
• Simuleert daglicht en herstelt
energie

• Gebruik de modus “Cool” om jouw
werkplek extra te verlichten en de
modus “Warm” om te ontspannen
of te lezen

• Vijf helderheidsinstellingen
• Verstelbare kop, zodat je het licht

kan laten schijnen waar je wilt
• Digitaal scherm met weergave van

klok, kalender en temperatuur
• Energiebesparende Eco-LED

lampen met een levensduur van
meer dan 50.000 uur

• Simuleert daglicht en herstelt
energie

• Eenvoudige schuifschakelaar met
zes helderheidsinstellingen

• Verstelbare kop, zodat je het licht
kan laten schijnen waar je wilt

• Energiebesparende Eco-LED
lampen met een levensduur van
meer dan 50.000 uur

• Simuleert daglicht en herstelt
energie

• Gebruik de modus “Cool” om jouw
werkplek extra te verlichten en de
modus “Warm” om te ontspannen
of te lezen

• Vier helderheidsinstellingen
• Verstelbare kop, zodat je het licht

kan laten schijnen waar je wilt
• Digitaal scherm met weergave van

klok, kalender en temperatuur
• USB-poort voor het laden van

mobiele apparaten
• Energiebesparende Eco-LED

lampen met een levensduur van
meer dan 50.000 uur

ActiVita Strip+ Bureaulamp ActiVita Strip BureaulampActiVita Pod+ Bureaulamp

De werkgevers worden zich steeds meer bewust dat goede kwaliteitsverlichting een positief effect 
heeft op de gezondheid en productiviteit van hun werknemers. Zij brengen immers vele uren door 
achter hun bureau. De ActiVita daglichtlampen verlichten je werkdag met een efficiënte en constante 
lichtbron. Want het is bewezen dat goede verlichting de concentratie verbetert en het je langer 
in goede conditie houdt. 

Om de inrichting van jouw (thuis)kantoor 
helemaal af te maken

Artikelnr. Omschrijving

495342 ActiVita Strip+ Bureaulamp

Artikelnr. Omschrijving

495340 ActiVita Strip Bureaulamp

Artikelnr. Omschrijving

495341           ActiVita Pod+ Bureaulamp



Ontdek de elegante en veilige papiervernietigers 
voor persoonlijk gebruik / thuiswerk

*  Papier vernietigen ondersteunt 
naleving van de AVG

WORD 
AVG-PROOF*

Prostyle Style+ Style Uitneembare opvangbak

• Vernietigt tot 5 vellen per keer
• P4 veiligheidsniveau
• Cross cut (4x35mm)
• Vernietigt creditcards, nietjes en

paperclips
• Opvangbak van 7,5L of 50 vellen

Artikelnr. Omschrijving

470647 Rexel Style Papiervernietiger

Rexel Style Papiervernietiger

• Vernietigt tot 7 vellen per keer
• P4 veiligheidsniveau
• Cross cut (4x23mm)
• Vernietigt creditcards, nietjes en

paperclips
• Opvangbak van 12L of 80 vellen

Artikelnr. Omschrijving

470648       Rexel Style+ Papiervernietiger

Rexel Style+ Papiervernietiger

• Vernietigt tot 11 vellen per keer
• P4 veiligheidsniveau
• Cross cut (4x35mm)
• Vernietigt creditcards, nietjes en

paperclips
• Opvangbak van 20L of 200 vellen

Artikelnr. Omschrijving

470598 Rexel Prostyle Papiervernietiger

Rexel Prostyle Papiervernietiger

• Vernietigt tot 12 vellen per keer
• P3 veiligheidsniveau
• Cross cut (5x42mm)
• Vernietigt nietjes en paperclips
• Opvangbak van 23L of 200 vellen

• Vernietigt tot 6 vellen per keer
• P4 veiligheidsniveau
• Cross cut (4x28mm)
• Vernietigt nietjes en paperclips
• Opvangbak van 15L of 125 vellen

Artikelnr. Omschrijving

470752        Rexel Momentum X312 
Papiervernietiger

Artikelnr. Omschrijving

470749        Rexel Momentum X406 
Papiervernietiger

Rexel Momentum X312 Papiervernietiger Rexel Momentum X406 Papiervernietiger




