484800 1st
(!7AB22B-eieiac!

50-90 mm

210488400 1st
(!7AB22B-eiieae!

SCHOOLBORD-ACCESSOIRES

Schoolbord liniaal
Met handvat en rubberen zuignappen voor een betere grip bij het 
werken op het bord.
 · Lengte: 100cm.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

100CM

100412000 1st
(!7AB22B-aaaaac!

100412099 1st
(!7AB22B-eddhab!

124

Meten en tekenen



Schoolbord passer
Passer met drie zuignappen voor maximale grip op het schoolbord.
 · Lengte: 450mm.
 · Geschikt voor krijt met een diameter tot 16 mm.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

50 × 9 cm

100412109 1st
(!7AB22B-edejag!

Schoolbord wisser
Met praktisch kunststof handvat.
 · Materiaal: vilt / kunststof.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

13,5 × 5,5 cm

100412106 10st
(!7AB22B-edeeab!
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BUREAU-ACCESSOIRES 5



TIJDSCHRIFTCASSETTES

Wave tijdschriftcassette
Onbreekbaar, 100% recyclebaar polystyrol in een trendy design.
 · Fraai vormgegeven cassette met een innovatief design.
 · Extra lage voorzijde om documenten gemakkelijk in- en uit te 

kunnen nemen.
 · Het kleine handvat vergemakkelijkt het vastpakken.
 · Voor A4.
 · Vervaardigd van onbreekbaar polystyrol (100% recyclebaar).
 · Zwart.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

400091711 4st
'!0A20DA-abhfdf!

Tijdschriftcassette PVC
Gemaakt van stevig PVC. Met verwisselbaar rugetiket. Opvouwbaar.
 · Voor A4.
 · 70mm rugbreedte.
 · Met grijpgat en verwisselbaar rugetiket.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100400618 5st
&!04FAF0-bbcgbe!

100400625 5st
&!04FAF0-bbihjb!

100400623 5st
&!04FAF0-bbifff!

100400622 5st
&!04FAF0-bbiebi!

100400624 5st
&!04FAF0-bbighi!

Tijdschriftcassette karton
Gemaakt van dik duurzaam hardboard. Achterzijde gesloten. Groot 
rugetiket voor duidelijke weergave van de inhoud.
 · Gemaakt van stevig vezelplaat.
 · Met groot zelfklevend rugetiket.
 · Capaciteit: tot 700 vel.
 · Perfect te combineren met Elba ordners.
 · Afmeting, uitgevouwen: 85x245x318mm.
 · Zwart.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

A4

100420838 25st
'!0A20DA-iaebia!

Bureau-accessoires
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PLAKSTIFTEN

Plakstift
Oplosmiddelvrije lijmstift. Extra reukloos en oplosbaar in water. 
Permanent na drogen.
 · Lijmstift van hoge kwaliteit op waterbasis (PVP).
 · Voor het lijmen van papier, karton of foto’s.
 · 8g lijm per stift.
 · 2 lijmstiften in blisterverpakking.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

2 x 15 x 8,5 cm

400107631 12st
(!7AF46H-ahjfej!

PUNTENSLIJPERS

Electrische puntenslijper 6-gaats
Bureaumodel met slechts één opening voor snel en gemakkelijk 
slijpen. Voor ronde, driehoekige en zeshoekige potloden met een 
diameter van 6,5 mm tot 11 mm. Duurzaam, spiraalvormige mesje 
van staal. Met zuignappen voor stabiliteit.
 · Het slijpen begint automatisch wanneer een potlood wordt 

geplaatst en stopt wanneer het potlood geslepen is.
 · 2 jaar garantie.
 · 220 - 240V, 50Hz.
 · CE en RoHS gecertificeerd.
 · Met EU-stekker.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

22,8 × 20,4 × 13 cm

100412154 1st
(!7AB22B-efjgac!

Electrische puntenslijper op batterijen
Puntenslijper op batterijen voor standaardpotloden. Met 
transparante opvangbak. Auto-stop-functie wanneer de punt 
geslepen is.
 · Voor standaard potloden.
 · Auto-stop-functie.
 · Werkt op 2x1,5V AA-batterij.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

6 × 4,7 × 6,2 cm

400098695 1st
(!7AF46H-ahijig!
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Puntenslijper tafelmodel standaard
Tafelmodel voor standaard- en kleurpotloden. Met zwengel en 
transparante opvangbakje. Met klem voor bevestiging aan de tafel.
 · Met klem.
 · Voor standaardpotloden.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

10,5 × 9,7 × 6,4 cm

100411049 1st
(!7AB22B-ejjgai!

SCHAREN

Kinderschaar
Kinderschaar met roestvrijstalen messen. Kindvriendelijke ABS 
kunststof handgreep. Een afgeronde punt voor veilig gebruik.
 · Degelijk ontwerp.
 · Lengte mes: 14cm

KLEUR ART. NR. VE  EAN

14 × 6,5 × 1 cm

400100562 12st
(!7AF46H-ahjagi!

Schaar
Schaar van degelijke kwaliteit. Universele schaar voor kantoor, 
thuis en hobby.
 · Roestvrij stalen messen.
 · Ergonomisch kunststof handvat.
 · Lengte mes: 17,5cm.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

18 × 7,8 × 1,8 cm

400084195 12st
(!7AB22B-aaaeie!

131

Bureau-accessoires





WERKPLEKINRICHTING 6



VERLICHTING

Slimstyle lichttherapie lamp
Ideaal om de winterblues/winterdepressie tegen te gaan. Bewezen 
therapeutische werkzaamheid. Geen schadelijke UV-straling.
 · Slank: de zeer slanke voet neemt weinig ruimte in beslag.
 · Elegante slanke vorm
 · Esthetiek van elke kant: heel mooi 360 ° zicht
 · Gebruiksgemak: touch toetsenbord (aan / uit, POSITIE I / II, +/-)
 · Energiebesparing: verbruik van slechts 21W (ledtechnologie).
 · Leverbaar in 2 kleuren: wit en zwart
 · Kwaliteitsproduct: made in France.
 · Klasse II A medisch hulpmiddel: CE0461
 · 2 jaar garantie.
 · Levensduur: 30000 uur.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

36 × 14 × 10 cm

400149953 1st
&!76ABI9-haabjh!

Sundesk lichttherapie lamp
Ideaal om de winterblues/winterdepressie tegen te gaan. Bewezen 
therapeutische werkzaamheid. Geen schadelijke UV-straling.
 · Ideaal om de winterblues/winterdepressie tegen te gaan
 · Deze lichttherapielamp is speciaal ontworpen voor werkplekken 

thuis of op kantoor.
 · Verstelbaar: in de lichttherapielampmodus gericht op het gezicht 

of in de bureaulampmodus gericht op het werkoppervlak.
 · Met hoogwaardige materialen afgewerkt.
 · Energiebesparing: verbruik van slechts 21W (ledtechnologie).
 · Kabellengte: 2,65m
 · Kwaliteitsproduct: made in France.
 · Klasse II A medisch hulpmiddel: CE0461
 · 2 jaar garantie.
 · Levensduur: 30000 uur.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

32 × 36 × 9 cm

400149954 1st
&!76ABI9-haacad!

Kantoorinrichting
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Baya lamp
Eco product: het gebruik van bamboe en recyclebaar hoogwaardig 
staal draagt   zo bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen 
en het verminderen van de milieu-impact. Handig: de zwenkarm 
met dubbele scharnieren en springveren zorgt voor stabiliteit en 
vloeiende bewegingen. Bescherm uw ogen: deze LED-bureaulamp 
biedt u kwaliteit en comfortabele verlichting. Flikkervrij voor een 
betere concentratie en minder vermoeide ogen.
 · Stabiliteit: de verzwaarde voet zorgt voor een perfecte stabiliteit 

van de lamp op het bureau.
 · Veelzijdig: wordt geleverd met voet en tafelklem (maximale 

afstand: 5 cm).
 · Materialen: arm en kop van staal afgewerkt met epoxyverf en 

recyclebaar aluminium.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: deze lamp wordt geleverd met 1 E27 

ledlamp met een vermogen van 12,6 W.
 · Energieverbruik: 10,5 KWh/1000uur.
 · 1640 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 30000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

40 × 40 × 23 cm

400153645 1st
&!59FFG0-adbgde!

400140800 1st
&!59FFG0-adadcd!

Diva lamp
Draadloos inductielaadstation (5 W): laad uw compatibele 
smartphone op door deze eenvoudig op de voet te plaatsen. 
USB-laadpoort: geïntegreerde USB 2.0 type A-aansluiting 5 V, max. 
1 A, laad uw smartphone of tablet op (kabel niet meegeleverd). 
Instelbaar: 3 kleurtemperatuurniveaus en 4 helderheidsniveaus te 
bedienen met 2 touchschakelaars. Kies de beste lichtkwaliteit voor 
uw activiteiten.
 · Modern design met fijne en strakke lijnen. De aluminium 

lampenkap en arm geven het een elegant en eigentijds karakter.
 · Aangenaam voor uw ogen: lage visuele stress na langdurig 

gebruik dankzij de verschillende kleurtemperaturen en 
lichtintensiteiten. Ideaal voor werk, lezen of studeren zowel thuis 
alsop kantoor.

 · Materiaal: voet van ABS / lampenkap en arm van aluminium.
 · CRI 81 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 8,2W.
 · Energieverbruik: 6,8 KWh/1000uur.
 · 1150 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K/4000K/6000K.
 · Levensduur: 30000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

42 × 41 × 15 cm

400124560 1st
&!59FFG0-acjejf!
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Duo 2.0 lamp
Verstelbaar: arm is 90 ° draaibaar en in hoogte verstelbaar. De 
lampenkap kan in alle richtingen worden gedraaid. Hierdoor is 
een brede lichtverspreiding op het werkblad mogelijk. Eigentijds 
design: de dynamische en moderne lijnen zorgen voor een brede 
diffusie van het licht. Geschikt voor ieder kantoor. Deze bureaulamp 
maakt gebruik van de nieuwste generatie LED’s en bespaart 
energie. Het heeft een levensduur van 50.000 uur.
 · Flikkervrij licht: zorgt voor een efficiënt en comfortabel licht dat 

uw ogen beschermt en vermoeidheid verminderd.
 · Minder vermoeid ook na langdurig gebruik. Ideaal voor werken, 

lezen of studeren voor zowel thuis als op kantoor.
 · Materiaal: voet van hoge kwaliteit staal afgewerkt met epoxyverf 

/ arm van santopreen en recyclebare aluminium / kop van ABS.
 · CRI 81 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 9,4W.
 · Energieverbruik: 7,8 KWh/1000uur.
 · 810 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3400K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

60 × 59 × 25 cm

400093984 1st
&!59FFG0-acaihe!

Easy lamp
USB-oplaadpoort: ingebouwde USB 2.0 type A-aansluiting 5 V, max. 
1 A, laad uw smartphone of tablet op (kabel niet meegeleverd). 
Eenvoudig in gebruik: met de gemakkelijk toegankelijke touchknop 
biedt deze lamp 3 niveaus van lichtsterkte om de verlichting 
gedurende de dag aan te passen naargelang de behoefte. 
Verstelbaar: dankzij de flexibele arm in alle richtingen instelbaar.
 · Sober en strak design: deze lamp past perfect in alle werkplekken 

en op verschillende maten bureaus.
 · Optimale en heldere verlichting: De LED-verlichting van deze 

lamp zorgt voor verblindingsvrij gelijkmatig licht dat uw ogen 
niet beschadigt.

 · Materiaal: voet en kop van ABS / arm van metaal met rubber 
afgewerkt.

 · CRI 84 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 10,4W.
 · Energieverbruik: 8,7 KWh/1000uur.
 · 1465 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

19 × 40,7 × 17 cm

400093833 1st
&!59FFG0-abffia!
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Galy 1800 lamp
Handige lamp: draadloos en dankzij het lage gewicht van 360g kan 
de GALY gemakkelijk meegenomen worden. Zeer efficiënte 1800 
mAh lithium-ionbatterij: deze biedt een gebruiksduur van 3 uur en 
kan gemakkelijk in 2,5 uur worden opgeladen via de USB-kabel van 
1 m (meegeleverd). Compact: eenmaal opgevouwen kan deze lamp 
makkelijk meegenomen worden.
 · De 30 cm arm is volledig flexibel om de verlichting op de juiste 

plek op je werkblad te laten schijnen.
 · Instelbare lichtsterkte: door continue op de touchknop te 

drukken.
 · Het licht is comfortabel voor de ogen dankzij de nieuwste 

generatie LED’s, zonder flikkering of verblinding en zorgt 
daardoor voor een goede bescherming van de ogen.

 · CRI 80 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 2W.
 · Energieverbruik: 1,7 KWh/1000uur.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · 500 Lux bij 28 cm.
 · Kleurtemperatuur: 3600K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

14 × 14,6 × 14 cm

400132274 1st
&!59FFG0-adabgd!

Linka lamp
Draadloze oplaadfunctie (5W): laad uw smartphone op door 
deze simpelweg op de lampvoet te plaatsen. USB-oplaadpoort: 
geïntegreerde USB 2.0 type A aansluiting 5 V, max. 1 A, laad uw 
smartphone of tablet op (kabel niet meegeleverd). Instelbare 
lichtintensiteit en kleurtemperatuur: op de voet zijn twee tiptoetsen 
aangebracht waarmee u de lichtintensiteit traploos kunt regelen en 
een andere om de kleurtemperatuur op 4 niveaus in te stellen. Pas 
uw verlichting aan uw activiteit aan (rusten, lezen, werken).
 · Modern en sober design: LINKA onderscheidt zich door zijn 

slanke, strakke vormgeving. De kap is slechts 1 cm dik, wat hem 
een elegant karakter geeft.

 · Het + product: Ideaal om op te bergen in een lade of om mee te 
nemen (kantoor, vergaderzaal, op reis).

 · Materialen: ABS kunststof kap en voet/ aluminium arm.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 6,4W.
 · Energieverbruik: 5,3 KWh/1000uur.
 · 1695 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 111 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 2800/3400K/4500K/5600K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

13,1 × 44,2 × 14,8 cm

400124484 1st
&!59FFG0-acjeac!
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Eyelight lamp
Welzijn: innovatieve lamp via Bluetooth met uw uw smartphone te 
verbinden en waarmee u uw circadiane ritme kunt synchroniseren 
door zonverlichting te reproduceren. Automatische modus: 
de voorgeprogrammeerde circadiane cyclus geeft u de juiste 
lichtkwaliteit op het juiste moment van de dag. Schakelt 
automatisch uit wanneer u de kamer verlaat. Handmatige modus: 
aanpassing van de intensiteit en kleurtemperatuur volgens uw 
behoeften.
 · Handig in gebruik: de intensiteit is volledig instelbaar. Raak de 

touchschakelaar onder het hoofd aan om de intensiteit van het 
licht aan te passen.

 · Trendy en functioneel design: met aantrekkelijke slanke- en 
dynamische lijnen.

 · Materiaal: voet van ABS / lampenkap en arm van aluminium.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 9W.
 · Energieverbruik: 7,5 KWh/1000uur.
 · 1950 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 2700K tot 5200K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

48 × 30 × 14,5 cm

400095547 1st
&!59FFG0-acgaaf!

400093835 1st
&!59FFG0-abfghc!

Jack lamp
USB oplaadpoort: Laad hiermee je smartphone of tablet op. De 
touchschakelaar op de voet heeft 4 niveaus voor het aanpassen 
van de verlichtingskleur en 3 niveaus die geschikt zijn voor 
verschillende activiteiten: ontspanning, lezen en werken. Klassiek 
en elegant design: met een elliptisch gevormde lampenkap voor 
een optimale diffusie van het licht op het werkblad. Past perfect op 
elk kantoor.
 · Deze lamp verbruikt 75% minder energie dan een gloeilamp 

en 35% minder energie dan TL-verlichting bij hetzelfde 
helderheidsniveau. Levensduur: 50.000 uur.

 · Het licht is comfortabel voor de ogen dankzij de nieuwste 
generatie LED’s, zonder flikkering of verblinding en zorgt 
daardoor voor een goede bescherming van de ogen.

 · Materiaal: voet, arm en kop van ABS.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 6,2W.
 · Energieverbruik: 5,2 KWh/1000uur.
 · 925 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 108 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K/3500K/4000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

35 × 30 × 15 cm

400077430 1st
&!59FFG0-abcigc!
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Jazz lamp
Draadloos inductielaadstation (5 W): laad uw compatibele 
smartphone op door deze eenvoudig op de voet te plaatsen. 
USB-laadpoort: geïntegreerde USB 2.0 type A-aansluiting 5 V, max. 
1 A, laad uw smartphone of tablet op (kabel niet meegeleverd). 
Helderheid: instelbaar in 3 kleurtemperaturen en 5 lichtniveaus 
door middel van de touchschakelaar. Kies uit de beste lichtkwaliteit 
voor al uw activiteiten.
 · Modern en verfijnd design met fijne en strakke lijnen. De kap is 

nog geen 1cm dik wat zorgt voor een elegant karakter.
 · Automatisch: afhankelijk van het omgevingslicht in uw 

werkruimte past de lamp zijn licht aan voor een beter visueel 
comfort dankzij de helderheidssensor.

 · Materiaal: voet en kop van ABS / arm van aluminium.
 · CRI 80 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 13,7W.
 · Energieverbruik: 11,4 KWh/1000uur.
 · 1030 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 139 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K/4000K/5000K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: G

KLEUR ART. NR. VE  EAN

17,8 × 57,8 × 6 cm

400093836 1st
&!59FFG0-abgdch!

Joker 2.0 lamp
De AAN / UIT-schakelaar is gemakkelijk toegankelijk en bevindt 
zich op de voet. Kies met de twee dimstanden de meest geschikte 
lichtintensiteit. Best-seller: modern design met ronde vormen. Past 
perfect in elk kantoor. Deze lamp verbruikt 75% minder energie 
dan een gloeilamp en 35% minder energie dan TL-verlichting bij 
hetzelfde helderheidsniveau. Levensduur: 40.000 uur.
 · Een sfeervolle lamp uitgerust met technologie die uw ogen 

beschermt. Kwaliteitslicht dankzij de nieuwste generatie LED’s. 
Bovendien worden de LED’s beschermd door een ondoorzichtig 
plastic: geen flikkering of verblinding.

 · Verwisselbare LED-module: de gebruiker kan de LED net zo 
gemakkelijk verwisselen als een gloeilamp.

 · Materiaal: voet en kop van ABS / arm van aluminium afgewerkt 
met epoxyverf.

 · CRI 92 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 6,6W.
 · Energieverbruik: 5,5 KWh/1000uur.
 · 1760 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 130 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: G

KLEUR ART. NR. VE  EAN

53 × 40 × 15 cm

400064432 1st
&!59FFG0-abbdfd!
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Magic lamp
Praktisch: met de touchdimmer is de lichtsterkte  volledig 
instelbaar. Smart: met de geheugenfunctietoets kunt u de 
helderheid aanpassen. Deze keert automatisch terug naar uw 
instelling wanneer u hem weer inschakelt. Ecologische verlichting: 
schakelt automatisch uit na 5 uur wanneer hij geen beweging 
detecteert.
 · Modern design: strakke lijnen zorgen voor een elegant karakter. 

Voor een perfecte harmonie op kantoor.
 · Instelbaar in hoogte en flexibel dankzij de dubbele arm die 360 ° 

draaibaar. Dit zorgt voor een uitstekende lichtverspreiding op het 
bureau wat zorgt voor minder vermoeide ogen.

 · Asymmetrische verlichting: voorzien van asymmetrische 
verlichting die een groot deel van de verblinding neutraliseert en 
het verlichte oppervlak aanzienlijk vergroot.

 · CRI 86 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 8,4W.
 · Energieverbruik: 7,0 KWh/1000uur.
 · 1810 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: G

KLEUR ART. NR. VE  EAN

50 × 41 × 18 cm

400016681 1st
&!59FFG0-aaccdi!

Mamboled lamp
Verstelbaar: in hoogte verstelbaar dankzij de dubbele arm en de 
drie scharnierpunten. Modern design: gemaakt van recyclebaar 
aluminium en past in ieder kantoor. Stabiliteit: de voet van 1,6 kg 
zorgt voor een perfecte stabiliteit van de lamp op het bureau.
 · Wordt geleverd met voet en klem.
 · Een sfeervolle lamp uitgerust met technologie die uw ogen 

beschermt. Kwaliteitslicht dankzij de nieuwste generatie LED’s. 
Bovendien worden de LED’s beschermd door een ondoorzichtig 
plastic: geen flikkering of verblinding.

 · Materiaal: voet van staal afgewerkt met epoxyverf / arm en kop 
van aluminium en ABS.

 · CRI 83 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 7W.
 · Energieverbruik: 5,8 KWh/1000uur.
 · 1235 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 110 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

21,5 × 50,5 × 11 cm

400033684 1st
&!59FFG0-aafiac!

400033683 1st
&!59FFG0-aafhjg!
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Mamboled 2.0 lamp
Lichtsterkte instelbaar in 4 niveaus door een korte druk op de AAN 
/ UIT-knop. Instellen van de kleurtemperatuur: door continu op de 
AAN / UIT-knop te drukken: 3000 K / 4000 K / 5000 K. Instelbaar 
in hoogte en flexibel dankzij de dubbele arm en drievoudige 
articulatie.
 · Stabiliteit: de verzwaarde voet van 1,6kg zorgt voor een perfecte 

stabiliteit van de lamp op het bureau.
 · Veelzijdig: wordt geleverd met voet en tafelklem (maximale 

afstand: 4 cm).
 · Materiaal: voet van staal afgewerkt met epoxyverf / arm en kop 

van ABS.
 · CRI 83 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 7W.
 · Energieverbruik: 5,8 KWh/1000uur.
 · 900 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 90 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K/4000K/5000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

22 × 50,5 × 11 cm

400140847 1st
&!59FFG0-adadif!

400140801 1st
&!59FFG0-adadda!

Mini-Zoom loeplamp
Nauwkeurigheid: ideaal voor alle precisiewerk (uurwerken, micro-
elektronica, dermatologie, tandprothese, manicure). Uitgerust met 
een lens van Ø 9,5 cm van 3 dioptrieën (x 1,75), zonder vervorming 
aan de zijkanten en van een overzetlens van 12 dioptrieën (x 7) 
voor optimale vergroting. Flexibiliteit: in vele posities instelbaar 
dankzij de dubbele zwenkarm en de in alle richtingen verstelbare 
lampenkap. Dit zorgt voor een juiste possitie van het licht. Modern 
en praktisch design: deze loeplamp is erg handig voor precisietaken 
zoals naaien, modelleren, uurwerken etc.
 · Optimale en heldere verlichting: de LED-verlichting van deze 

lamp biedt verblindingsvrij, uniform licht dat geen pijn doet aan 
uw ogen.

 · Practisch: inclusief stofkap en tafelklem.
 · Materiaal: voet, arm en kop van ABS / voorzien van een glazen 

lens.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 5,9W.
 · Energieverbruik: 4,9 KWh/1000uur.
 · Lux bij 35 cm: 1890 Lux.
 · Lichtopbrengst: 130 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 6700K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

35 × 15,5 × 17 cm

400108074 1st
&!59FFG0-achgjj!
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Nelly lamp
Handige lamp: draadloos en dankzij het lage gewicht van 240g 
kan NELLY gemakkelijk van de ene werkruimte naar de andere 
worden getransporteerd. Batterij: uitgerust met een lithiumbatterij 
van 2400 mAh voor een batterijduur van 7 uur en kan eenvoudig 
worden opgeladen via de USB-kabel met een lengte van 1,20m 
(meegeleverd). Compact: eenmaal opgevouwen kan deze lamp 
makkelijk meegenomen worden.
 · Arm van 35 cm: volledig flexibel en kan in alle richtingen 

worden gedraaid om de verlichting op de juiste plaats op uw 
werkoppervlak aan te passen.

 · Instellen van de lichtintensiteit: door continu op de 
touchschakelaar te drukken. Instellen van de kleurtemperatuur: 
door kort op de touchschakelaar te drukken: 3000 K / 4000 K / 
6000 K.

 · Materiaal: voet en kop van ABS / metalen arm met rubberen 
oppervlak.

 · CRI 81 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 7,8W.
 · Energieverbruik: 6,5 KWh/1000uur.
 · 1100 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 134 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K/4000K/6000K.
 · Levensduur: 20000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

12,6 × 20 × 9,5 cm

400124483 1st
&!59FFG0-acjdhc!
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Popy lamp
Variabele lichtintensiteit en kleurtemperatuur: met de 
aanraakgevoelige schakelaar op de voet kunnen de 3 
kleurtemperatuurniveaus worden gevarieerd door kort te drukken 
en kan de lichtintensiteit worden gevarieerd door continu te 
drukken. Functionele lamp: de aluminium arm en kop zijn 
inklapbaar waardoor de lamp ultracompact is. Ideaal om op te 
bergen in een lade of tas om mee te nemen (kantoor, vergaderzaal, 
reizen). Kan rechtstreeks op een USB-poort worden aangesloten. 
Moderne designlamp: onderscheidt zich door slanke, zuivere lijnen 
die worden ondersteund door een glazen voet. De combinatie van 
glas en aluminium maakt de POPY tot het perfecte accessoire om 
uw kantoor een modern tintje te geven.
 · Nachtstand: zacht licht aan de voet dat als nachtlampje kan 

worden gebruikt.
 · Stabiliteit en stevigheid: de 1 cm dikke, verzwaarde glazen voet 

zorgt voor een perfecte stabiliteit van de lamp, waar u hem ook 
neerzet.

 · Materialen: glazen voet/ aluminium arm en kap.
 · CRI 81 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 6W.
 · Energieverbruik: 5 KWh/1000uur.
 · 1100 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K/4000K/6000K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

35 × 30 × 11 cm

400124478 1st
&!59FFG0-acjedd!

35 × 30 × 11 cm

400153693 1st
&!59FFG0-adbggf!
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Rumbaled lamp
Deze compacte lamp past op ieder bureau. De dikke metalen 
voet maakt deze lamp tot een duurzaam product met een grote 
stabiliteit. Trendy design: de slanke, langwerpige lampenkap zorgt 
voor een brede diffusie van het licht.
 · Deze lamp verbruikt 75% minder energie dan een gloeilamp 

en 35% minder energie dan TL-verlichting bij hetzelfde 
helderheidsniveau.

 · Bescherm uw ogen: deze LED-bureaulamp biedt u kwaliteit en 
comfortabele verlichting. Flikkervrij voor een betere concentratie 
en minder vermoeide ogen.

 · Materiaal: voet en arm van metaal afgewerkt met epoxyverf / kop 
van ABS.

 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 5,2W.
 · Energieverbruik: 4,3 KWh/1000uur.
 · 1090 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 135 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 4000K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

17 × 40 × 16,6 cm

400093720 1st
&!59FFG0-abfeed!

Sensation lamp
Uitgerust met asymmetrische verlichting die een groot deel van 
de verblinding neutraliseert en het verlichte gebied aanzienlijk 
vergroot. Praktisch: met de touchdimmer is de lichtsterkte 
volledig instelbaar. Smart: met de geheugenfunctietoets kunt u 
de helderheid aanpassen. Deze keert automatisch terug naar uw 
instelling wanneer u hem weer inschakelt.
 · Flexibel en verstelbaar: de lamp is in alle richtingen verstelbaar 

dankzij de flexibele dubbele arm die het gebruik vergemakkelijkt 
en de asymmetrische verlichting zorgt voor een brede 
lichtverdeling op het werkoppervlak.

 · Ecologische verlichting: schakelt automatisch uit na 15min 
wanneer hij geen beweging detecteert.

 · Materiaal: voet en kop van ABS / metalen arm met rubberen 
oppervlak.

 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 8,2W.
 · Energieverbruik: 6,8 KWh/1000uur.
 · 1285 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

52 × 42 × 14,3 cm

100340449 1st
&!59FFG0-abffhd!
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Senza 2 lamp
Helderheid: meerdere instellingen mogelijk. Touchschakelaar met 
3 kleurinstellingen en 4 helderheidsniveaus. Deze lamp is ideaal 
voor ontspanning, lezen en werken. Kies de beste lichtkwaliteit 
voor al uw activiteiten. Smart: met de geheugenfunctietoets kunt 
u de helderheid aanpassen. Deze keert automatisch terug naar uw 
instelling wanneer u hem weer inschakelt. Instelbaar: in hoogte en 
flexibiliteit dankzij de dubbele arm, de drie scharnierpunten en de 
draaibare lampenkap.
 · Eigentijds design: het ontwerp van de kap en de slanke arm 

geven de lamp een strakke lijn. Voor kantoor of thuis gebruik.
 · Bescherm uw ogen: deze LED-bureaulamp biedt u kwaliteit en 

comfortabele verlichting. Flikkervrij voor een betere concentratie 
en minder vermoeide ogen.

 · Materiaal: voet van metaal / arm van aluminium / kop van ABS.
 · CRI 86 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 8W.
 · Energieverbruik: 6,7 KWh/1000uur.
 · 1140 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 130 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K/4500K/6500K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

21,2 × 52,4 × 9,1 cm

400092054 1st
&!59FFG0-abecig!

Sol lamp
Flexibiliteit: de flexibele arm kan 360 ° draaien en de verzwaarde 
voet voorkomt dat de lamp kantelt. Modern en sober design: 
de vorm van de lampenkap zorgt voor een optimale diffusie 
van het licht op het werkblad. Een sfeervolle lamp uitgerust 
met technologie die uw ogen beschermt. Kwaliteitsverlichting 
dankzij de nieuwste generatie LED’s. Bovendien worden de LED’s 
beschermd door een ondoorzichtig plastic: geen flikkering of 
verblinding.
 · Leverbaar in 4 kleuren: blauw, wit, rood en zwart. Geef uw 

bureau kleur.
 · Materiaal: kop en voet van ABS / metalen arm met rubberen 

oppervlak.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 7,4W.
 · Energieverbruik: 6,2 KWh/1000uur.
 · 1260 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 20000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

14,6 × 41,5 × 14,4 cm

400077404 1st
&!59FFG0-abciaa!

400077402 1st
&!59FFG0-abchje!
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Strata lamp
Uitgerust met asymmetrische verlichting die een groot deel van 
de verblinding neutraliseert en het verlichte gebied aanzienlijk 
vergroot. Innovatie: een ergonomische bureaulamp van de 
nieuwste generatie die een grote lichtverdeling biedt en die 
oogvermoeidheid vermindert. Optimaal visueel comfort. Dankzij 
de flexibele arm past de STRATA zich eenvoudig aan de hoogte en 
grootte van het beeldscherm aan.
 · Moderne designlamp dankzij de innovatieve, slanke en verfijnde 

vorm.
 · Dankzij de twee touchschakelaars kunt u de lichtintensiteit 

regelen en met de andere de kleurtemperatuur aanpassen.
 · Intelligent: afhankelijk van het omgevingslicht in uw werkruimte 

past de lamp, dankzij de lichtsensor, zijn licht aan voor een beter 
visueel comfort.

 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 12W.
 · Energieverbruik: 10,6 KWh/1000uur.
 · 1170 Lux bij 50 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K tot 6000K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

14 × 88 × 6 cm

400124562 1st
&!59FFG0-acjfcf!

Success 66 lamp
Handig: naast zijn zwenkarm met dubbele scharnieren is deze 
lamp ook uitgerust met springveren die zorgen voor stabiliteit en 
vloeiende bewegingen. Tijdloze lamp: universeel ontwerp dat al 
tientallen jaren populair is. Ideaal voor werken, lezen of studeren 
voor zowel thuis als op kantoor.
 · Armlengte: 66cm.
 · Stabiliteit: de voet zorgt voor een perfecte stabiliteit van de lamp 

op het bureau.
 · Wordt geleverd met voet en klem (lamp niet meegeleverd) en is 

geschikt voor veelzijdig gebruik.
 · Leverbaar in 2 kleuren: zwart en wit.
 · Materiaal: arm en kop van epoxy gelakt staal en recyclebaar 

aluminium.
 · E27 lamp niet inbegrepen.
 · Draaibare scharnierarm. De kop kan worden gedraaid en 

gezwenkt.
 · Schakelaar op de kabel.
 · Kabellengte: 200 cm.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

33 × 33 × 23 cm

400093600 1st
&!59FFG0-abeffc!
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Sunlight lamp
Welzijn: een innovatieve lamp die via bluetooth op uw smartphone 
is aangesloten en waarmee u uw bioritme kunt optimaliseren 
door het licht van de zon en het effect daarvan op hormonen 
(melatonine en serotonine) na te bootsen. Automatische modus: 
de voorgeprogrammeerde circadiane cyclus geeft u de juiste 
lichtkwaliteit op het juiste moment van de dag. Handmatige modus: 
pas de intensiteit en kleurtemperatuur aan uw behoeften aan.
 · Eigentijds design: het uitgewerkte ontwerp van de kap en de 

slanke arm geven de lamp een zuivere en originele lijn. De lamp 
kan zowel op kantoor als thuis worden gebruikt.

 · Optimale en gelijkmatige lichtverdeling: dankzij het bijna-
natuurlijke LED-licht beschermt deze lamp uw zicht beter en 
vermindert ze vermoeidheid en vermoeide ogen.

 · Materialen: voet en kap van hoogwaardig staal met epoxy, arm 
van verchroomd staal.

 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 9W.
 · Energieverbruik: 7,5 KWh/1000uur.
 · 1480 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 2700K tot 5200K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: G

KLEUR ART. NR. VE  EAN

25,3 × 62,5 × 17 cm

400110128 1st
&!59FFG0-aciada!

Timelight lamp
Welzijn: innovatieve lamp via Bluetooth met uw uw smartphone te 
verbinden en waarmee u uw circadiane ritme kunt synchroniseren 
door zonverlichting te reproduceren. Automatische modus: 
de voorgeprogrammeerde circadiane cyclus biedt u de juiste 
lichtkwaliteit op het juiste moment van de dag. Handmatige 
modus: aanpassing van de intensiteit en kleurtemperatuur volgens 
uw behoeften.
 · Draadloos inductielaadstation (5 W): laad uw compatibele 

smartphone op door deze eenvoudig op de lampvoet te plaatsen.
 · USB-oplaadpoort: hiermee kunt u uw smartphone of tablet 

aansluiten en opladen (kabel niet meegeleverd).
 · Design en innovatief: deze slanke designlamp kan in enkele 

seconden worden gemonteerd en gedemonteerd dankzij 
innovatieve connectoren.

 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 9W.
 · Energieverbruik: 7,5 KWh/1000uur.
 · 1450 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 2700K tot 5200K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

50 × 37 × 17 cm

400110241 1st
&!59FFG0-aciaif!
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Travelight lamp
Slim: afhankelijk van het omgevingslicht past de lamp zijn licht aan 
dankzij de lichtsensor en zorgt zo voor een beter visueel comfort. 
Designlamp: zijn innovatieve, slanke vorm past perfect op uw 
computerscherm. Eenvoudig te installeren: geen schroeven of tape 
nodig. De clip past zich aan alle schermdiktes van 0,5 tot 3 cm aan.
 · USB-voeding: dankzij de 5V / 1A USB-connector en de 

meegeleverde 1m-kabel kan deze lamp worden aangesloten 
op de USB-poort van een laptop, een scherm, een adapter, een 
powerbank, enz …

 · Compact en licht: deze lamp gebruik je voortaan overal; op 
kantoor, thuis of onderweg.

 · Bescherming: inclusief katoenen beschermhoes.
 · CRI>80 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 4W.
 · Energieverbruik: 3,5 KWh/1000uur.
 · 550 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 2700K/3700K/6500K.
 · Levensduur: 30000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

12 × 30,5 × 5 cm

400140802 1st
&!59FFG0-adadeh!

Success 80 lamp
Handig: naast zijn zwenkarm met dubbele scharnieren is deze 
lamp ook uitgerust met springveren die zorgen voor stabiliteit en 
vloeiende bewegingen. Tijdloze lamp: universeel ontwerp dat al 
tientallen jaren populair is. Ideaal voor werken, lezen of studeren 
voor zowel thuis als op kantoor.
 · Armlengte: 80cm.
 · Stabiliteit: de voet zorgt voor een perfecte stabiliteit van de lamp 

op het bureau.
 · Wordt geleverd met voet en klem (lamp niet meegeleverd) en is 

geschikt voor veelzijdig gebruik.
 · Leverbaar in 2 kleuren: zwart en wit.
 · Materiaal: arm en kop van epoxy gelakt staal en recyclebaar 

aluminium.
 · E27 lamp niet inbegrepen.
 · Draaibare scharnierarm. De kop kan worden gedraaid en 

gezwenkt.
 · Schakelaar op de kabel.
 · Kabellengte: 200 cm.
 · Materiaal: epoxy gecoat staal, aluminium.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

40 × 40 × 23 cm

400093579 1st
&!59FFG0-abegbd!
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Success 80 lamp met E27 LED
Handig: naast zijn zwenkarm met dubbele scharnieren is deze 
lamp ook uitgerust met springveren die zorgen voor stabiliteit en 
vloeiende bewegingen. Hoogwaardig design: universeel en tijdloos 
design dankzij de hoogwaardige chroomafwerking. Bescherm 
uw ogen: deze LED-bureaulamp biedt u kwaliteit en comfortabele 
verlichting. Flikkervrij voor een betere concentratie en minder 
vermoeide ogen.
 · Stabiliteit: de verzwaarde voet zorgt voor een perfecte stabiliteit 

van de lamp op uw bureau.
 · Wordt geleverd met voet en klem.
 · Materiaal: arm en kop van staal afgewerkt met epoxyverf en 

recyclebaar aluminium.
 · CRI 86 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: deze armatuur wordt geleverd met 1 E27 

10W LED lamp.
 · Energieverbruik: 10,5 KWh/1000uur.
 · 1640 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 30000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

27,5 × 46 × 13,5 cm

400092123 1st
&!59FFG0-abecff!

Swingo 2.0 lamp
Helderheid in 3 niveaus instelbaar. De touchdimmer heeft 3 witte 
kleurniveaus. Kies de meest geschikte lichtintensiteit gedurende de 
dag. Eigentijds design: metaal gecombineerd met kunststof, past 
daardoor perfect in elk type kantoor. Stabiliteit: de voet van 2,7 kg 
zorgt voor een perfecte stabiliteit van de lamp op het bureau.
 · Wordt geleverd met voet en klem.
 · Het licht is comfortabel voor de ogen dankzij de nieuwste 

generatie LED’s, zonder flikkering of verblinding en zorgt 
daardoor voor een goede bescherming van de ogen.

 · Materiaal: voet van staal afgewerkt met epoxyverf / arm van 
aluminium / kop van ABS.

 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 11W.
 · Energieverbruik: 9,2 KWh/1000uur.
 · 1710 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

24,5 × 45 × 8 cm

400093838 1st
&!59FFG0-abgejf!

60 × 36 × 23 cm

400093839 1st
&!59FFG0-abgfha!
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Terra lamp
Helderheid in 3 niveaus instelbaar. De touchdimmer heeft 3 witte 
kleurniveaus. Kies de meest geschikte lichtintensiteit gedurende 
de dag. Flexibiliteit: met zijn +/- 120 ° beweegbare kop, 90 ° 
verstelbare arm en +/- 30 ° draaibare voet (rechts en links), kan 
deze lamp een oneindig aantal posities aannemen. Bovendien is 
de voet ontworpen om een betere stabiliteit te bieden. Modern 
design: de slanke- en strakke lijnen en een lampenkap van 1cm 
zorgen voor een elegant karakter.
 · Deze bureaulamp maakt gebruik van de nieuwste generatie 

LED’s en bespaart energie. Het heeft een levensduur van 40.000 
uur. U hoeft de lamp niet te vervangen, waardoor u tijd en geld 
bespaart.

 · Praktisch: dankzij het slimme inklapsysteem is deze lamp 
gemakkelijk op te bergen, in een lade, tas of koffer.

 · Materiaal: voet, arm en kop van recyclebaar aluminium / kappen 
van ABS.

 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 8,3W.
 · Energieverbruik: 6,9 KWh/1000uur.
 · 1120 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 134 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3300K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: F

KLEUR ART. NR. VE  EAN

14,5 × 44,5 × 6 cm

400077409 1st
&!59FFG0-abciff!

Vicky lamp
USB oplaadpoort: Laad hiermee je smartphone of tablet op. Deze 
bureaulamp maakt gebruik van de nieuwste generatie LED’s en 
bespaart energie. Het heeft een levensduur van 50.000 uur.
 · Optimale verlichting (3 intensiteitsniveaus): de LED-verlichting 

van deze lamp zorgt voor een niet-verblindend, gelijkmatig licht 
dat uw ogen niet aantast.

 · Aanvullende producten: PRYSKA LED-lamp, BALTIC klok en 
ACCESS kapstok.

 · Materiaal: staal afgewerkt met epoxyverf en beukenhout.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 11W.
 · Energieverbruik: 9,2 KWh/1000uur.
 · 2520 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: E

KLEUR ART. NR. VE  EAN

25,5 × 56 × 19 cm

400110084 1st
&!59FFG0-acibdj!

44 × 46 × 18 cm

400153732 1st
&!59FFG0-adcajj!
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Visiolight lamp
Intelligent: afhankelijk van het omgevingslicht in uw werkruimte, 
past de asymmetrische lamp dankzij de lichtsensor het licht aan 
voor een beter visueel comfort. Design lamp: de innovatieve, 
langewerpige, liggende vorm past perfect op uw computerscherm. 
Gemakkelijk te installeren: geen schroeven of tape nodig die de 
monitor beschadigt. De clip past op alle schermdiktes van 0,5 tot 3 
cm.
 · USB-stroomvoorziening: dankzij de USB-aansluiting van 5V/1A 

en de kabel van 1m kan deze mobiele lamp worden aangesloten 
op de USB-poort van een laptop, een monitor, een USB-
stekkeradapter, een powerbank, enz.

 · Mobiel: compact en licht, makkelijk mee te nemen naar kantoor, 
thuis of op al uw reizen.

 · Bescherming: stoffen draagtas inbegrepen.
 · CRI >80 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 4W.
 · Energieverbruik: 3,5 KWh/1000uur.
 · 550 Lux bij 35 cm.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 2700K/3700K/5300K.
 · Levensduur: 30000 uur.
 · Energieklasse: G

KLEUR ART. NR. VE  EAN

28 × 9,5 × 4 cm

400153723 1st
&!59FFG0-adbiih!

Zoom loeplamp
Nauwkeurigheid: ideaal voor alle precisiewerk (uurwerken, micro-
elektronica, dermatologie, tandprothese, manicure). Vergroting tot 
1,75 (3 dioptrieën) zonder vervorming. Flexibiliteit: zeer buigzaam 
dankzij de dubbele zwenkarm en verstelbare kop welke voor een 
betere positie van de lichtstraal zorgen. Optimale en heldere 
verlichting: de LED-verlichting van deze lamp zorgt voor een niet-
verblindend, gelijkmatig licht dat uw ogen niet aantast.
 · Praktisch: met stofkap.
 · De LED-verlichting van deze lamp heeft verblindingsvrij, uniform 

licht dat uw ogen geen pijn doet.
 · Materiaal: voet, arm en kop van ABS / voorzien van een glazen 

lens.
 · CRI 83 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 7,7 W.
 · Energieverbruik: 6,4 KWh/1000uur.
 · Lux bij 35 cm: 1950 Lux.
 · Lichtopbrengst: 100 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 6200K.
 · Levensduur: 50000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

41 × 45 × 27 cm

400108073 1st
&!59FFG0-achgic!
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Baly vloerlamp
Eco product: het gebruik van bamboe en recyclebaar hoogwaardig 
staal draagt   zo bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en 
het verminderen van de milieu-impact. Eenvoudig in gebruik: met 
de gemakkelijk toegankelijke touchknop biedt deze lamp 3 niveaus 
van lichtsterkte om de verlichting gedurende de dag aan te passen 
naargelang de behoefte. Stabiliteit: de zware voet van 6 kg zorgt 
voor een perfecte stabiliteit van de lamp in een doorgang.
 · Uniforme lichtverdeling: indirecte verlichting zonder verblinding.
 · Aanvullende producten: de vloerlamp past perfect bij de BAYA 

BAMBOO bureaulamp, PALMA BAMBOO wandklok en de BORA 
BAMBOO staande kapstok.

 · Materiaal: hoge kwaliteit staal afgewerkt met epoxyverf en met 
bamboe afgewerkt.

 · CRI 83 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 44,6W.
 · Energieverbruik: 37,2 KWh/1000uur.
 · 5300 Lux bij 55 cm indirect licht.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: C

KLEUR ART. NR. VE  EAN

180 × 34 × 34 cm

400153731 1st
&!59FFG0-adcahf!

400140805 1st
&!59FFG0-adadhi!

Dely 2.0 Articulé vloerlamp
Gemakkelijk in gebruik: met de dimschakelaar op het snoer kunt 
u het meest comfortabele licht instellen om te lezen, schrijven en 
werken. Subtiel en modern design: de strakke en sobere lijnen 
geven uw kantoor een moderne uitstraling. Levensduur: de 
levensduur van de LED’s wordt geschat op meer dan 40.000 uur.
 · Gelijkmatige lichtverdeling: indirecte verlichting zonder 

verblinding, u profiteert van optimale, hoogwaardige verlichting.
 · Verkrijgbaar in twee kleuren: zwart of metaalgrijs. 

Verkrijgbaar in twee versies: recht of scharnierend.
 · Materialen: Hoogwaardig staal met epoxy afwerking.
 · CRI 81 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 31,9W.
 · Energieverbruik: 23 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 2860 Lux.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

186 × 34 × 28 cm

400153697 1st
&!59FFG0-adbhfh!

400153698 1st
&!59FFG0-adbhhb!
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Dely 2.0 vloerlamp
Gemakkelijk in gebruik: met de dimschakelaar op het snoer kunt 
u het meest comfortabele licht instellen om te lezen, schrijven en 
werken. Subtiel en modern design: de strakke en sobere lijnen 
geven uw kantoor een moderne uitstraling. Levensduur: de 
levensduur van de LED’s wordt geschat op meer dan 40.000 uur.
 · Gelijkmatige lichtverdeling: indirecte verlichting zonder 

verblinding, u profiteert van optimale, hoogwaardige verlichting.
 · Verkrijgbaar in twee kleuren: zwart of metaalgrijs. 

Verkrijgbaar in twee versies: recht of scharnierend.
 · Materialen: Hoogwaardig staal met epoxy afwerking.
 · CRI 81 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 31,9W.
 · Energieverbruik: 23 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 2860 Lux.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

185 × 25 × 28 cm

400153720 1st
&!59FFG0-adbibi!

400153721 1st
&!59FFG0-adbidc!

First Articulé vloerlamp
Gemakkelijk in gebruik: met de aan/uit schakelaar op het snoer 
kunt u het meest comfortabele licht instellen om te lezen, schrijven 
en werken. Subtiel en modern design: de strakke en sobere 
lijnen geven uw kantoor een moderne uitstraling. Stabiliteit: de 
verzwaarde voet zorgt voor een perfecte stabiliteit in doorgangen 
met veel voorbijgangers.
 · Gelijkmatige lichtverdeling: indirecte verlichting zonder 

verblinding.
 · Verkrijgbaar in twee kleuren: zwart of metaalgrijs. 

Verkrijgbaar in twee versies: recht of scharnierend.
 · Materialen: voet, standaard en kap in hoogwaardig staal met 

epoxy afwerking.
 · CRI 99 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 24W.
 · Energieverbruik: 22 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 2820 Lux.
 · Lichtopbrengst: NVT.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: C

KLEUR ART. NR. VE  EAN

186 × 34 × 28 cm

400153694 1st
&!59FFG0-adbgjg!
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First vloerlamp
Gemakkelijk in gebruik: met de dimmer kunt u het meest 
comfortabele licht instellen om te lezen, schrijven en werken. 
Subtiel en modern design: de strakke en sobere lijnen geven 
uw kantoor een moderne uitstraling. Stabiliteit: de verzwaarde 
voet zorgt voor een perfecte stabiliteit in doorgangen met veel 
voorbijgangers.
 · Gelijkmatige lichtverdeling: indirecte verlichting zonder 

verblinding.
 · Verkrijgbaar in twee kleuren: zwart of metaalgrijs. 

Verkrijgbaar in twee versies: recht of scharnierend.
 · Materialen: voet, standaard en kap in hoogwaardig staal met 

epoxy afwerking.
 · CRI 99 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 24W.
 · Energieverbruik: 22 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 2820 Lux.
 · Lichtopbrengst: NVT.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: C

KLEUR ART. NR. VE  EAN

180 × 28 × 25 cm

400153695 1st
&!59FFG0-adbhbj!

400153696 1st
&!59FFG0-adbhdd!

Lixus vloerlamp
Eenvoudig in gebruik: dankzij de dimmer op de mast kunt u de 
verlichting dimmen op basis van de activiteit: lezen, schrijven of 
werken. Moderne design vloerlamp van recyclebaar aluminium. De 
strakke lijnen maken het mogelijk om deze vloerlamp te integreren 
in zowel klassieke als moderne interieurs. Modern design: van 
recyclebaar aluminium met slanke en strakke lijnen welke past in 
zowel klassieke als moderne interieurs.
 · Uitgerust met kwaliteits-LED’s (light emitting diodes). Deze 

vloerlamp geeft trillings- en stralingsvrij licht af waardoor 
oogvermoeidheid wordt verminderd.

 · Stabiliteit: de zware voet van 5 kg zorgt voor een perfecte 
stabiliteit van de lamp.

 · Materiaal: hoge kwaliteit staal en recyclebaar aluminum met 
epoxyverf afwerking.

 · CRI >80 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 68,4W.
 · Energieverbruik: 57 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 3600 Lux; Lux bij 110 cm en direct: 1195 

Lux.
 · Lichtopbrengst: 123 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 4000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

195 × 45 × 61 cm

400079771 1st
&!59FFG0-abbbff!
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Pryska vloerlamp
Eenvoudig in gebruik: met de 3 standen touchdimmer op de 
mast kunt u de meest comfortabele verlichting vinden voor lezen, 
schrijven en werken. Stabiliteit: de zware voet van 5 kg zorgt voor 
een perfecte stabiliteit van de lamp in een doorgang.
 · Uniforme lichtverdeling: indirecte verlichting zonder verblinding.
 · Aanvullende producten: VICKY LED-lamp, BALTIC klok en ACCESS 

kapstok.
 · Materiaal: hoogwaardig staal afgewerkt met epoxyverf en de 

houten delen komen uit bossen die ecologisch verantwoord 
worden beheerd.

 · CRI 83 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 44,6W.
 · Energieverbruik: 37,2 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 5300 Lux.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: C

KLEUR ART. NR. VE  EAN

180 × 34 × 34 cm

400110157 1st
&!59FFG0-aciaeh!

400153677 1st
&!59FFG0-adcbfa!

Variaglass vloerlamp
Eenvoudig in gebruik: dankzij de dimmer op de mast kunt u de 
verlichting dimmen op basis van de activiteit: lezen, schrijven of 
werken. Verfijnd design: het moderne uiterlijk en de matglazen 
lampenkap zorgen voor een elegant karakter dat perfect past bij 
uw kantoor. Deze staande lamp is uitgerust met kwaliteits-LED’s 
(light-emitting diodes) en straalt direct en indirect licht uit wat de 
belasting van de ogen vermindert en een laag energieverbruik 
helpt energie te besparen.
 · Stabiliteit: de 5 kg verzwaarde voet zorgt voor een perfecte 

stabiliteit.
 · Lange levensduur: de levensduur van de LED’s wordt geschat op 

meer dan 40.000 uur.
 · Materiaal: voet en mast van hoogwaardig staal afgewerkt met 

epoxyverf / matglazen kap.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 30,7W.
 · Energieverbruik: 25,6 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 2870 Lux.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3200K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

180 × 34 × 36 cm

400090473 1st
&!59FFG0-abeajf!
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Varialux Articulé vloerlamp
Eenvoudig in gebruik: dankzij de dimmer op de mast kunt u de 
verlichting dimmen op basis van de activiteit: lezen, schrijven of 
werken. Eigentijds design: het slanke uiterlijk en de geëmailleerde 
kap zorgen voor een uitstekende verlichting. Deze vloerlamp siert 
en verfraait werkruimtes. Levensduur: de levensduur van de LED’s 
wordt geschat op meer dan 40.000 uur.
 · Uniforme lichtverdeling: indirecte verlichting zonder verblinding.
 · Leverbaar in 2 kleuren: grijs en zwart. Leverbaar in twee versies: 

rechte mast of verstelbare mast.
 · Materiaal: hoge kwaliteit staal afgewerkt met epoxyverf.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 29,9W.
 · Energieverbruik: 24,9 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 2820 Lux.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

186 × 34 × 34 cm

400090471 1st
&!59FFG0-abeahb!

400090469 1st
&!59FFG0-abeage!

Varialux vloerlamp
Eenvoudig in gebruik: dankzij de dimmer op de mast kunt u de 
verlichting dimmen op basis van de activiteit: lezen, schrijven of 
werken. Eigentijds design: het slanke uiterlijk en de geëmailleerde 
kap zorgen voor een uitstekende verlichting. Deze vloerlamp siert 
en verfraait werkruimtes. Levensduur: de levensduur van de LED’s 
wordt geschat op meer dan 40.000 uur.
 · Uniforme lichtverdeling: indirecte verlichting zonder verblinding.
 · Leverbaar in 2 kleuren: grijs en zwart. Leverbaar in twee versies: 

rechte mast of verstelbare mast.
 · Materiaal: hoge kwaliteit staal afgewerkt met epoxyverf.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 29,9W.
 · Energieverbruik: 24,9 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 2820 Lux.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

180 × 34 × 34 cm

400090468 1st
&!59FFG0-abeafh!
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Stratus vloerlamp
Eenvoudig in gebruik: dankzij de dimmer op de mast kunt u de 
verlichting dimmen op basis van de activiteit: lezen, schrijven of 
werken. Moderne design vloerlamp van recyclebaar aluminium. De 
strakke lijnen maken het mogelijk om deze vloerlamp te integreren 
in zowel klassieke als moderne interieurs. De directe verlichting 
zorgt voor geen verblinding en de indirecte verlichting zorgt voor 
een optimale lichtverdeling in uw werkruimte.
 · Uitgerust met kwaliteits-LED’s (light emitting diodes). Deze 

vloerlamp geeft trillings- en stralingsvrij licht af waardoor 
oogvermoeidheid wordt verminderd.

 · Stabiliteit: de voet van 8 mm plaatstaal maakt het mogelijk om de 
lamp zo dicht mogelijk bij een bureau of tafel te plaatsen.

 · Materiaal: voet en lampenkap in hoogwaardig staal met 
epoxyverfafwerking / mast van recyclebaar aluminium.

 · CRI 83 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 58,8W.
 · Energieverbruik: 49 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 320 Lux; Lux bij 110 cm direct: 835 lux.
 · Lichtopbrengst: 128 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 4000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: D

KLEUR ART. NR. VE  EAN

195 × 90 × 30 cm

400124564 1st
&!59FFG0-acjfih!

Zelux vloerlamp
Verstelbaar: met de half verstelbare kap is de verlichting aan te 
passen. Gebruiksvriendelijk: dankzij de dimmer heeft u de meest 
comfortabele verlichting voor lezen, schrijven en werken. Elegant 
en modern design: met mooie, aantrekkelijke lijnen en past 
daardoor in elk kantoor.
 · Hygiëne: het glas beschermt de halve kappen tegen insecten en 

zijn gemakkelijk schoon te maken.
 · Lange levensduur: de levensduur van de LED’s wordt geschat op 

meer dan 40.000 uur.
 · Materiaal: hoge kwaliteit staal afgewerkt met epoxyverf.
 · CRI 82 en 2 jaar garantie.
 · Nominaal vermogen: 44W.
 · Energieverbruik: 36,7 KWh/1000uur.
 · Lux bij 55 cm indirect: 4100 Lux.
 · Lichtopbrengst: 120 lm/W.
 · Kleurtemperatuur: 3000K.
 · Levensduur: 40000 uur.
 · Energieklasse: C

KLEUR ART. NR. VE  EAN

180 × 34 × 34 cm

400100711 1st
&!59FFG0-achaac!
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KLOKKEN

Aria klok
Ergonomie: dankzij het geluidsloze systeem maakt de 
secondewijzer geen geluid en zorgt voor een betere concentratie. 
Leesbaarheid: met zijn afmeting van 30,5 cm en dubbele 
wijzerplaat is deze klok moeiteloos tot 35 meter af te lezen. Precisie: 
Quartz uurwerk van hoge kwaliteit, slechts 1 seconde afwijking in 6 
jaar.
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 

kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.
 · Gemiddeld verbruik: 0,07 mA.
 · Exclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 30,5 cm.
 · Dikte: 4,4 cm.
 · Gewicht: 0,35 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø30,5 × 4,4 cm

400094280 1st
&!59FFG0-accdgg!

Attraction klok
Ergonomie: dankzij het geluidsloze systeem maakt de 
secondewijzer geen geluid en zorgt voor een betere 
concentratie. Praktisch: deze klok kan bevestigd worden aan 
metalen oppervlakken zonder doe-het-zelf, dankzij krachtige 
magneten. Eigentijds design: met metallic grijze rand en digitale 
datumweergave. Deze klok past in elk kantoor.
 · Precisie: Quartz uurwerk van hoge kwaliteit, slechts 1 seconde 

afwijking in 6 jaar.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Gemiddeld verbruik: 0,28 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 22 cm.
 · Dikte: 4 cm.
 · Gewicht: 0,41 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø22 × 4 cm

400094404 1st
&!59FFG0-acddbi!
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Baltic klok
Scandinavisch design: eenvoudig en tijdloos, De wit/hout 
combinatie past in grote ontvangstruimtes alsook in kleine 
kantoorruimtes. Leesbaarheid: een afmeting van 31,5 cm 
voor een maximale leesbaarheid tot 35m dankzij het contrast 
van grote zwarte cijfers op een witte achtergrond en het smal 
frame. Ergonomie: dankzij het geluidsloze systeem maakt de 
secondewijzer geen geluid en zorgt voor een betere concentratie.
 · Precisie: Quartz uurwerk van hoge kwaliteit, slechts 1 seconde 

afwijking in 6 jaar.
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 

kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Gemiddeld verbruik: 0,21 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 31,5 cm.
 · Dikte: 3,5 cm.
 · Gewicht: 0,77 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: houten frame en glazen wijzerplaat.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø31,5 × 3,5 cm

400094591 1st
&!59FFG0-acfcfb!

Flo klok
Stil: in vergelijking met standaard klokken produceert deze 
elektrische klok geen geluid dat schadelijk is voor concentratie en 
productiviteit. Hightech en modern design: de zwarte vierkante 
wijzerplaat met aluminium omtrek geeft de tijd weer met blauwe 
LED’s die het een trendy en eigentijdse look geven en past 
daardoor in alle ruimtes (lobby, vergadering en kantoor). Alles in 
één oogopslag: weergave van dagen van de week, datum en de 
binnentemperatuur van -9 ° C tot + 50 ° C.
 · Dag en nacht afleesbaar: dankzij de afmeting van 28 cm en het 

contrast van grote blauwe LED cijfers van 6 cm hoog op een 
zwarte achtergrond.

 · Slim: u hoeft de batterij niet te vervangen, deze LED-klok 
op netspanning (kabel = 1m80) geeft de tijd, datum en 
omgevingstemperatuur weer.

 · Snelle wandmontage met 2 ophangogen.
 · Materiaal: aluminium frame en glazen wijzerplaat.
 · Bediening: inclusief adapter.
 · Dikte: 3,5 cm.
 · Gewicht: 0,83 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: aluminium frame en glazen wijzerplaat.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø28 × 3,5 cm

400124566 1st
&!59FFG0-acjgei!
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Instinct klok
Slim: een digitaal display is ingebouwd in de wijzerplaat en kan 
worden weergegeven in: dag / datum, datum / maand of uur / 
minuten. Precisie: Quartz uurwerk van hoge kwaliteit, slechts 1 
seconde afwijking in 6 jaar. Eigentijds design: met metallic grijze 
rand en digitale datumweergave. Deze klok past in elk kantoor.
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 

kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Gemiddeld verbruik: 0,14 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 30,5 cm.
 · Dikte: 4 cm.
 · Gewicht: 0,59 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø30,5 × 4 cm

100340853 1st
&!59FFG0-aahjcj!

Magnet klok
Praktisch: deze klok kan bevestigd worden aan metalen 
oppervlakken zonder doe-het-zelf, dankzij krachtige magneten. 
Klassiek design: dankzij zijn professionele design past deze 
wandklok perfect bij alle soorten kantoren. Precisie: Quartz 
uurwerk van hoge kwaliteit, slechts 1 seconde afwijking in 6 jaar.
 · De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 

kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Precisie: Quartz uurwerk van hoge kwaliteit, slechts 1 seconde 
afwijking in 6 jaar.

 · Gemiddeld verbruik: 0,29 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 30,5 cm.
 · Dikte: 4 cm.
 · Gewicht: 0,73 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø30,5 × 4 cm

400094406 1st
&!59FFG0-acdhbe!
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Maxi Wave klok
Radiografisch: de tijd wordt automatisch aangepast door 
de radiogolven van de atoomklok in Mainflingen. Hoge 
nauwkeurigheid: maximaal 1 seconde verschil in 1 miljoen jaar. 
Klassiek design: dankzij het eenvoudige maar effectieve design 
past deze wandklok perfect bij alle soorten kantoren. Leesbaarheid: 
een diameter van 37,5cm voor een maximale leesbaarheid tot 
150m dankzij het contrast van grote zwarte cijfers op een witte 
achtergrond.
 · Waarschuwing: Werkt niet in gebouwen met een metalen 

structuur. Werkt niet in de buurt van een hoogfrequente zender 
(bijv. Pc), Werkt niet op een afstand van meer dan 1500 km 
van de signaalzender en is afhankelijk van de topografische 
omstandigheden.

 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · Leverbaar in 2 kleuren: zwart en grijs metallic.
 · Gemiddeld verbruik: 0,22 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 37,5 cm.
 · Dikte: 4,5 cm.
 · Gewicht: 1,2 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø37,5 × 4,5 
 cm

400094565 1st
&!59FFG0-acejea!

Ø37,5 × 4,5 cm

400094564 1st
&!59FFG0-acejbj!

Mega klok
Praktisch: een afmeting van 57,5 cm voor een maximale 
leesbaarheid tot 180m. Deze grote klok is bijzonder geschikt in 
grote ruimtes (open ruimtes, magazijnen, vergaderzalen, eetzalen, 
etc.). Modern design: zijn eigentijdse uiterlijk en de witte cijfers 
op een zwarte achterplaat zorgen voor een perfecte leesbaarheid. 
De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 
kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 

kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Gemiddeld verbruik: 0,21 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 57,5 cm.
 · Dikte: 7 cm.
 · Gewicht: 3,45 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø57,5 × 9,6 cm

400094568 1st
&!59FFG0-acfbid!
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Moon klok
Modern design: dankzij zijn eigentijdse uitstraling en zijn prachtige 
aluminium afwerking is hij geschikt voor alle soorten kantoren. 
Smart: deze klok heeft een wit achtergrondverlichtingssysteem 
dat een grote leesbaarheid mogelijk maakt. Leesbaarheid: 
een diameter van 31,5cm voor een maximale leesbaarheid tot 
35m dankzij het contrast van grote zwarte cijfers op een witte 
achtergrond.
 · Precisie: Quartz uurwerk van hoge kwaliteit, slechts 1 seconde 

afwijking in 6 jaar.
 · Robuust: dankzij het aluminium frame en de mooie afwerking is 

deze klok bestand tegen elke test.
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · Gemiddeld verbruik: 0,22 mA.
 · Inclusief adapter.
 · Diameter: 30,5 cm.
 · Dikte: 4,5 cm.
 · Gewicht: 1,05 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: aluminium frame en glazen wijzerplaat.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø30,5 × 4,5 cm

400094569 1st
&!59FFG0-acfcca!

On Time klok
Product highlights: beschikt over vier tijdzones (Paris, London, 
Tokyo en New York). Eigentijds design: de witte cijfers op een 
zwarte achtergrond en de afwerking geven het een zeer moderne 
en elegante uitstraling. Perfect voor open ruimtes. Precisie: Quartz 
uurwerk van hoge kwaliteit, slechts 1 seconde afwijking in 6 jaar.
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 

kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Gemiddeld verbruik: 0,21 mA.
 · Diameter: 30,5 cm.
 · Dikte: 4 cm.
 · Gewicht: 0,8 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø30,5 × 4 cm

400094567 1st
&!59FFG0-acfbbe!
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Outdoor klok
Waterdicht: Dankzij de IP41 waterdichtheid is deze klok met zijn 
hoogwaardige metalen frame geschikt voor zowel binnen- als 
buitengebruik. Radiogestuurd: de tijd wordt automatisch en 
permanent aangepast aan de atoomklok in Mainflingen. Hoge 
nauwkeurigheid: max. 1 seconde verschil in 1 miljoen jaar. 
Ergonomie: dankzij het stille systeem maakt de secondewijzer geen 
lawaai, waardoor een omgeving wordt gecreëerd die bevorderlijk is 
voor de concentratie bij het werk.
 · BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK: 

 werkt niet in gebouwen met een metalen structuur 
 werkt niet in de buurt van een hoogfrequente zender (b.v. PC) 
 werkt niet op een afstand van meer dan 1500 km van de 
signaalzender (Mainflingen in Duitsland) en is afhankelijk van 
topografische omstandigheden

 · Duurzaamheid: dankzij het roestvrijstalen frame kan deze mooi 
afgewerkte klok elke beproeving doorstaan.

 · Snelle wandmontage door middel van 1 ophangoog.
 · Gemiddeld verbruik: 0,22 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 35,5 cm.
 · Dikte: 4,5 cm.
 · Gewicht: 1,08 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: RVS frame met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø35,5 × 4,5 cm

400094566 1st
&!59FFG0-acfafd!

Palma klok
Eco product: het gebruik van bamboe en recyclebaar hoogwaardig 
staal draagt   zo bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen 
en het verminderen van de milieu-impact. Ergonomie: dankzij het 
geluidsloze systeem maakt de secondewijzer geen geluid en zorgt 
voor een betere concentratie. Precisie: Quartz uurwerk van hoge 
kwaliteit, slechts 1 seconde afwijking in 6 jaar.
 · Leesbaarheid: een diameter van 30cm voor een maximale 

leesbaarheid tot 35m dankzij de afmeting van de grote zwarte 
cijfers.

 · Aanvullende producten: de wandklok PALMA BAMBOO past 
perfect bij de BAYA BAMBOO bureaulamp, BALY BAMBOO 
vloerlamp en de BORA BAMBOO staande kapstok.

 · Van gecertificeerd Bamboe.
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 30 cm.
 · Dikte: 4,4 cm.
 · Gewicht: 0,56 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: Bamboe wijzerplaat.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø32 × 4 cm

400140806 1st
&!59FFG0-adaeai!
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Pop klok
Ergonomie: dankzij het geluidsloze systeem maakt de 
secondewijzer geen geluid en zorgt voor een betere concentratie. 
Pop design: leverbaar in 4 kleuren. Deze functionele en decoratieve 
klok brengt meer kleur in uw kantoor. Ergonomie: dankzij het 
geluidsloze systeem maakt de secondewijzer geen geluid en zorgt 
voor een betere concentratie.
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 

kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Leverbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs metallic en groen. Breng 
kleur op kantoor!

 · Gemiddeld verbruik: 0,20 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 30 cm.
 · Dikte: 4,4 cm.
 · Gewicht: 0,46 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø30 × 4,4 cm

400094283 1st
&!59FFG0-accgfg!

400094284 1st
&!59FFG0-accggd!

400094282 1st
&!59FFG0-accgbi!

400094281 1st
&!59FFG0-accejg!

Pop Maxi klok
Ergonomie: dankzij het geluidsloze systeem maakt de 
secondewijzer geen geluid en zorgt voor een betere concentratie. 
Modern design: deze grote functionele klok past perfect in iedere 
open ruimte. Leesbaarheid: een diameter van 37,5cm voor een 
maximale leesbaarheid tot 150m dankzij het contrast van grote 
zwarte cijfers op een witte achtergrond.
 · Precisie: Quartz uurwerk van hoge kwaliteit, slechts 1 seconde 

afwijking in 6 jaar.
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · Leverbaar in 2 kleuren: zwart en grijs metallic.
 · Gemiddeld verbruik: 0,22 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 37,5 cm.
 · Dikte: 5 cm.
 · Gewicht: 1,18 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø37,5 × 5 cm

400094488 1st
&!59FFG0-acdjdg!

400094487 1st
&!59FFG0-acdjaf!
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Station klok
Radiografisch: de tijd wordt automatisch aangepast door 
de radiogolven van de atoomklok in Mainflingen. Hoge 
nauwkeurigheid: maximaal 1 seconde verschil in 1 miljoen 
jaar. Ergonomisch: dankzij het geluidsloze systeem maakt de 
secondewijzer geen geluid en zorgt voor een betere concentratie. 
Tijdloos design: zijn “stationklok” -look met zwarte rechthoekige 
wijzers en rode secondewijzer geeft uw kantoor energie. Geschikt 
voor alle soorten kantoorruimtes.
 · Leesbaarheid: een diameter van 30cm voor een maximale 

leesbaarheid tot 35m dankzij het contrast van grote zwarte cijfers 
op een witte achtergrond.

 · Waarschuwing: Werkt niet in gebouwen met een metalen 
structuur. Werkt niet in de buurt van een hoogfrequente zender 
(bijv. Pc), Werkt niet op een afstand van meer dan 1500 km 
van de signaalzender en is afhankelijk van de topografische 
omstandigheden.

 · Robuust: dankzij het stalen frame en de mooie afwerking is deze 
klok bestand tegen elke test.

 · Materiaal: roestvrijstalen frame en glazen wijzerplaat.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 35 cm.
 · Dikte: 4,5 cm.
 · Gewicht: 0.95 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: roestvrijstalen frame en glazen wijzerplaat.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø35 × 4,5 cm

400124567 1st
&!59FFG0-acjghj!

Tempus klok
Slim: een digitaal display is ingebouwd in de wijzerplaat en geeft 
nauwkeurig de binnentemperatuur weer (0 ° C tot + 100 ° C). 
Modern design: door zijn klassieke vorm en zijn metallic grijze 
frame past hij perfect in een klassiek of hedendaags interieur. 
De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 
kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).
 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 

kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Gemiddeld verbruik: 0,21 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij + 2AAA 1,5v batterij.
 · Diameter: 30,5 cm.
 · Dikte: 4 cm.
 · Gewicht: 0,75 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø30,5 × 4 cm

400094592 1st
&!59FFG0-acfcic!
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Wave klok
Radiografisch: de tijd wordt automatisch aangepast door 
de radiogolven van de atoomklok in Mainflingen. Hoge 
nauwkeurigheid: maximaal 1 seconde verschil in 1 miljoen jaar. 
Klassiek design: dankzij het eenvoudige maar effectieve design 
past deze wandklok perfect bij alle soorten kantoren. Leesbaarheid: 
een diameter van 30cm voor een maximale leesbaarheid tot 
35m dankzij het contrast van grote zwarte cijfers op een witte 
achtergrond.
 · Waarschuwing: Werkt niet in gebouwen met een metalen 

structuur. Werkt niet in de buurt van een hoogfrequente zender 
(bijv. Pc), Werkt niet op een afstand van meer dan 1500 km 
van de signaalzender en is afhankelijk van de topografische 
omstandigheden.

 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · Leverbaar in 3 kleuren: zwart, wit en grijs metallic.
 · Gemiddeld verbruik: 0,37 mA.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 30 cm.
 · Dikte: 4,5 cm.
 · Gewicht: 0,59 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: plastic wijzerplaat met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø30 × 4,5 cm

400094562 1st
&!59FFG0-aceeef!

400094561 1st
&!59FFG0-acebig!

Wetty klok
Slim: de wijzerplaat is uitgerust met een thermometer en 
hygrometer om de temperatuur en de luchtvochtigheid van de 
omgeving te meten. Ergonomie: dankzij het geluidsloze systeem 
maakt de secondewijzer geen geluid en zorgt voor een betere 
concentratie. Modern design: door zijn klassieke vorm en zijn 
metallic grijze frame past hij perfect in een klassiek of hedendaags 
interieur.
 · Leesbaarheid: een diameter van 30cm voor een maximale 

leesbaarheid tot 35m dankzij het contrast van de grote zwarte 
cijfers.

 · De klok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen en 
kantooraccessoires (kapstokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Robuust: dankzij het RVS frame is deze mooi afgewerkte klok 
bestand tegen elke test.

 · Snelle wandmontage met 1 ophangoog.
 · Inclusief 1 AA 1,5v batterij.
 · Diameter: 30 cm.
 · Dikte: 4,5 cm.
 · Gewicht: 0,58 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: RVS frame met glazen bescherming.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

Ø30 × 4,5 cm

400140807 1st
&!59FFG0-adaedj!
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RECEPTIE

Access kapstok
Functioneel: 6 afgeronde kapstokhaken die ervoor zorgen dat de 
jassen niet misvormen. Handig: uitgerust met een paraplubak die 
voorzien is van een lekbak.
 · Ideaal voor in een doorgang: de verzwaarde voet zorgt voor een 

goede stabiliteit.
 · Practisch: eenvoudige montage zonder gereedschap.
 · De kapstok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen 

en kantooraccessoires (klokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Leverbaar in 2 kleuren: zwart en wit/hout.
 · 6 haken van ABS.
 · Paraplubak: capaciteit voor 6 paraplus.
 · Verzwaarde voet: 5,4 kg, diameter 34 cm.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: kapstok van metaal afgewerkt met epoxyverf en met 

hout afgewerkt, kapstokhaken van ABS en parapluhouder van 
metaal afgewerkt met epoxyverf.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

175 × 34 × 34 cm

400095392 1st
&!59FFG0-acfebb!

400095391 1st
&!59FFG0-acfdji!

Accueil kapstok
Klassiek design: deze tijdloze kapstok met afgeronde kapstokhaken 
is verkrijgbaar in 11 kleuren. Functioneel: deze draaibare kapstok 
heeft 8 ronde haken met antislip randen die geen kleding 
vervormen. De verschillende posities van de haken voorkomt dat 
de jassen elkaar overlappen. Handig: uitgerust met een paraplubak 
voor maximaal 9 paraplus en voorzien van een lekbak.
 · De verzwaarde voet van 5,4 kg zorgt voor stabiliteit van de 

kapstok ongeacht de belasting.
 · Practisch: eenvoudige montage zonder gereedschap.
 · De kapstok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen 

en kantooraccessoires (klokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Leverbaar in 11 kleuren: zwart, grijs metallic, wit, groen, blauw, 
paars, zwart/beuken, zwart/kersen, grijs metallic/beuken, grijs 
metallic/kersen en chroom.

 · 8 haken van ABS.
 · Paraplubak: capaciteit voor 9 paraplus.
 · Verzwaarde voet: 5,4 kg, diameter 34 cm.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: kapstok van metaal afgewerkt met epoxyverf, 

kapstokhaken van ABS en parapluhouder van polypropyleen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

175 × 34 × 34 cm

100340698 1st
&!59FFG0-aaiihc!

100340694 1st
&!59FFG0-aaiich!
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Bora kapstok
Eco product: het gebruik van bamboe en recyclebaar hoogwaardig 
staal draagt   zo bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen 
en het verminderen van de milieu-impact. Functioneel: met de 
6 verspringende haken zorgt deze kapstok voor een perfecte 
ondersteuning van uw kleding. Handig: uitgerust met een 
paraplubak die voorzien is van een lekbak.
 · De verzwaarde voet van 5,4 kg zorgt voor stabiliteit van de 

kapstok ongeacht de belasting.
 · Practisch: eenvoudige montage zonder gereedschap.
 · De kapstok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen 

en kantooraccessoires (klokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · 3 haken van metaal en 3 haken van bamboe.
 · Paraplubak: capaciteit voor 6 paraplus.
 · Verzwaarde voet: 5,4 kg, diameter 34 cm.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: kapstok van metaal afgewerkt met epoxyverf / 

bamboe.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

178 × 34 × 34 cm

400153729 1st
&!59FFG0-adcafb!

400140808 1st
&!59FFG0-adaega!

Bouquet kapstok
Klassiek design: deze eenvoudige, slanke en stevige kapstok 
is gemaakt van hoogwaardig staal en past in alle soorten 
kantoren. Functioneel: uitgerust met 6 vaste haken en gemaakt 
van hoogwaardige staal. Slim: uitgerust met een stalen 
paraplustandaard en lekbak.
 · Ideaal voor in een doorgang: de verzwaarde voet zorgt voor een 

goede stabiliteit.
 · Practisch: eenvoudige montage zonder gereedschap.
 · De kapstok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen 

en kantooraccessoires (klokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Leverbaar in 3 kleuren: grijs metallic/hout, grijs metallic/
bordeaux en grijs metallic/groen.

 · 6 haken van hout.
 · Paraplubak: capaciteit voor 6 paraplus.
 · Verzwaarde voet: 5,4 kg, diameter 34 cm.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: kapstok van metaal afgewerkt met epoxyverf, 

kapstokhaken van metaal en hout en parapluhouder van metaal 
afgewerkt met epoxyverf.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

173 × 34 × 34 cm

400069048 1st
&!59FFG0-abbjdd!
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Cypres kapstok
Modern en praktisch design: gemaakt van recyclebaar aluminum 
en hoogwaardig staal. Deze kapstok past in elke ruimte. 
Functioneel: deze draaibare kapstok heeft 8 drievoudige haken en 
heeft daardoor een capaciteit van 24 jassen. Handig: uitgerust met 
een paraplubak voor maximaal 6 paraplus en voorzien van een 
lekbak.
 · Ideaal voor in een doorgang: de verzwaarde voet zorgt voor een 

goede stabiliteit.
 · Practisch: eenvoudige montage zonder gereedschap.
 · De kapstok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen 

en kantooraccessoires (klokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Leverbaar in 2 kleuren: zwart en metallic grijs.
 · 8 drievoudige haken van recyclebaar aluminium.
 · Paraplubak: capaciteit voor 9 paraplus.
 · Verzwaarde voet: 5,4 kg, diameter 34 cm.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: kapstok van metaal afgewerkt met epoxyverf, 

kapstokhaken van recyclebaar aluminium en parapluhouder van 
polypropyleen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

170 × 34 × 34 cm

100340640 1st
&!59FFG0-aajhje!

100340639 1st
&!59FFG0-aajiaa!

Hakea kapstok
Eigentijds design: de dynamische look en de prachtige 
verchroomde afwerking maken deze kapstok de perfecte accessoire 
voor uw kantoor. Functioneel: deze draaibare kapstok heeft 12 
halfronde haken die ervoor zorgen dat de jassen niet misvormen. 
Handig: uitgerust met een paraplubak voor maximaal 6 paraplus en 
voorzien van een lekbak.
 · Ideaal voor in een doorgang: de verzwaarde voet zorgt voor een 

goede stabiliteit.
 · Practisch: eenvoudige montage zonder gereedschap.
 · De kapstok is een perfecte aanvulling op de UNILUX LED-lampen 

en kantooraccessoires (klokken, voetensteunen, ergonomische 
producten).

 · Leverbaar in zwart met chroom.
 · 12 haken van staal en ABS.
 · Paraplubak: capaciteit voor 6 paraplus.
 · Verzwaarde voet: 5,4 kg, diameter 34 cm.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: kapstok van metaal afgewerkt met epoxyverf, 

kapstokhaken van metaalen ABS en parapluhouder van metaal 
afgewerkt met epoxyverf.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

176 × 34 × 34 cm

400095393 1st
&!59FFG0-acfedf!
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Spirit kapstok
De SPIRIT is een kapstok en een garderobe in één. Gemaakt van 
dik staal: stabiliteit verzekerd. Uitgerust met 6 massief houten 
kledinghangers.
 · De kleding kan op de stevige stang van 50cm worden gehangen.
 · Kwaliteitsproduct: made in France.
 · Wordt geleverd met 6 massief houten mahonie kledinghangers.
 · ADX-staal met epoxyverf afgewerkt; hangers van massief hout.
 · Praktisch: snelle en eenvoudige montage (in 4 minuten) en 

zonder gereedschap.
 · Gewicht: 10,3 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materialen: kapstok van metaal afgewerkt met epoxyverf / 

recyclebare aluminium kledinghaken / paraplustandaards van 
polypropyleen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

175 × 50 × 50 cm

100340626 1st
&!59FFG0-aahbjg!

Tipy kapstok
Origineel design: in de vorm van een tipi is deze minimalistische 
en moderne kapstok ideaal voor individuele kantoren met een 
eigentijdse of Scandinavische stijl. Robuust en stabiel: gemaakt 
van massief hout. De 4 poten houden de kapstok op zijn plaats. Om 
de stabiliteit te verbeteren raden we u aan uw kleding gelijkmatig 
te verdelen. Decoratie: met of zonder kleding is deze decoratieve 
kapstok element een lust voor het oog.
 · 4 stabiele poten.
 · Met 4 haken die de kleding niet misvormen.
 · Zonder paraplubak.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: bamboe en aluminium.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

180 × 50 × 50 cm

400153153 1st
&!59FFG0-adbfia!
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Cypres kapstokhaak
Functioneel: de driedubbele haak met zorgt ervoor dat de kleding 
in model blijft. Modern design: gemaakt van recyclebaar aluminium 
en hoogwaardig staal. Deze kapstokhaak past in iedere werkplek. 
Robuust: tot 50 kg draagkracht zonder de kleding te misvormen.
 · Montage: wordt geleverd met schroeven en pluggen voor een 

eenvoudige bevestiging.
 · Leverbaar in 2 formaten: 2, en 4 haken.
 · Maximaal gewicht: 50 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: hoogwaardig staal afgewerkt met epoxyverf en 

aluminium.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

20 × 15 × 9 cm

100340804 1st
&!59FFG0-aajfij!

45 × 15 × 9 cm

100340805 1st
&!59FFG0-aajihj!

Fil Magnetic kapstokhaak
Montage: Dankzij de krachtige ijzer-nikkel magneet is de haak 
eenvoudig aan ieder metalen oppervlak te bevestigen. Boren niet 
nodig. Functioneel: met ronde haken die geen kleding vervormen. 
Robuust: tot 12 kg draagkracht zonder de kleding te misvormen.
 · Montage: Dankzij de krachtige ijzer-nikkel magneet is de haak 

eenvoudig aan ieder metalen oppervlak te bevestigen. Boren niet 
nodig.

 · Leverbaar in 4 kleuren: zwart , grijs, blauw en groen.
 · Robuust: tot 12 kg draagkracht zonder de kleding te misvormen.
 · Materiaal: ABS en Cicolac.
 · Gewicht: 0,26 kg.
 · 2 jaar garantie.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

8 × 10 × 6,5 cm

100340762 1st
&!59FFG0-aaeeda!

Steely Magnetic kapstokhaak
Montage: Dankzij de krachtige ijzer-nikkel magneet is de haak 
eenvoudig aan ieder metalen oppervlak te bevestigen. Boren niet 
nodig. Modern design: trendy en kleurrijk. Deze subtiele haak van 
staal zorgt voor kleur en dynamiek in uw werkruimte. Functioneel: 
het antislip uiteinde beschermd de kleding.
 · Robuust: Zeer sterke magneet die 12 kg aan gewicht kan dragen 

zonder de kleding te misvormen.
 · Leverbaar in 5 kleuren: zwart , metallic grijs, wit, paars en groen.
 · Gewicht: 0,51 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: hoogwaardig staal afgewerkt met epoxyverf en PVC 

uiteinde.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

14,8 × 7,6 × 6,8 cm

100340733 1st
&!59FFG0-aaeihe!
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Klassik kledinghanger
Het formaat en de gebogen vorm voorkomt vervorming van de 
kleding. Functionaliteit: uitgerust met een broeklat en kleine 
rokhaakjes. Capaciteit: kan zware kleding dragen zonder ze te 
misvormen.
 · Klassiek design: met ronde vromen voor in elke kledingkast of 

rek.
 · Functioneel: met haakjes aan de zijkanten voor multifunctioneel 

gebruik.
 · Pak 20 stuks.
 · Ideaal voor garderobes en receptie.
 · Ideaal voor garderobes en receptie.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

45 × 15 × 2 cm

100340719 1 × 20st
&!59FFG0-aaface!

Woody kledinghanger
Ideaal voor gebruik in kledingkasten en rekken. Klassiek design: 
met ronde vromen voor in elke kledingkast of rek. Functionaliteit: 
de metalen haken draaien 360 °.
 · Capaciteit: kan zware kleding dragen zonder ze te misvormen.
 · Pak van 25 stuks.
 · Pak 25 stuks.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

45 × 16 × 2 cm

100340720 1 × 25st
&!59FFG0-aagejg!

Foldy kledingrek
Functioneel: dankzij het inklapsysteem kan de kapstok moeiteloos 
in een paar seconden in- of uitgevouwen worden. Veelzijdigheid: 
perfect voor zowel individuen als professionals. Eigentijds design: 
gemaakt van hoogwaardig staal. Dit opvouwbaar kledingrek past in 
iedere garderobe.
 · Montage: snel in- en uit elkaar zonder gereedschap.
 · Opbergruimte: dit kledingrek kan maximaal 40 kledinghangers 

dragen.
 · Functies: met zwenkwielen, moeiteloos in- en uitklapbaar en een 

maximale belasting van 40 hangers.
 · Gemakkelijk te verplaatsen: het rek is voorzien van 4 zwenkwielen 

om moeiteloos te kunnen verplaatsen.
 · Draagkracht: tot 40 kledinghangers.
 · Stalen buizen met een diameter van 2,5 cm.
 · Lengte: 88 cm; Hoogte: 180 cm; Diepte: 49 cm.
 · Gewicht: 7,6 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: hoogwaardig staal afgewerkt met epoxyverf en 

wieltjes van ABS.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

180 × 88 × 49 cm

400050665 1st
&!59FFG0-aajdfa!
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ERGONOMIE

Chocolate voetensteun
Comfort en welzijn: deze voetsteun past zich aan alle houdingen 
aan. Dagelijks gebruik ervan zal u dynamisch en productief maken, 
terwijl tegelijkertijd vermoeidheid en stress worden verminderd. 
Ergonomisch: verstelbaar zowel hellingshoek (0 tot 25°) als hoogte 
(11 tot 16 cm) dankzij het spindelsysteem met schroefdraad dat 
zonder inspanning met de voeten kan worden bediend. Voordelen: 
bevordert de bloedsomloop, verhoogt de productiviteit en 
vermindert het ziekteverzuim.
 · Op het kantoor of thuis: deze ergonomische voetensteun is het 

ideale accessoire voor uw dagelijkse werk.
 · Antislip: rubberen noppen voorkomen dat de voetensteun 

wegglijdt.
 · Voordelen: hogere productiviteit en lager ziekteverzuim.
 · Aanbevolen door bedrijfsartsen.
 · Kantelbaar: 10 °- 25 °.
 · Hoogte: voorzijde min 4,5 cm max. 10 cm / achterzijde min. 16 

cm max. 21 cm.
 · Gewicht: 1,45 kg.
 · 10 jaar garantie.
 · Materiaal: polypropyleen  / antislip van PVC.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

32 × 42,5 × 9,3 cm

100340816 1st
&!59FFG0-abfjdb!

Chrysalis voetensteun
Comfort en welzijn: het dagelijkse gebruik van deze voetensteun 
maakt u dynamisch en productief op het werk terwijl u 
vermoeidheid en stress vermindert. Verstelbaar: in hoogte van 10 
tot 13,5 cm of schuin van 10 °, 15 °, 20 °. Deze voetensteun zorgt 
voor een goede houding en bevordert de bloedsomloop. Thuis 
of op het werk: Deze ergonomische voetensteun is het ideale 
accessoire die zorgt voor een gezonde zithouding.
 · Antislip: rubberen pads voorkomen dat de voetensteun op alle 

soorten vloeren wegglijdt.
 · Voordelen: verhoogt de productiviteit en verlaagt het 

ziekteverzuim.
 · Aanbevolen door de arbodienst.
 · Antislip: rubberen pads voorkomen dat de voetensteun op alle 

soorten vloeren wegglijdt.
 · Kantelbaar: 10 °, 15 °, 20 °.
 · Hoogte: voorzijde 3 cm / achterzijde min. 10 cm max. 13,5 cm.
 · Gewicht: 0,63 kg.
 · 10 jaar garantie.
 · Materiaal: ABS / antislip van PVC.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

33 × 43 × 9 cm

100340820 1st
&!59FFG0-aajibh!
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Nymphea voetensteun
Comfort en welzijn: het dagelijkse gebruik van deze voetensteun 
maakt u dynamisch en productief op het werk terwijl u 
vermoeidheid en stress vermindert. Ergonomisch: In hoogte 
verstelbaar van 12 tot 17cm of van 0 to 20 °. Deze voetensteun zorgt 
voor een goede houding en bevordert de bloedsomloop. Antislip: 
de voetensteun is uitgerust met een antislip oppervlak zodat de 
voeten niet telkens wegglijden.
 · Deze ergonomische voetensteun is de ideale accessoire voor 

zowel thuis alsop het werk.
 · Antislip: rubberen pads voorkomen dat de voetensteun op alle 

soorten vloeren wegglijdt.
 · Aanbevolen door de arbodienst.
 · Kantelbaar: 0 ° tot 20 °.
 · Hoogte: voorzijde min. 5cm max. 6 cm / achterzijde min. 19 cm 

max. 28 cm.
 · Gewicht: 0,97 kg.
 · 10 jaar garantie.
 · Materiaal: ABS / antislip van PVC.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

33,1 × 42,6 × 12 cm

100340822 1st
&!59FFG0-aajice!

Origin voetensteun
Comfort: verstelbare voetensteun die de benen ondersteunt 
en spanningen in de rug, schouders en nek voorkomt. Welzijn: 
uitgerust met ronde massage bolletjes om vermoeide voeten en 
drukpunten te ontlasten. Thuis of op het werk: Deze ergonomische 
voetensteun is het ideale accessoire die zorgt voor een gezonde 
zithouding.
 · Voordelen: verhoogt de productiviteit en vermindert het 

ziekteverzuim.
 · Aanbevolen door de arbodienst.
 · Kantelbaar: 10°, 15°.
 · Hoogte: voorzijde 3 cm / achterzijde min. 11 cm max. 13,5 cm.
 · Gewicht: 1 kg.
 · 10 jaar garantie.
 · Materiaal: samengesteld uit 83% gerecyclede materialen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

45 × 35 × 13,5 cm

100340819 1st
&!59FFG0-abacbj!

174

WERKPLEKINRICHTING



Updown voetensteun
Ons lichaam is gemaakt om te bewegen. Wanneer we lange tijd 
stil blijven zitten of staan begint ons lichaam pijn te doen. Om 
de effecten van zittend werken tegen te gaan, wordt aanbevolen 
dat kantoormedewerkers tijdens het werken de zittende houding 
afwisselen met een staande houding. Een innovatieve voetensteun: 
de eerste zit-sta voetensteun. Het gebruik ervan is eenvoudig en 
bijna overal mogelijk. Leg het gewoon onder je voeten - dat is 
alles!. Comfort en welzijn: comfortabel voor de rug, nek, schouders 
en benen door een goede houding aan te nemen.
 · Op het werk of thuis: het lichte en dynamische uiterlijk en 

de ergonomische handgreep maken deze voetensteun een 
essentiële accessoire tijdens uw dagelijkse werk.

 · Voordelen: bevordert de bloedcirculatie, verhoogt de 
productiviteit en vermindert het ziekteverzuim.

 · Antislip: de rubberen antislip voorkomt dat de voetsteun op alle 
soorten vloeren wegglijdt.

 · Deze voetensteun is perfect afgestemd op onze overige 
ergonomische producten van UNILUX.

 · Afmetingen van het voetgedeelte: 45 cm x 30 cm.
 · Draagkracht: tot 120 kg.
 · Gewicht: 0,93 kg.
 · 10 jaar garantie.
 · Materiaal: polypropyleen  / antislip van siliconen.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

33,5 × 46 × 7 cm

400095456 1st
&!59FFG0-acfhdc!
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Roller Feet voetroller
Innovatief en ergonomisch: de eerste cilindrische voetsteun 
geïnspireerd op de massagerol. Het gladde gedeelte is ideaal 
voor het verbeteren van uw bloedcirculatie en dankzij het 
multidimensionale oppervlak kunt u profiteren van de voordelen 
van “reflexologie”. Reflexiologie: het is een therapeutische methode 
die het lichaam met de voet verbindt. Het maakt gebruik van 
het natuurlijke zelfgenezingsproces van het lichaam. De voet is 
een miniatuurweergave van het menselijk lichaam waarbij elke 
zone overeenkomt met een orgaan of een deel van het menselijk 
lichaam. Comfort en welzijn: zorgt voor een diepe massage van de 
spieren dankzij het lichaamsgewicht. Het resistente, comfortabele 
en gestructureerde EVA foam zorgt na een diepe en intense 
massage voor spierontspanning.
 · Gezondheidsvoordelen: verbetert uw evenwicht en houding; 

vermindert spierpijn en spanning onder de voeten; versterkt de 
buikspieren en verlicht pijn in de onderrug.

 · Ergonomisch: deze nieuwe generatie voetsteun moedigt de 
gebruiker aan om zittend werk dynamischer te maken. Door heen 
en weer te bewegen met je voeten zul je productiever, minder 
moe en minder gestrest zijn.

 · Design “foam roller”: de cilindrische vorm heeft twee 
oppervlakken, één glad, stevig en resistent en de andere met een 
noppenreliëf waardoor het lijkt alsof u vingers voelt tijdens de 
massage.

 · Betrouwbaar en duurzaam: ontworpen voor intensief gebruik. 
Het EVA-schuim is zeer resistent.

 · Niet om op te staan.
 · Draagkracht: tot 120 kg.
 · Gewicht: 1,3 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: EVA-schuim / PVC uiteinden.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

14,7 × 46 × 15 cm

400125220 1st
&!59FFG0-acjjbe!

176

WERKPLEKINRICHTING



Moove zit/sta stoel
Ergonomie: de ergonomische stoel voor de beste houding en het 
grootste zitcomfort. Welzijn: ontworpen om u tijdens uw werkdag 
beweging of dynamiek te geven terwijl u zit of half staat. Instelbaar: 
360° draaibaar + verstelbare zithoogte (60-89cm) dankzij de 
gasveer.
 · De zit/sta stoel is een perfecte aanvulling op de UNILUX 

LED-lampen en kantooraccessoires (klokken, kapstokken, 
voetensteunen, ergonomische producten).

 · Hoog zitcomfort: breedte 33 cm + opvulling 8 cm.
 · Gewicht: 13,5 kg. Kleur: zwart.
 · Draagkracht: tot 150 kg.
 · Materiaal: plastic en polymeer.
 · Draagkracht: tot 150 kg.
 · Minimale hoogte: 63 cm.
 · Gewicht: 9,5 kg.
 · 2 jaar garantie.
 · Materiaal: metalen buis afgewerkt met epoxyverf / onderstel in 

PP en rubber / zitting in stof.

KLEUR ART. NR. VE  EAN

37,3 × 67 × 28 cm

400110242 1st
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