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In een prettige en veilige werkomgeving 

werk je een stuk aangenamer. Daarom is 

het belangrijk om thuis en op kantoor 

de juiste artikelen te hebben. En dan 

hebben we het niet alleen over een 

goede computer en een fi jne pen. 

Denk ook aan ergonomische 

producten als een voe-

tensteun of een laptop-

standaard, aan een 

brievenbakje en een 

to do-lijstje en aan 

desinfecterende 

middelen als reinigingsdoekjes en hand-

gel. In deze catalogus vind je alles wat 

jij nodig hebt voor een prettige werk-

omgeving. Waar wacht je nog op?

Thuis werken zoals op 
kantoor met HomeFit©

Van kastje naar ergonomische werkplek
in een handomdraai

Thuiswerken blijft voorlopig de norm. Een volwaardige werkplek is hierbij essentieel, 
maar een volledig bureau is vaak gaan optie. Met HomeFit© haal je een volwaardig 

elektrisch verstelbaar zit-sta bureau in huis.

Klaar met werken? 
Deurtjes dicht en de werkplek verandert weer in een onopvallend kastje. 

HomeFit© is leverbaar in drie kleurstellingen

volledig eiken
art.nr. 1399108

volledig wit
art.nr. 1399109

zwarte romp met eiken blad
art.nr. 1399110

HomeFit© is via bediening in het blad elektrisch in hoogte verstelbaar 
(van 68-118 cm volgens NEN-EN 527-1:2011 type D). 

Ingeklapt zijn de afmetingen van het kastje slechts 68x105x30 cm (hxbxd).   
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Deze catalogus bevat slechts een selectie van alle 
beschikbare producten. Wij geven je graag meer 
informatie over het gehele assortiment.

Door de grote vraag naar bepaalde artikelen is de 
beschikbaarheid mogelijk beperkt. We denken graag 
met je me mee over een geschikt alternatief.
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Art.nr. 436072 Zwart
Art.nr. 436081 Wit

Eenvoudig in zeven verschillende standen verstelbare 

laptopstandaard. Geschikt voor laptops met een beperkte 

kijkhoek, tot 17 inch. Afmetingen 42 x 320 x 286 mm.

Fellowes I-Spire Quick Lift 
laptopstandaard 

Voorkom nekklachten met deze monitorstandaard. Drie 

hoogtestanden om de monitor op de perfecte hoogte in te 

stellen. Ingebouwde opberglade om je bureau te organiseren. 

Productafmetingen 40,6 x 23,8 cm.

Fellowes Designer Suites 
monitorstandaard 

484497 Zwart

Werkplek en inrichting

De nieuwe ergonomische producten uit de Hana serie van Fellowes. Ergonomische werkplek accessoires om fi jn te kunnen 
werken, thuis of op kantoor. Voorkom pijn en ongemak met behulp van de Hana producten. 

Verkrijgbaar in witte en zwarte uitvoering

Voetensteun
Zwart: 1397670

Wit: 1397656

Monitor verhoger
Zwart: 1397666

Wit: 1397658

Laptop verhoger
Zwart: 1397663

Wit: 1397661

Documenthouder
Zwart: 1397673

Wit: 1397675

Polssteunen
Zwart: 1397657 (toetsenbord)

Zwart: 1397659 (muismat)
Wit: 1397668 (toetsenbord)

Wit: 1397664 (muismat)

1  Creëer je werkruimte

Het lijkt misschien leuk om met een laptop op de bank 
te liggen, maar dit zal je niet helpen om een verschil te 
voelen tussen het werk en het leven thuis. Het zal je ook 
niet in een goede houding laten zitten voor een gezonde 
rug en nek.

Je hebt een speciale werkruimte nodig voor je beste 
productiviteit en welzijn, waar je in alle rust kunt. Genoeg 
ruimte voor een bureau, stoel en monitor zodat je 
comfortabel kan werken.

2  Ga ergonomisch zitten

Je voelt je misschien meer ontspannen omdat je thuis 
bent, maar je moet goed letten op je zithouding. Dit kan 
beter zijn voor je rug, nek en schouders.

Als je je werkruimte voor het eerst inricht, is het een 
goed idee om een werkplekbeoordeling te doen om te 
controleren of je goed zit.

Belangrijk is dat je goed zit, stel je stoel zo in dat je 
bovenbenen evenwijdig of licht hellend aan de vloer zijn 
en dat je rug goed ondersteund wordt door de stoel. Een 
voetensteun en rugsteun kunnen hierbij helpen. 

Let op je onderarmen, zorg dat ze horizontaal ten 
opzichte van de vloer blijven en je ellebogen een buiging 
hebben van 90 graden, met je toetsenbord, muis en 
werkoppervlak op/net onder ellebooghoogte.

Zorg dat de bovenkant van je scherm op ooghoogte is of 
net daaronder. Mogelijk heb je een monitorstandaard of 
een laptop verhoger nodig om je hierbij te helpen.

Als je al jaren in een kantoor werkt omringd 
door collega’s, kan de verandering groot zijn 
om nu ineens (gedwongen) thuis te werken. 

Hier zijn zeven richtlijnen die je helpen om je 
werk vanuit huis te laten slagen:

5   Stel je temperatuur in

Een groot voordeel van het werken vanuit huis is dat je 
je thermostaat op het door jou gewenste niveau kunt 
instellen.

Thermisch comfort heeft een groot effect op hoe 
comfortabel we werken.

6   Structureer je dag

Om ervoor te zorgen dat je je werk gedaan krijgt, 
ongeacht andere invloeden, moet je je dag structureren 
zoals je dat op kantoor zou doen. Maak een to-do lijst en 
stel doelen om te bereiken per werkdag.

7   Zorg voor een opgeruimde werkplek

Mensen die een opgeruimd thuiskantoor houden, voelen 
zich minder prikkelbaar, productiever, minder afgeleid en 
in staat om informatie beter te verwerken.

Organiseer je werkbestanden, tijdschriften en andere 
materialen in gelabelde opbergboxen en bureauladen, 
zodat je de rommel kunt verminderen en dingen snel kunt 
vinden wanneer je ze nodig hebt.

3   Ga niet te lang zitten

Het is van vitaal belang dat je elke 20 minuten opstaat 
en rondloopt. De gevaren van te lang zitten elke dag zijn 
onder andere gewichtstoename, het risico op diabetes en 
spierverlies

4   Zorg voor daglicht

Het beste creëer je thuis een gezond kantoor, hier hoort 
licht natuurlijk bij. Natuurlijk licht door een raam is ideaal, 
maar als dit niet mogelijk is, zorg dan voor voldoende 
kunstlicht om je scherm en documenten gemakkelijk te 
kunnen zien. Slechte verlichting kan leiden tot vermoeide 
ogen, migraine en hoofdpijn. 

7 Manieren om productief en goed 
te blijven werken vanuit huis



Werkplek en inrichting

De Quantore voetensteunen zijn een ideale toevoeging voor 

je werkplek. Gebruik de voetensteunen om je werkhouding 

te verbeteren. 

Professionele rugsteun van Fellowes met een ergonomisch 

ontwerp om spanningen in je rug te verminderen en je 

houding te verbeteren. Past zich zachtjes aan aan jouw 

lichaamscontouren voor een maximale ondersteuning. 

Gemakkelijk te bevestigen op iedere bureaustoel.

Art.nr. 489020 Basic rubberen voetplaatArt.nr. 436352 Zwart

Art.nr. 485621 Zwart
Art.nr. 485598 Zachte bureaustoelwielen 5 stuks

Art.nr. 489005 Solemate
Art.nr. 489006 Solemate plus

Art.nr. 394797 15 liter 25,5 cm zwart
Art.nr. 394798 30 liter 33,5 cm zwart
Art.nr. 394799 50 liter 33,5 cm zwart
Art.nr. 394800 80 liter 47 cm zwart
Art.nr. 394801 110 liter 45 cm zwartArt.nr. 436351 Gaas

Quantore voetensteun

Fellowes Pro Ultieme rugsteun 
Ronde papierbak gemaakt van epoxy gecoated metaal. De 

vlamdover is een speciale deksel met een kleinere opening, 

dat op de ronde metalen bak wordt geplaatst. Getest op 

brandveiligheid. In verschillende formaten verkrijgbaar.Fellowes rugsteun van gaas. De gaasstructuur laat lucht 

circuleren voor persoonlijk comfort. Het ergonomisch 

ontwerp verminderd spanningen in je rug en verbeterd je 

houding. Gemakkelijk te bevestigen op iedere bureaustoel.

Vepabin papierbak 
met vlamdover

Fellowes Offi  ce Suites rugsteun

Bureaustoel Vigo heeft een kunststof voetenkruis, din gaslift 

en instelbare gewichtsregeling. Standaard wordt de bureau-

stoel geleverd met harde wielen. Zachte wielen zijn los 

verkrijgbaar. Rugbreedte 46 cm en rughoogte 59-64 cm. 

Zitbreedte 46 cm en zitdiepte 45-51 cm. Zithoogte 44-54 cm. 

Verwen je benen en rug door het gebruik van een voeten-

steun. Tevens verminder je hiermee de belasting en ver-

moeidheid voor de spieren door je benen in een optimale 

hoek te ondersteunen. Deze voetensteunen hebben een 

hoekinstelling tot 20 graden. Met antislipoppervlak. 

Stevige duurzame constructie van 45 x 35 cm. 

Euroseats bureaustoel Vigo
Kensington voetensteun 

Robuuste beschermende matten voor zachte en harde 

vloeren. Verschaft ergonomische voordelen door eenvou-

diger verschuiven van de bureaustoel. Rechthoekige 

afmetingen. Transparant.
Een stoelkussen bevordert een gezonde zithouding, verbetert 

de doorbloeding en ontlast de rug tijdens het zitten. Gebruik 

het thuis, op kantoor of in de auto. 

Floortex stoelmat PVC 

Kensington stoelkussen 

Art.nr. 489094 120 x 90 cm voor zachte vloeren
Art.nr. 489095 120 x 150 cm voor zachte vloeren
Art.nr. 489096 120 x 90 cm voor harde vloeren
Art.nr. 489097 120 x 150 cm voor harde vloeren

Art.nr. 1396915 Cool gel
Art.nr. 1396914 Traagschuim

COMFORT

EN 

GEMAK

een voetensteun je bloeds-
omloop verbetert? En uit 
onderzoek blijkt: des te sneller 
het bloed de hersenen kan 
bereiken, des te scherper kun 
je nadenken.

wist 
je dat
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Een modulaire arm waarmee je de 

werkplek ergonomisch kunt inrichten. 

Met behulp van de scharnierarm is 

de monitor eenvoudig zwenkbaar en 

in diepte verstelbaar. Je kunt tevens 

de monitor in hoogte instellen. 

Bevestiging aan het bureau.

Art.nr. 484193 Enkel scherm zwart-zilver
Art.nr. 484194 Dubbel scherm zwart-zilver

Art.nr. 418469 Dubbel scherm met klem
Art.nr. 418439 Enkel scherm met klem
Art.nr. 418416 Enkel scherm met laptop
Art.nr. 418427 Enkel scherm op voet
Art.nr. 418428 Dubbel scherm op voet

R-Go Tools 
monitorarm Zepher 4

Met deze monitorarmen bevestig je een fl atscreen aan het 

bureau. Eenvoudig in hoogte en diepte te verstellen en het 

scherm kan kantelen, zwenken en roteren. Geschikt voor 

schermen tot 30 inch (76 cm).

Newstar D960 monitorarm

Werkplek en inrichting

Voor ieder wat wils
Heb je één computer die je met meerdere mensen 

gebruikt? Dan raad ik de monitorarm aan. Ideaal om

tussen verschillende hoogtes en dieptes te wisselen, 

zodat de computer te gebruiken is door iedereen.

EEN BETERE EN GEZONDERE 
MANIER VAN WERKEN

Comfortabel (thuis)werken met Newstar 
Voorheen werden ergonomische producten voor op kantoor of thuis gezien als een luxe of zelfs een 
extraatje. Maar dat is niet langer het geval; vandaag de dag beseffen de meeste werkgevers dat 
ergonomische producten een vitaal onderdeel zijn van elk modern bedrijf. Vraag iemand waarom 
ergonomische producten zouden moeten worden gebruikt op de werkplek en de meesten zouden 
waarschijnlijk zeggen dat het de kans op RSI, rugklachten en ander letsel vermindert. Dit is allemaal 
waar, maar er zijn ook andere redenen om te investeren in ergonomische producten:

• Het is gezonder en vergroot het gezondheidsbewustzijn;
• Het vergroot de mate van werkplezier;
• Hogere productiviteit en betere werkkwaliteit;
• Minder verzuim en ziektedagen.

De gouden driehoek van ergonomisch werken – zowel op kantoor en thuis – wordt gevormd door een ergonomisch 
bureau, een ergonomische stoel en een ergonomische monitor- of laptopsteun. 

Bureausteunen
Een bureausteun helpt niet alleen bij het creëren van een 
ergonomische werkplek en het reduceren van schouder-, 
nek- en rugklachten; het draagt ook bij aan een opgeruimd 
bureau. Afgezien van praktische voordelen, blijkt uit studies 
dat dit ook een positief effect heeft op de werkeffi ciëntie. 
De FPMA-D550BLACK, bijvoorbeeld, biedt een slimme en 
ergonomische oplossing voor een fl at screen van 10” tot 32”. 
De full motion bureausteun is voorzien van een veelzijdige 
kantel-, draai- en zwenktechnologie, waardoor de steun 
in elke kijkhoek kan veranderen om volledig te profi teren 
van de mogelijkheden van de fl at screen. Daarnaast kan 
eenvoudig de hoogte en diepte worden aangepast, om zo 
de perfecte werkpositie te creëren. 

Laptop stands
Een laptop stand is echt een uitkomst voor degenen die de 
voorkeur geven aan mobiel zijn en het werken op hun laptop; 
de stand plaatst de laptop op ooghoogte van de gebruiker, 
waardoor een betere en meer ergonomische werkhouding 
ontstaat. De laptop stands uit de NSLS-serie zijn de perfecte 
oplossing om zowel mobiel en ergonomisch te blijven. De 
laptop stands hebben een superslank ontwerp en zijn al dan 
niet opvouwbaar en daardoor gemakkelijk mee te nemen, 
waar je maar wilt.

fpma-d550black nsls010 nsls100nsls050 nsls200

Ga voor meer informatie naar www.newstar.nl

ART. 418224 | 1 SCHERM
ART. 418225 | 2 SCHERMEN
ART. 418226 | 3 SCHERMEN

· 10-32 inch
· Full motion
· Hoogte- en diepteverstelling
· Inclusief klem en doorvoer

ART. 1396602

· 11-17 inch
· 6 hoogteposities
· Ultra-slank en opvouwbaar 
· Inclusief reisetui

ART. 418390

· 10-17 inch
· Roteerbare basis
· Solide, aluminium design

ART. 418418

· 10-22 inch
· 6 hoogteposities
· Breedteverstelling
· Ultra-slank en opvouwbaar 

ART. 1396601

· 10-17 inch
· 6 hoogteposities
· Diepteverstelling
· Opvouwbaar 
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De extra brede monitorstandaard heeft drie 

verschillende hoogtes en biedt plaats aan 

grotere monitors.  Met een monitor op de 

juiste hoogte voorkom je nek-, rug-, en 

oogklachten. De massief stalen basis kan 

worden belast tot maximaal 20 kg. 

Art.nr. 418210 Extra breed

Art.nr. 436264 Grijs

Kensington Smartfi t 
monitorstandaard  

Standaard laptopstandaard voor laptops tussen de 

12 en 17 inch. Met een kantelhoek tot 50 graden 

om voor iedereen de juiste kijkhoek in te stellen. 

Inklapbaar en daarom gemakkelijk mee te nemen. 

Kensington Smartfi t 
Easy Riser laptopstandaard

Werkplek en inrichting

Waar je ook werkt, 
werk als een pro.

Meer informatie op: 
www.kensington.com/promotions

Koop voor €50,- Kensington SmartFit® producten en ontvang een draadloze 
SureTrack™ Dual muis.

Rust elke werkruimte uit met accessoires die het welzijn en de 

productiviteit bevorderen. Alle Kensington SmartFit-producten 

hebben een kleurcodering en zijn in hoogte verstelbaar zodat 

je eenvoudig je persoonlijke voorkeuren kan instellen voor 

optimaal ergonomisch comfort.

Zwart

Blauw

Grijs

Rood

Ook beschikbaar in:

Comfortabel en productief werken, waar je ook bent.

Kantoor Thuis
Een eigen bureau, met eigen accessoires die 

we aan het einde van de dag mee naar huis 

nemen voor maximale hygiëne, dat is het 

nieuwe normaal. 

Zorg ook thuis voor een optimaal welzijn, 

met een comfortabel en productief ingericht 

thuiskantoor.

Mobiel
Er kan op elke plek gewerkt worden, zo lang er maar 

WiFi is. Organisaties dienen hun werknemers dus 

ook van producten te voorzien die aan deze trend 

beantwoorden, zoals tassen, beveiliging en welzijn.

GRATIS

Promotionele periode : 01.04.2021 t/m 31.12.2021

CBT32262_ad_Kensington_Work_like_a_Pro_Promo_Quantore_A4_NL_final.indd   1CBT32262_ad_Kensington_Work_like_a_Pro_Promo_Quantore_A4_NL_final.indd   1 11.02.21   10:3011.02.21   10:30

een laptopstandaard zorgt voor 
minder fysieke belasting aan je 
nek, schouders en bovenrug, wat 
weer zorgt voor meer comfort en 
een verbeterde productiviteit?

wist 
je dat

werk je aan de keuken- of 
eettafel? Maak dan gebruik 
van een monitorstandaard 
om toch een goede 
zit houding te creëren. 

tip:
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Werkplek en inrichting Computer en accessoires

Kwaliteit lichtgewicht en ruime zakelijke tas met een  

hoofdcompartiment en een kleiner voorvak. Het voorste 

compartiment voorziet snelle toegang tot je smartphone, 

paspoort, pennen en visitekaartjes. Inclusief reinigings doekje, 

sleutelhouder en uitneembaar tasje voor de oplader en  

kabels. Afneembare en verstelbare schouderriem.

Wandklok uitgevoerd in een moderne combinatie van hout  

en kunststof. Precisie quartz uurwerk, slechts 1 seconde  

afwijking in 6 jaar. Inclusief secondewijzer. Goed leesbaar  

tot 35 m. Functioneert met één AA batterij (meegeleverd). 

Diameter van 30,5 cm.

Art.nr. 1387540 Smart grijs 13,3 inch 
Art.nr. 1387550 Smart blauw 13,3 inch Art.nr. 890302 Ø30,5 cm hout/wit

Art.nr. 435106 Zwart 15,6 inchArt.nr. 1387521 LED lamp wit

Art.nr. 1387536 Smart grijs
Art.nr. 1387544 Smart blauwArt.nr. 890301 Ø57,5 cm zwart

Leitz Complete laptop shopper 
Unilux wandklok Baltic 

Kwaliteit lichtgewicht zakelijke trolley in handbagae formaat 

met twee hoofdcompartimenten en een kleiner voorvak. Reis 

comfortabel met twee soepel rollende wielen (ABEC3) en een 

uitschuifbare trekstang. Makkelijk draagbaar dankzij lederen 

handvat en de verstelbare schouderriem.

Grote zwarte wandklok met een diameter van 57,5 cm.  

Inclusief secondewijzer. Goed leesbaar tot 180 m. Kleur 

zwart/wit. Gemaakt van kunststof. Functioneert met één  

AA batterij (meegeleverd). Diameter van 57,5 cm.

Leitz Complete Carry-On trolley

Unilux wandklok Mega 

De Classic Sleeve beschermt de notebook met een duurzame 

polyester buitenkant die hard genoeg is om mee te reizen. 

Gevoerde schouderband en handgrepen. Aan de voor- en 

achterzijde veel ruimte voor accessoires.

Handige draadloze lamp. Dankzij het lage gewicht van 240 gr. 

kan de lamp gemakkelijk worden verplaatst. Uitgerust met een 

lithiumbatterij van 2400 mAh voor een batterijduur van 7 uur. 

Kan eenvoudig worden opgeladen via de USB-kabel . De arm 

van 35 cm is volledig flexibel en kan in alle richtingen worden  

gedraaid. Nominaal vermogen 7,8 W. 1100 lux bij 35 cm. 

Brandduur 20.000 uur.

Kensington laptoptas sleeve 

Unilux bureaulamp Nelly 

De universele 14-inch hoes van Kensington biedt een  

zachte beschermingslaag voor uiteenlopende apparaten.  

De fleecevoering beschermt het oppervlak tegen krassen.  

Een verstevigde handgreep zorgt dat je de hoes makkelijk 

kunt vasthouden en de opbergvakken aan de buitenkant  

bieden ruimte voor al jouw accessoires.

Unilux bureaulamp met dimmer en een moderne strakke 

vormgeving in combinatie met functionaliteit. Gepolijst  

aluminium. Door twee scharnieren instelbaar. Armlengte  

380 mm. Hoogte 380 mm. Voet 180 x 120 mm. Lampkop 

300 x 75 mm. Led 5W. Licht 500 Lumen. 3500K neutraalwit. 

Kabellengte 1,7 m. Brandduur 20.000 uur. 

Kensington laptophoes Unilux bureaulamp Terra 

Art.nr. 418784 Zwart 14 inchArt.nr. 495361 Aluminium grijs

kies voor een bureau-
lamp met verschillende 
lichtstanden. Dan kun je 
het licht gedurende de 
dag aanpassen, voor de 
beste ondersteuning.

tip:
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Computer en accessoires

Een op hoogte instelbare acryl documentenhouder 

geschikt tot A3-formaat. Ter voorkoming van 

nek- en rugklachten. De hoek en de hoogte zijn 

eenvoudig in te stellen. Modern stabiel design. 

Met opbergruimte voor toetsenbord. Afmetingen 

536 x 278 x 160 tot 235 mm.

3M gel-polssteun met lederlook. Ondersteunt jouw pols 

en zorgt voor comfort en een juiste ergonomische houding. 

Uitgevoerd in zwart met metallic grijze bodemplaat.

Art. nr. 484152 A3

Art. nr. 436399 WR420LE grijs/zwart

Art. nr. 484060 Grijs 
Art. nr. 484061 Zwart
Art. nr. 484062 Rood
Art. nr. 484063 Blauw

Art. nr. 436189 Verstelbaar grafi et

Art. nr. 436221 Zwart
Art. nr. 436222 Rood
Art. nr. 436223 Blauw

Quantore documenthouder

3M polssteun gel toetsenbord 

Standaard muismat van Fellowes gemaakt van 50% 

gereceycled materiaal. Met een antislip onderkant in 

rubber. Het duurzame polyester oppervlak zorgt voor 

betere muisprestaties. Formaat 200 x 228 x 4 mm.

Fellowes muismat Quantore documenthouder

Deze Quantore muismat is geschikt voor draadloze en 

draadgebonden muizen, optische muizen en muizen met een 

bal. Voorzien van een antislip onderkant voor meer stabiliteit. 

Formaat 230 x 190 x 6 mm.
De Fellowes muismat met polssteun ondersteunt jouw pols 

en zorgt voor comfort en een juiste ergonomische houding. 

De verstelbare hoek kan 10 mm voorwaarts of achterwaarts 

gekanteld worden, waardoor je de polssteun naar jouw 

persoonlijke voorkeur kan instellen. 

Quantore muismatten basic

Fellowes muismat met 
polssteun gel Muismat van Quantore met een polssteun. Geschikt voor 

optische en trackball muizen. Met een speciaal oppervlak 

voor betere tracking en een antislip onderzijde.

Het in hoogte verstelbare gelkussen is geïntegreerd in de 

muismat en vormt zich naar de natuurlijke curve van je pols 

en hand voor een langdurige, optimale werking.

Quantore muismatten met steun

Kensington muismat 
met polssteun 

Art. nr. 484059 Zwart/grijs
Art. nr. 363321 Zwart

Art. nr. 436381 Verstelbaar zwart

Een op hoogte instelbare acryl documentenhouder 

nek- en rugklachten. De hoek en de hoogte zijn 

eenvoudig in te stellen. Modern stabiel design. 

Met opbergruimte voor toetsenbord. Afmetingen 

Quantore documenthouderQuantore documenthouder

voor betere tracking en een antislip onderzijde.

Art. nr. 484059 Zwart/grijs
Art. nr. 363321 ZwartArt. nr. 363321 Zwart

Gemakkelijker kan niet
Door de documentenhouder te gebruiken kan ik 

in één oogopslag in mijn documenten én op mijn 

scherm kijken. Ideaal wanneer ik bijvoorbeeld mijn 

aantekeningen uit moet werken.

naast kantoormedewer-
kers, gamers , het vaakst 
professionele en goede 
muismatten kopen?

wist 
je dat
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Volledig draadloos toetsenbord van Logitech met Unifying-

technologie. Gemakkelijk verbinding maken, acht sneltoetsen 

en een lange batterijlevensduur.

Art.nr. 484221 Qwerty
Art.nr. 484222 Azerty

Art.nr. 009011 Qwerty
Art.nr. 009016 Azerty  

Art.nr. 436502 Draadloos

Logitech K270 toetsenbord

Een voordelige draadloze muis van HP. De muis ligt prettig 

in de hand, zowel bij links- als rechtshandig gebruik.

HP X200 muis 

Logitech betrouwbaar draadloos toetsenbord en een 

compacte muis. Met extra lange batterijlevensduur, acht 

sneltoetsen en een bereik tot 10 meter. 

Logitech MK270 
toetsenbord + muis  

HP draadloos toetsenbord met muis. Het toestenbord heeft 

een standaard formaat en een mechanische keyswitch. 

HP toetsenbord en muis 

Art.nr. 1398150 Qwerty

Computer en accessoires

Q-nummer Omschrijving
1387525 Monitorstandaard Leitz WOW Ergo Roze

1387529 Monitorstandaard Leitz WOW Ergo Blauw

1387526 Monitorstandaard Leitz WOW Ergo Zwart

Leitz Ergo WOW-muismat met 
verstelbare polssteun
Met de verstelbare ergonomische polssteun kun je 
eenvoudig de hoogte van de polssteun aanpassen 
voor comfort op maat, terwijl de muismat een optimale 
tracking mogelijk maakt voor optische muizen en 
lasermuizen.

Leitz Ergo WOW verstelbare 
polssteun
De ideale polssteun voor een ergonomische 
werkplek. Je pols blijft zo recht mogelijk en dat 
draagt bij aan gezondheid en comfort, terwijl je 
ook productief kunt blijven werken.

Leitz Ergo WOW verstelbare 
monitorstandaard
Zet je monitor op de optimale kijkhoogte voor een 
gezonde en ergonomische werkhouding en voor 
meer productiviteit. Het strakke design zorgt voor 
een nette werkplek, neemt weinig ruimte in op je 
bureau en biedt ook ruimte om je toetsenbord op 
te bergen.

Leitz Ergo WOW ergonomisch 
verstelbare computervoetsteun
Combineert de ergonomische voordelen van een 
kantelbare en in hoogte verstelbare voetsteun met 
de extra voordelen van een breed platform en een 
antislipoppervlak. De WOW-voetsteun voor kantoor 
draagt bij aan een gezonde bloeddoorstroming, 
aan comfort voor rug en benen en aan een hogere 
productiviteit.

NIEUW

De nieuwe Leitz Ergo WOW range bestaat uit
ergonomische producten in opvallende kleuren 
die je leven én je werk nieuwe energie geven. Zo 
blijft je bloed stromen en blijven lichaam en geest 
alert.

LEITZ ERGO WOW
ENERGISE YOUR LIFE

VOOR ALLE LEITZ ERGO 
PRODUCTEN GELDT: DRAAI OM - 
KIES UIT TWEE HOOGTES

roze blauw zwart

Monitorstandaard Leitz WOW Ergo Zwart

Leitz Ergo WOW ergonomisch 

Q-nummer Omschrijving
1387528 Polssteun Leitz WOW Ergo Roze

1387531 Polssteun Leitz WOW Ergo Blauw

1387527 Polssteun Leitz WOW Ergo Zwart

Q-nummer Omschrijving
1387524 Voetensteun Leitz WOW Ergo Zwart

Q-nummer Omschrijving
1387522 Muismat Leitz WOW Ergo Roze

1387530 Muismat Leitz WOW Ergo Blauw

1387523 Muismat Leitz WOW Ergo Zwart

KOOP & ONTVANG
KOOP 2 WOW producten 

en ONTVANG een 
paar Happy Socks of een 

WOW thermosbeker GRATIS.

CBT32257_cp_WOW_Ergo_A4_NL_v1.indd   1CBT32257_cp_WOW_Ergo_A4_NL_v1.indd   1 28.01.21   15:0528.01.21   15:05

MORS-

BESTENDIG

dit toetsenbord gebruik maakt 
van Plug & Play? Je kunt het 
dus zonder installatie 
gebruiken op elke desktop 
en laptop met Windows.

wist 
je dat
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Computer & Accessoires

Compacte, lichtgewicht drive voor het dagelijks uitwisselen 

van bestanden. Voorzien van een beschermkapje. Snelheid 

USB-3.0 (5Gbps). High speed.

Art.nr. 434927 16 GB
Art.nr. 434928 32 GB
Art.nr. 434929 64 GB
Art.nr. 434930 128 GB
Art.nr. 435648 256 GB

Art.nr. 1387510 64 GB
Art.nr. 1387512 128 GB

Art.nr. 436164 Zwart/zilver
Art.nr. 436165 Zwart draadloos

Quantore USB-Stick

Deze Sandisk geheugenkaart is in het bijzonder geschikt voor 

high quality mobiele toestellen als digitale camera’s, smart-

phones en tablet-computers. De kaart heeft een maximale 

overdrachtssnelheid van 100 MB/s.

Sandisk Ultra SDXC 
geheugenkaart 

Deze Quantore muizen leggen beweging optisch vast 

voor vloeiende, precieze prestaties. De geronde vorm past 

comfortabel in je hand, zowel bij links- als rechtshadig 

gebruik. Plug-and-play. De draadloze variant werkt op 

2x AAA batterijen op 2x AAA batterijen (niet meegeleverd).

Quantore muis

Comfortabel toetsenbord, reduceert vermoeidheid en 

voortdurend strekken van de polsen. Voorzien van een 

USB-aansluiting. Zeer lichte aanslag. Gebruik het toetsenbord 

in combinatie met de polsteun voor optimaal gebruik.

Quantore toetsenbord

Art.nr. 435340 Zwart
Art.nr. 363322 Polssteun gel

SLIMME OPLOSSINGEN VAN HAMA

Meer info?
Kijk ook eens op https://nl.hama.com/producten/computer-laptop

Laden
Hama Power Pack ‘Supreme 20HD’, 20000mAh

Office
Hama 7in1 USB-C dockingstation
3x USB-A 3.1, HDMI™, VGA, LAN, USB-C

Dit supersnel USB-C dockingstation met 
7 extra poorten, elegante aluminium 
behuizing, supersnelle gegevensoverdracht 
tot 5Gbps biedt je alle poorten die je nodig 
hebt.

405028

Accessoires voor thuis 
en op kantoor.

Office
Hama Draadloze oplader 
‘QI-FC10S-Fabric’

Met dit Qi-oplaadstation laad je je 
smartphone razendsnel. En dit zowel liggend 
als staand. Het geoptimaliseerde laadproces 
ontziet de accu en verlengt de levensduur. 
De laag van stof, beschermt de achterzijde 
van je smartphone tegen krassen.

1391660

Kijk ook eens op https://nl.hama.com/producten/computer-laptop

Hama 7in1 USB-C dockingstation
3x USB-A 3.1, HDMI™, VGA, LAN, USB-C3x USB-A 3.1, HDMI™, VGA, LAN, USB-C

Dit supersnel USB-C dockingstation met 

behuizing, supersnelle gegevensoverdracht 
tot 5Gbps biedt je alle poorten die je nodig 

3x USB-A 3.1, HDMI™, VGA, LAN, USB-C

Office
Hama USB 2.0 hub 4in1

Met deze USB 2.0 hub heb je 4 extra USB-A-poorten 
ter beschikking. Hierdoor kan je apparaten zoals een 
externe harde schijf, scanner of printer constant op je 
computer aansluiten. Gegevensoverdracht 480 Mbps.

450307

De batterij van je smartphone wordt tegenwoordig tot het uiterste gedreven. 
Investeer daarom in een compacte, lichte powerbank die je smartphone toch 

een serieuze boost geeft. De Hama ‘Supreme 20HD’ powerbank zorgt voor 
extra energie onderweg wanneer je smartphone het nodig heeft.

1391664

Laden
Hama Power Pack ‘Supreme 20HD’, 20000mAh

Accessoires voor thuis 
en op kantoor.

De batterij van je smartphone wordt tegenwoordig tot het uiterste gedreven. 
Investeer daarom in een compacte, lichte powerbank die je smartphone toch 

een serieuze boost geeft. De Hama ‘Supreme 20HD’ powerbank zorgt voor 
extra energie onderweg wanneer je smartphone het nodig heeft.

1391664

Hama Draadloze oplader 

Met dit Qi-oplaadstation laad je je 
smartphone razendsnel. En dit zowel liggend 
als staand. Het geoptimaliseerde laadproces als staand. Het geoptimaliseerde laadproces 
ontziet de accu en verlengt de levensduur. 
De laag van stof, beschermt de achterzijde 
van je smartphone tegen krassen.

Sound
Hama Bluetooth®, 
in-ear true wireless 
oortjes ‘Style’ met 
spraaksturing

De vrijheid begint met ‘Style’: deze draadloze 
true wireless oortjes zijn te bedienen met 
spraakcommando’s en aanraakbediening.

1391656

Office
Hama USB 3.1 Type-C hub 4in1

Met deze snelle hub in een strak design, 
zet je één Type-C-poort om in 4 USB-A- 
poorten. Bovendien werkt deze hub niet 
alleen met je USB 3.1 toestellen. Maar 
ook met je USB 3.0 en USB 2.0 apparaten. 
Gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

413658

SLIMME OPLOSSINGEN VAN HAMA

Meer info?
Kijk ook eens op https://nl.hama.com/producten/computer-laptop

Laden
Hama Power Pack ‘Supreme 20HD’, 20000mAh

Office
Hama 7in1 USB-C dockingstation
3x USB-A 3.1, HDMI™, VGA, LAN, USB-C

Dit supersnel USB-C dockingstation met 
7 extra poorten, elegante aluminium 
behuizing, supersnelle gegevensoverdracht 
tot 5Gbps biedt je alle poorten die je nodig 
hebt.

405028

Accessoires voor thuis 
en op kantoor.

Office
Hama Draadloze oplader 
‘QI-FC10S-Fabric’

Met dit Qi-oplaadstation laad je je 
smartphone razendsnel. En dit zowel liggend 
als staand. Het geoptimaliseerde laadproces 
ontziet de accu en verlengt de levensduur. 
De laag van stof, beschermt de achterzijde 
van je smartphone tegen krassen.

1391660

Office
Hama USB 2.0 hub 4in1

Met deze USB 2.0 hub heb je 4 extra USB-A-poorten 
ter beschikking. Hierdoor kan je apparaten zoals een 
externe harde schijf, scanner of printer constant op je 
computer aansluiten. Gegevensoverdracht 480 Mbps.

450307

De batterij van je smartphone wordt tegenwoordig tot het uiterste gedreven. 
Investeer daarom in een compacte, lichte powerbank die je smartphone toch 

een serieuze boost geeft. De Hama ‘Supreme 20HD’ powerbank zorgt voor 
extra energie onderweg wanneer je smartphone het nodig heeft.

1391664

Sound
Hama Bluetooth®, 
in-ear true wireless 
oortjes ‘Style’ met 
spraaksturing

De vrijheid begint met ‘Style’: deze draadloze 
true wireless oortjes zijn te bedienen met 
spraakcommando’s en aanraakbediening.

1391656

Office
Hama USB 3.1 Type-C hub 4in1

Met deze snelle hub in een strak design, 
zet je één Type-C-poort om in 4 USB-A- 
poorten. Bovendien werkt deze hub niet 
alleen met je USB 3.1 toestellen. Maar 
ook met je USB 3.0 en USB 2.0 apparaten. 
Gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

413658

SLIMME OPLOSSINGEN VAN HAMA

Meer info?
Kijk ook eens op https://nl.hama.com/producten/computer-laptop

Laden
Hama Power Pack ‘Supreme 20HD’, 20000mAh

Office
Hama 7in1 USB-C dockingstation
3x USB-A 3.1, HDMI™, VGA, LAN, USB-C

Dit supersnel USB-C dockingstation met 
7 extra poorten, elegante aluminium 
behuizing, supersnelle gegevensoverdracht 
tot 5Gbps biedt je alle poorten die je nodig 
hebt.

405028

Accessoires voor thuis 
en op kantoor.

Office
Hama Draadloze oplader 
‘QI-FC10S-Fabric’

Met dit Qi-oplaadstation laad je je 
smartphone razendsnel. En dit zowel liggend 
als staand. Het geoptimaliseerde laadproces 
ontziet de accu en verlengt de levensduur. 
De laag van stof, beschermt de achterzijde 
van je smartphone tegen krassen.

1391660

Office
Hama USB 2.0 hub 4in1

Met deze USB 2.0 hub heb je 4 extra USB-A-poorten 
ter beschikking. Hierdoor kan je apparaten zoals een 
externe harde schijf, scanner of printer constant op je 
computer aansluiten. Gegevensoverdracht 480 Mbps.

450307

De batterij van je smartphone wordt tegenwoordig tot het uiterste gedreven. 
Investeer daarom in een compacte, lichte powerbank die je smartphone toch 

een serieuze boost geeft. De Hama ‘Supreme 20HD’ powerbank zorgt voor 
extra energie onderweg wanneer je smartphone het nodig heeft.

1391664

Sound
Hama Bluetooth®, 
in-ear true wireless 
oortjes ‘Style’ met 
spraaksturing

De vrijheid begint met ‘Style’: deze draadloze 
true wireless oortjes zijn te bedienen met 
spraakcommando’s en aanraakbediening.

1391656

Office
Hama USB 3.1 Type-C hub 4in1

Met deze snelle hub in een strak design, 
zet je één Type-C-poort om in 4 USB-A- 
poorten. Bovendien werkt deze hub niet 
alleen met je USB 3.1 toestellen. Maar 
ook met je USB 3.0 en USB 2.0 apparaten. 
Gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

413658
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Een zeer compact ergonomisch toetsenbord van R-Go Tools. 

Bij gelijktijdig gebruik van toetsenbord en muis blijven de 

handen altijd binnen schouderbreedte. Dit geeft de schouder 

en elleboog een natuurlijke, ontspannen houding en voor-

komt overbelastingsklachten zoals RSI. Het toetsenbord is 

dun en heeft een lichte aanslag, wat zorgt voor een platte 

stand van de polsen en minder spierspanning.

Art.nr. 484199 Qwerty zwart
Art.nr. 484200 Qwerty wit

Art.nr. 484204 Medium rechts
Art.nr. 484201 Medium rechts bedraad
Art.nr. 484207 Medium links
Art.nr. 484208 Medium links bedraad
Art.nr. 484209 Groot rechts bedraad
Art.nr. 484210 Groot rechts

Art.nr. 484217 Qwerty zwart
Art.nr. 484218 Azerty zwart

R-Go Tools Compact 
ergonomisch toetsenbord  

Het R-Go toetsenbord is een gesplitst, compact en licht-

gewicht toetsenbord. Traploos in te stellen, in iedere 

gewenste hoek van 0 tot 30 graden.

R-Go Tools Split 
ergonomisch toetsenbord 

De HE verticale muis heeft een verticale grip die zorgt voor 

een neutrale, ontspannen stand van hand en pols. Je beweegt 

vanuit de onderarm en niet vanuit je pols en zo verklein je de 

kans op RSI. De muis ligt prettig in de hand, ondersteunt je 

pols en vingers. Je kan de knoppen van de muis aanpassen 

aan jouw persoonlijke wensen.

R-Go Tools HE ergonomische muis

Deze 3M muis verbetert jouw comfort doordat je je armen 

en schouders in een meer ontspannen, neutrale positie houdt. 

De optische muis is geschikt voor rechtshandig gebruik met 

klikfuncties links en rechts boven op de verticale greep.

3M optische muis 
ergonomisch verticaal 

Art.nr. 484011 Small
Art.nr. 484012 Medium
Art.nr. 484010 Large

Computer en accessoires

regelmatig onderweg? 
Dit toetsenbord neem je 
gemakkelijk mee in je 
laptoptas dankzij het 
compacte formaat.

tip:

Voor alle producten van R-Go Tools
kijk op www.r-go-tools.nl

*

MET JE COMPUTER

Breng je veel uur door achter je PC? Blijf fit 
door je eigen werkplek gezond in te richten 

met onze ergonomische producten.

Gezond werken

MET JE LAPTOP

Om overal gezond te kunnen werken, hebben 
wij oplossingen bedacht waarmee je snel en 
makkelijk  je eigen ergonomische werkplek 

kunt creëren.

R-Go Caparo 4 D2 Monitorarm

R-Go Split Break Toetsenbord

R-Go HE Break Muis

R-Go Riser Laptopstandaard

R-Go Compact Break Toetsenbord

R-Go HE Sport Muis

Gezond en productief werken doe je door een 
ontspannende werkhouding in combinatie met beweging.

1 scherm: 48491 2 schermen: 484192

NL: 484217 BE: 484218

Zwart: 484212 Zilver: 484187 Wit: 484211

NL: 1397958 BE: 1397959

Links: 484184 Rechts: 484183Rechts: 484216
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Deze Casio rekenmachine heeft een 12-cijferig extra groot 

LC-display, metalen behuizing en kunststof toetsen. Bevat 

alle belangrijke functies zoals percentageberekening, 

belasting berekenen, decimaal selectie (0,1,2,3,4,ADD2), 

dubbelnultoets, verdeling in duizenden, afrondselectie, etc. 

Werkt op zonne-energie en verwisselbare batterij (LR44). 

Afmetingen 32 x 126 x 179 mm.

Art.nr. 420824 DF-120TERII

Art.nr. 1387901 4x AA
Art.nr. 1387963 8x AA
Art.nr. 1387935 4x AAA
Art.nr. 1388141 8x AAA

Art.nr. 930120 Labelwriter 4500
Art.nr. 817208 Etiket 99010 28 x 89 mm 260 stuks
Art.nr. 817209 Etiket 99012 36 x 89 mm 520 stuks
Art.nr. 817592 Etiket 11352 25 x 54 mm 500 stuks

Casio DF-120TERII 
rekenmachine 

De nieuwe Duracell Optimum alkalinebatterij met de meest 

baanbrekende Duracell-technologie ooit heeft een nieuw 

kathodesysteem dat sommige apparaten tot 200% extra 

levensduur biedt. In andere apparaten biedt Duracell Optimum 

meer kracht dan andere Duracell-alkalinebatterijen zodat 

ze veel beter én langer werken. De verpakking is 100% 

recyclebaar en bevat 0% plastic.

Duracell Optimum batterijen

Etiketteer, verzend en archiveer slimmer met de Dymo 

LW450. Druk tot 51 etiketten per minuut af. De labelwriter 

maakt gebruik van thermische printtechnologie, hierdoor heb 

je geen dure inkt of toner meer nodig. Druk één of honderden 

etiketten af zonder de verspilling en het geknoei met 

etiketten vellen. Druk kristalheldere tekst, afbeeldingen en 

barcodes af met een verbeterde resolutie van 600 x 300 dpi. 

Afmetingen 127 x 187 x 134 mm. 

Dymo 450 labelwriter 450 De E-mark is een elektronisch en mobiel markeerapparaat 

om eigen afdrukken in kleur te maken. Eenvoudig af te 

drukken met een zijdelingse beweging. De E-mark wordt 

compleet geleverd met 100% gevulde cartridge. Bediend via 

de app op een mobiel apparaat of een desktop computer. 

In de software zijn afdrukontwerpen, kant-en-klare sjablonen 

en speciale functies beschikbaar. Beschikt over een datum-, 

tijd- en nummerfunctie. Ingebouwde QR- en barcode-

generator en nog veel meer.

Colop E-Mark tekststempel 

Art.nr. 350906 Wit
Art.nr. 350907 Zwart
Art.nr. 350908 Labels
Art.nr. 350909 Opberghoes

Computer en accessoires
9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 2 1

ONTVANGEN19.04.2025John Hendriks

COLOP E-MARK®
EEN NIEUW TIJDPERK VOOR STEMPELS
+  “PLUG EN PLAY“
+ FULL COLOR AFDRUKKEN
+ GEAVANCEERDE APP VOOR ONBEPERKTE AFDRUKONTWERPEN
+ DATUM-, TIJD- EN NUMMERINGSGENERATOR
+ QR-CODE EN BARCODEGENERATOR
+ PERSONALISEERBARE AFDRUKONTWERPEN
+ KANT-EN-KLARE STEMPELONTWERPEN
+ SPECIALE FUNCTIES EN 

FUNCTIONALITEITEN

EEN NIEUW TIJDPERK VOOR STEMPELSEEN NIEUW TIJDPERK VOOR STEMPELSEEN NIEUW TIJDPERK VOOR STEMPELS

GEAVANCEERDE APP VOOR ONBEPERKTE AFDRUKONTWERPEN
DATUM-, TIJD- EN NUMMERINGSGENERATOR

PERSONALISEERBARE AFDRUKONTWERPEN

COLOP e-mark 
De e-mark is een elektronisch en mobiel (oplaadbare accu) 
markeerapparaat om eigen afdrukken mee te maken en te 
wijzigen en ze af te drukken met een eenvoudige zijdelingse 
beweging. 
Bediend via een app op een mobiel apparaat of een desktop 
computer, zijn bijna onbeperkte afdrukontwerpen, kant-en-klare 
sjablonen en speciale functies beschikbaar. Deze omvatten elke 
tekst of afbeelding, zoals een bedrijfslogo, een datum-, tijd- en 
nummerfunctie, een QR- en barcodegenerator en nog veel meer. 
Alle absorberende oppervlakken zoals papier, enveloppen, boeken, 
karton of papieren zakken kunnen eenvoudig worden gemarkeerd 
met de e-mark. 
In combinatie met de COLOP e-mark labelvellen, kunnen zelfs vele 
andere materialen zoals glas of metaal worden geëtiketteerd met 
de e-mark, wat het niet alleen een perfect hulpmiddel voor organisaties 
en kantoren maakt, maar ook geweldige mogelijkheden voor 
personalisatie biedt.

Art.nr Model
350907 Zwart
350906 Wit

COLOP e-mark label sheets   
Eenvoudig te markeren en volledig compatibel 
met de COLOP e-mark labelvellen (A4), de labels 
kunnen op praktisch alle oppervlakken worden 
aangebracht, inclusief metaal, glas en kunststof.

Art.nr 
350908

COLOP e-mark 
protective case  
Het compacte en lichte 
hoesje beschermt de e-mark 
tegen krassen, spatwater 
en andere externe invloeden.

Art.nr Kleur 
350909 Zwart

COLOP e-mark 
protective case  
Het compacte en lichte 

COLOP e-mark 
ink-cartridge  
De driekleurige inktcartridge 
is speciaal aangepast voor de 
e-mark en is gemakkelijk vervangbaar, 
duurzaam en biedt afdrukken in full 
colour-bereik.

Art.nr 
350910

MULTI-COLOUR WIFIUSB

emark.colop.com

ONTVANGEN GECONTROLEERD

2025-09-17   8:15 UUR J. Hendriks

19.04.2025
19.04.2025Prettige dag!
Prettige dag!

Je bent geholpen door Janine Peters

geholpen door Janine Peters

geholpen door RESERVERINGS NUMMER:

RESERVERINGS NUMMER:

verzonden: 19. 04. 2025

UW PROFESSIONELE SECURITY PARTNERoffice@pentagroup.comwww.pentagroup.com

BETAALD
Bar

Bank

Scheck

KV_e-mark_Quantore_2019.indd   1 14.06.19   12:16
Naamloos-2   1 11-07-19   09:30
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Computer en accessoires Pen en papier

De Quantore notieboekjes zijn voorzien van een handig elas-

tiek om je boekje te sluiten. Ook bevat het boekje een penlus, 

een leeslint en gelinieerde  pagina’s. Verkrijgbaar in 

de formaten A5 en A6 en in verschillende kleuren.

Art.nr. 011441 A4 zwart
Art.nr. 011442 A5 zwart
Art.nr. 011443 A6 zwart
Art.nr. 011456 A5 rood
Art.nr. 011619 A5 kraft

Art.nr. 390315 Transparant
Art.nr. 390316 Zwart
Art.nr. 390317 Blauw
Art.nr. 390318 Rood
Art.nr. 390319 Grijs
Art.nr. 390320 Wit

Art.nr. 420310 WK123Q
Art.nr. 420313 ST230Q
Art.nr. 420316 VB704Q
Art.nr. 420317 JV830Q
Art.nr. 420318 GR430Q

Art.nr. 091225 A4
Art.nr. 091228 A5
Art.nr. 091231 A6
Art.nr. 091232 A7

Quantore notitieboekjes

Gebruik de Quantore schrijfblokken voor al je notities. Deze 

gelinieerde schrijfblokken zijn verkrijgbaar in verschillende 

formaten. De Quantore schrijfblokken zijn ook beschikbaar 

in ruit en blanco.

Quantore schrijfblokken

Deze Quantore brievenbakjes zijn geproduceerd uit gere-

cycled materiaal zoals kledinghangers, CD-hoesjes en oude 

binnenzijden van koelkasten. Gebruik deze brievenbakjes voor 

het makkelijk ordnenen van je papieren, thuis of op kantoor.

De Quantore rekenmachines zijn erg handig voor het snel 

uitrekenen van diverse berekeningen. De rekenmachines 

zijn zowel verkrijgbaar als zakrekenmachine en als bureau-

rekenmachine.

De bureaurekenmachine is de beste reken-
machine die je kunt hebben, wanneer je 
regelmatig snel wat simpele sommen uit 
moet rekenen.

De bureaurekenmachine is nét wat groter 

dan een standaard huis- tuin en keuken-

rekenmachine maar, in tegenstelling tot 

de grafi sche rekenmachine, wel lekker over-

zichtelijk. Daarnaast heeft de wat uitgebreidere 

bureaurekenmachine ook nog de mogelijkheid 

om bijvoorbeeld percentages te bereken en 

btw-berekeningen te maken. Kortom, lekker 

handzaam én compleet. 

Quantore brievenbakjes
Quantore rekenmachines

Schrijfmap met een lederlook. De map bevat diverse insteek-

vakken voor visitekaartjes en documenten. Afsluitbaar

insteekvak met een rits en balpenhouders in het midden met

op de rechter binnenzijde een gelinieerd A4 schrijfblok. 

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen.

Quantore schrijfmap

Art.nr. 513042 Zonder rits
Art.nr. 513043 Met rits en calculator

Daar kun je 
op rekenen!
Daar kun je 
Een bureaurekenmachine

De bureaurekenmachine is de beste reken-
machine die je kunt hebben, wanneer je 
regelmatig snel wat simpele sommen uit 
moet rekenen.

De bureaurekenmachine is nét wat groter 

dan een standaard huis- tuin en keuken-

rekenmachine maar, in tegenstelling tot 

de grafi sche rekenmachine, wel lekker over-

zichtelijk. Daarnaast heeft de wat uitgebreidere 

bureaurekenmachine ook nog de mogelijkheid 

om bijvoorbeeld percentages te bereken en 

btw-berekeningen te maken. Kortom, lekker 

handzaam én compleet. 

Daar kun je 
op rekenen!
Daar kun je 
op rekenen!
Daar kun je Daar kun je 
Een bureaurekenmachineEen bureaurekenmachine

het gekantelde scherm van de 
bureaurekenmachine ervoor 
zorgt dat je de rekenmachine 
op je standaard plekje op het 
bureau kunt laten liggen?

wist 
je dat
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Pen en papier

Vergeet je ook altijd wat je moet doen? Het things to do to-

day-boek is een ideaal hulpmiddel bij de planning van iedere 

werkdag. De bedrukking biedt ruimte voor werkzaamheden, 

afspraken en notities. Spiraalblok met 125 vel.

Art.nr. 235677 125 vel

Art.nr. 392604 76 x 76 mm Z-note
Art.nr. 392606 40 x 50 mm
Art.nr. 392607 76 x 76 mm
Art.nr. 392608 76 x 127 mm
Art.nr. 392609 76 x 101 mm
Art.nr. 392380 51 x 76 mm
Art.nr. 392385 76 x 76 mm 400 vel

Quantore things to do today

De Quantore memoblaadjes zijn uitstekend voor het noteren 

van je notities. Het klevende stukje aan de bovenkant zorgt 

ervoor dat je het gemakkelijk op elk gewenst voorwerp kunt 

plakken. Het is overigens gemakkelijk los te trekken zonder 

dat er vervelende lijmvlekken achter blijven. Verkrijgbaar in 

verschillende afmetingen

Quantore memoblaadjes

De Quantore memoblaadjes zijn naast geel ook verkrijgbaar 

in diverse neon kleuren. Handig bij het categoriseren van je 

aantekeningen of tijdens een brainstorm of scrumsessie.

Quantore memoblaadjes 
gekleurd

Art.nr. 392381 76 x 76 mm neon geel
Art.nr. 392382 76 x 76 mm neon oranje
Art.nr. 392383 76 x 76 mm neon roze
Art.nr. 392384 76 x 76 mm neon groen
Art.nr. 392601 76 x 76 mm neon assorti
Art.nr. 392386 76 x 127 mm neon assorti

Art.nr. 390918 Brievenbak A4
Art.nr. 392276 Ladenbox 4 laden 
Art.nr. 391741 Ladenbox 6 laden gesloten 
Art.nr. 392421 Memokubus 95 x 95 x 95 mm + 700 vel
Art.nr. 391896 Boekensteun
Art.nr. 505886 Tijdschriftcassette A4
Art.nr. 531090 Hangmappenbox 5 hangmappen
Art.nr. 394102 Papierbak 15 liter met griprand

Re-solution, voor een bureau-inrichting van volledig

gerecycled materiaal! Een milieuvriendelijke oplossing in 

stijlvol matzwart design. Met het Blauwe Engel keurmerk. 

Re-solution bureau accessoires

Ik ga voor overzicht met 
de things to do today
Dagelijks komen er zoveel acties en taken bij mij 

binnen, dat het gemakkelijk is om het overzicht 

volledig te verliezen. Maar gelukkig heb ik een 

things to do today-lijstje. Dat werkt overzichtelijk 

én lekker snel.

GOED 

VOOR HET 

MILIEU

je met deze producten 
in een handomdraai 
een totale werkplek-
inrichting in dezelfde 
stijl creëert?

wist 
je dat
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Pen en papier

Post-it Super Sticky Notes zorgen ervoor dat je boodschap 

beter en langer blijft kleven. Plakt op bijna alle oppervlakken. 

Formaat: 76 x 76 mm. 74 grams papier.

Lamineermachine voor makkelijk en snel lamineren. Met 

slechts een opwarmtijd van 90 seconden, maakt deze 

machine ideaal voor beperkt zakelijk en thuis gebruik. Groene 

indicator en signaal wanneer gereed voor gebruik. Auto alert 

geeft aan als een document niet goed ingevoerd wordt. 

Schakelt automatisch uit na 30 minuten inactiviteit voor 

energiebesparing. Geschikt voor 2x 75, 2x 100 en 2x 125 

micron tot A3-formaat lamineerhoezen.

Art.nr. 392703 Rio
Art.nr. 392701 Kubus neon geel

Art.nr. 510711 Blauw
Art.nr. 510714 Groen
Art.nr. 1000177 Pastel blauw
Art.nr. 1000178 Pastel groen
Art.nr. 1000179 Pastel roze
Art.nr. 510713 Rood
Art.nr. 510712 Zwart

Art.nr. 1397053 Jungle medium groen
Art.nr. 1397052 Summer medium geel
Art.nr. 1397054 Tropical medium roze
Art.nr. 1391691 Large
Art.nr. 1391693 Medium
Art.nr. 235662 Little 145 x 110 mm 100 vel
Art.nr. 1391692 Weekly
Art.nr. 235653 Today 297 x 140 mm 125 vel
Art.nr. 1391690 Blok
Art.nr. 235654 Groen 297 x 140 mm 80 vel 

Post-it super sticky memoblok 
GBC Fusion 3000L 
lamineermachine

Het Oxford Top File+ assortiment bestaat uit moderne 

kleuren en een uniek design. Gemaakt van duurzaam 

Multi’Strat™ karton bestaande uit meerdere lagen die een 

unieke stevigheid en scheurvastheid bieden. De elastomap 

met drie stofkleppen heeft een zelfklevend etiket voor snelle 

identifi catie en is voorzien van gekleurde hoekelastieken. 

Handige planner of checklist in verschillende formaten voor 

iedere dag of per week. Ideaal voor het afronden van al jouw 

to-do’s. De boekjes zijn gemaakt van 100% gerecycled papier. 

Oxford Elastomap Top File+ Atlanta Things to do 

Dit premium notitieboek bevat een robuuste zwarte 

kartonnen kaft en een rode dubbelspiraal. Met 90 grams Optik 

Paper, dat doordrukken voorkomt. Met de speciale Scribzee 

app scan je je gemaakte aantekeningen eenvoudig en snel, 

het PDF bestand verstuur je met gemak via e-mail of sla je op 

in Dropbox of OneDrive. 70 vel.

Deze compacte papiervernietiger voor individueel gebruik 

heeft een capaciteit van 5 vel à 80 gr. papier. Vernietigt in 

stroken van 7 mm. De capaciteit van de opvangbak is 10 liter. 

De Rexel Alpha heeft een automatische start/stop met een 

veiligheidsniveau 1. Afmetingen 355 x 164 x 288 mm.

Oxford Black n’ Red notitieboek

Rexel Alpha papiervernietiger

Art.nr. 011408 A4 96 vel lijn 
Art.nr. 1388465 A5 96 vel lijn
Art.nr. 011500 A4 70 vel lijn
Art.nr. 011502 A5 70 vel lijn
Art.nr. 1388471 Business journal A6 lijn

Art.nr. 470645 7,2 mm

Art.nr. 535274 A3

Blijft altijd plakken!
Wist je dat de sterk klevende memoblaadjes dubbel 

zoveel kleefkracht bevatten als de standaard 

memoblaadjes? Ik vind ze ideaal om op de 

computer of op de muur achter mij te plakken. 

Kleefkracht gegarandeerd!

Last-minute nog even 
een cadeaubon of 
afbeelding lamineren? 
Deze lamineermachine is 
binnen 90 seconden warm!

tip:
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Navigator Homepack is een schitterende universele 

hoogwitte papierkwaliteit en bevat het handzame aantal van 

250 vel per pak. Het bestaat uit 100% Eucalyptus Globulus- 

vezel, waardoor het papier uitstekende eigenschappen zoals 

extra opdikking, betere opaciteit (minder doorschijnend) en 

een uitstekende vlakliggendheid krijgt. Geschikt voor alle 

inkjet- en laserprinters zowel thuis als op kantoor. 

Art.nr. 129096 A4 80 gr. wit

Art.nr. 535365 2x 125 micron

Navigator Homepack

Deze creatieve kit met drie soorten papier geeft je de 

creatieve controle om veel verschillende dingen te doen. Je 

kunt jezelf op veel verschillende manieren uitdrukken, van het 

opnieuw opplakken zonder de muur te beschadigen tot het 

personaliseren van alledaagse items zoals je telefoon. Geef je 

favoriete herinneringen een glanzende, hoogwaardige look. 

Canon fotopapier creatieve kit

Premium kwaliteit lamineerhoes voor een glanzend en 

glashelder eindresultaat. Door het unieke EZ-in systeem kun 

je snel het te lamineren vel op de juiste plaats in het midden 

van de pouch leggen. De dagelijkse oplossing om jouw 

presentaties, referentielijsten, notities e.d. te beschermen 

en te perfectioneren. Per pak 100 stuks. 

GBC lamineerhoes  

Fastprint Gold is bijzonder geschikt voor representatieve 

correspondentie of je huisstijl. Geoptimaliseerd voor ver-

werking op kleuren inkjet- en laserprinters. Het superegale 

oppervlak in combinatie met de extra witte tint genereert 

briljante afdrukken. 

Fastprint Gold

Art.nr. 129296 A4 80 gr. wit

Art.nr. 1387065 3 soorten

Pen en papier

HOOGWIT 

PAPIER

OPTIMALE 

KWALITEIT

Fastprint is te koop bij jouw kantoorvakhandel.

Fastprint heeft een ruim aanbod aan 

papier. Het beste papier voor elke 

printtoepassing. Of je het papier 

gebruikt in de kopieermachine, de 

inkjet- of laserprinter of specifi ek voor 

je kleurenlaserprinter, Fastprint heeft 

de juiste oplossing in huis! Gekleurd 

papier behoort ook tot het assortiment, 

van neon tot pastel. Wat je ook kiest, je 

kiest voor het gemak en de zekerheid 

van het beste afdruk resultaat. 

Telkens weer. 
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Pen en papier

949008 40 x 50 cm

Stijlvol, frameless weekplanbord met mdf achterzijde. Het 

planbord wordt geleverd met marker met wisserdop en een 

montageset. Onmisbaar voor ieder (thuis)kantoor.

Klein, maar dapper! Deze mini’s proberen met passie de grote 

magneten te evenaren: de kleine broertjes klampen zich 

uit alle macht vast aan alles wat moet worden vastgehou-

den, zolang het geen al te grote dingen zijn. De fenomenale 

neodymium-kracht levert in ieder geval verbazingwekkende 

prestaties. Je ontdekt het wanneer twee magneetjes aan 

elkaar plakken.

Desq planbord

Dahle mega magneten mini

1389127 45 x 45 mm 4 stuks

Ongestoord je werk kunnen doen en geen collega’s aan 

je bureau? Afstand nemen van de kantoorjungle en 

lekker thuis aan de slag zijn is zo slecht nog niet. 

Maar zorg er wel voor dat je de juiste kantoorartikelen 

om je heen verzameld hebt. Denk bijvoorbeeld aan 

een notitieblokje, een to do-lijst of een planbord. 

Zo beheer je gemakkelijk en overzichtelijk alle 

taken die via verschillende plekken als Microsoft 

Teams, de telefoon, Whatsapp én de mail 

binnenkomen.

949008 40 x 50 cm 1389127 45 x 45 mm 4 stuks

Ongestoord je werk kunnen doen en geen collega’s aan 

Plan je thuiswerkdag

Haal eruit 
wat erin zit!

1. Tipp-ex correctietape (art.nr. 416159): direct overschrijfbaar. 4,2 mm x 12 m. Blister 2 + 1 gratis.  2. Stabilo Boss Original 
markeerstift (art.nr. 635019): fl uorescerende markeerstift. Etui met vier kleuren.  3. Pentel Energel BL77 gelschrijver (art.nr. 614448): 

de ideale samensmelting van gel en vloeibare inkt. Droogt snel, vlekt niet. Blister met de vier basiskleuren.  4. Quantore schaar 170 mm 
titanium soft grip (art.nr. 337133): geschikt voor precies knipwerk.  5. Stabilo point 88 Fineliner (art.nr. 633109): de fi neliner om mee te 
schrijven, tekenen en schetsen. Blister met drie kleuren.  6. Quattro Colori original pennenetui rond zwart (art.nr. 751057): afmeting: 
22 x 6 x 6 cm.  7. Edding 3000 viltstift rond (art.nr. 630019): geschikt voor vrijwel alle oppervlakken. Verpakt in een doos à 10 kleuren.  
8. Parker Jotter Original Pastel balpen (art.nr. 609382): met moderne details in de pastelkleuren roze, blauw en geel . Verpakt in een 

voordeelblister.  9. Bic M10 balpen assorti medium (art.nr. 616359): de meest gebruikte balpen. Schrijfl engte: 1,7 km. Blister à 10 + 4 gratis.  

2

1

4

7

8

9

3

5

6
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Pen en papier

Ideale samensmelting van gel en vloeibare inkt zorgt voor een 

ongeëvenaard schrijfcomfort. Droogt snel, vlekt niet. 

De schrijfpunt is in metaal gevat. Houder heeft een rubberen 

vingergrip en een metalen clip. Met drukknopmechanisme. 

Dit product bestaat voor 54% uit gerecycled materiaal, 

uitgezonderd de inkt.

Steadler Pigment fi neliners om mee te schetsen, voor 

Mandala, te tekenen en te schrijven. In metaal gevatte punt 

en met gepigmenteerde, documentechte inkt. Lichtecht en 

waterbestendig. Deze set bestaat uit zes verschillende 

pendiktes (0,05 t/m 0,8 mm). Deze Staedtler fi jnschrijver 

voldoet aan de ISO14145-2 norm. Set 4 + 2 gratis.
Art.nr. 614448 Set met 4 standaard kleuren
Art.nr. 614447 Set met 4 fun kleurenArt.nr. 633220 Set met 6 schrijfbreedtes zwart 

Art.nr. 1000151 Markeerstift Set2Go 
Art.nr. 1000146 Rollerpen Set2Go
Art.nr. 1000150 Rollerpen Clicker Set2Go

Art.nr. 609382 Blister met roze, blauw en geel
Art.nr. 609381 Blister met paars en groen
Art.nr. 609380 Blister met blauw en roze

Pentel Energel BL77
Staedtler Pigment 308 fi neliner 

De klassieke Edding permanent marker met ronde punt. 

Hoogwaardige aluminium houder, cap met rolstop. 

Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken. Wrijf- en watervast. 

Sneldrogende, kleurechte, lichtbestendige en reukarme inkt. 

Navulbaar met MTK en T25 inkt. Schrijfbreedte 1,5-3 mm.

Noris 120: hoog kwalitatief potlood met gum. Ideaal voor op 

school en op kantoor. Extreem breukvast dankzij de speciale 

stiftformule en de verlijmde potloodstift. Hout afkomstig van 

gecertifi ceerde, verantwoordelijk beheerde bossen. PVC- en 

latexvrije gum.

Edding 3000 Permanent markerStaedtler Noris potlood

Handige 2Go setjes met jouw favoriete Pilot Frixion schrijf-

waren. Write-delete-repeat rollerpen in één. Zonder gum, 

zonder wisser, zonder papierbeschadigingen. De speciale inkt 

reageert op warmte, door wrijving met het rubberen uiteinde 

van de pen, wordt de inkt onzichtbaar. De setjes zijn koppel-

baar met elkaar. 

Met de moderne details en pastel kleuren is deze pen ideaal 

voor het herschrijven van de regels. De Jotter Original Pastel 

balpen laat je kennismaken met Parker en is een goede eerste 

stap voor degenen die graag hun creativiteit en handschrift 

willen tonen aan de hand van hun luxe schrijven. Verkrijgbaar 

in verschillende voordeelblisters.

Pilot FrixionJotter Original pastel 

Deze jubileumset van Stabilo Boss heeft een unieke vorm en 

iconische fl uorescerende kleuren. In 1971 zag de ‘vader van 

alle tekstmarkeerstiften’ het levenslicht. Dankzij de speciale 

inkttechnologie kan de stift tot 4 uur zonder dop zonder 

uit te drogen. De inkt is op waterbasis. De set bestaat uit 

23 kleuren. Een toevoeging voor iedere werkplek!

Pritt, dé lijmstift voor het plakken van papier, karton en foto’s. 

Met opdraaibare stift en gekartelde dop. Uitwasbaar. De 

originele Pritt Stick is oplosmiddelenvrij en gemaakt van 97% 

natuurlijke grondstoff en, waaronder water. 40% gemaakt uit 

gerecycled plastic en 100% recyclebaar. Blister 2e halve prijs.

Stabilo Boss DesksetPritt lijmstift

Art.nr. 1396838 23 kleurenArt.nr. 836023 Stick 22 gram 

Art.nr. 630019 Doos à 10 kleurenArt.nr. 1388355 Blister met 3 HB potloden

Fineliners zijn ook ideaal voor 
het maken van doodles en voor 
handlettering.

tip:
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LEITZ COSY
ALLE PRODUCTEN
Voel je thuis, waar je dag je ook brengt met de Leitz Cosy range. 
De perfecte aanvulling op jouw huis of (thuis)kantoor inrichting 
om ervoor te zorgen dat je de hele dag ontspannen blijft. 

warm 
geel

sereen 
blauw

fluweel
grijs

Ladenblok

1397839

1397840

1397845
Brievenbak, 
set 3

1397844

1397847

1397851
Draagbare
Opbergdoos

1397852

1397849

1397848
Geïsoleerde
Waterfles

1398086

1398083

1398084

Ringband
2 Rings

1397873

1397890

1397889
Ordner 180°
Active, 82 mm

1397876

1397875

1397863 Perforator

1397905

1397887

1397899 Nietmachine

1397895

1397867

1397901

Privacy 
Harmonica 
Zichtmap,
verpakt per 3

1397897

1397896

1397862Plakbandhouder

1397881

1397886

1397900

Kartonnen 
3-klepsmap,
Soft Touch

1397864

1397882

1397891

Brievenbak,
met Desk 
Organiser

1397869

1397884

1397866

Notitieboek ca. 
A5, harde kaft, 
gelijnd

1397904

1397870

1397871
Stille glazen
Wandklok

1398081

1398082

1398087

Notitieboek ca. 
B5, harde kaft, 
gelijnd

1397878

1397903

1397883

Notitieboek ca.
B5, spiraal
gebonden,
gelijnd

1397892

1397874

1397879

Glas Desktop
Flipover

1398174

1398162

1398165
Glas Desktop
pad

1398173

1398161

1398175

Magnetisch 
Glasbord
45 x 45 cm

1398169

1398171

1398172

Magnetisch Glasbord

1398170

1398164

1398168

1398167

1398163

1398166

80x6060x40

CBT32257_cp_Cosy_product_overview_A4_NL.indd   1CBT32257_cp_Cosy_product_overview_A4_NL.indd   1 28.01.21   10:3128.01.21   10:31

www.leitz.com/cosy

LEITZ COSY
MAKE YOURSELF
AT HOME

De dagelijkse mix van werk en privé zorgt ervoor dat onze werkdag overal kan 
beginnen en eindigen. Leitz Cosy combineert stijlvolle interieurideeën met 
kwaliteit. 
Het minimalistische ontwerp en de uitnodigende matte kleuren zorgen voor 
een positieve omgeving, waar je ook bent!

LEITZ COSY
MAKE YOURSELF
AT HOME

1. Koop 2 Leitz Cosy producten

2. Registreer je aankoop en upload 
de factuur op www.leitz.com

3. Kies jouw Cosy notitieboek en 
wij sturen het naar je op

KOOP & ONTVANGONTVANG JOUW COSY 
NOTITIEBOEKJE IN 3 STAPPEN



Waar je werkplek ook is, met Canon heb je altijd alle papieren in een handomdraai 

bij de hand. Of het nu gaat om notities, werkdocumenten, werkstukken of een 

mooie kleurplaat, met Canon breng je jouw creaties tot leven. 

BRENG JOUW CREATIES TOT LEVEN

3-in-1 MegaTank-printer met navulbare 
inkttanks, een slimme combinatie van 
multifunctionaliteit en lage gebruiks-
kosten voor het voordelig printen van 
grote volumes.

Art.nr. 433423

80 gr. wit 500vel. Gebruik dit Canon 
papier, voor nog meer hoogwaardige 
afdrukken, met scherpe kleuren.

Art.nr. 880106

Canon producten zijn te koop bij jouw kantoorvakhandel.

MULTIFUNCTIONAL 
CANON PIXMA G6050 

KOPIEERPAPIER CANON BLACK 
LABEL ZERO A4

EFFECTIEF EN 
CREATIEF 
THUISWERKEN?

MULTIFUNCTIONAL 

Art.nr. 413082 Blauw 

Art.nr. 413083 Rood 

Art.nr. 413084 Geel 

Art.nr. 413081 Zwart

FLACON NAVULINKT 
CANON GI-50



Verbeter de luchtkwaliteit in jouw persoonlijke ruimte. Tech-

nologisch geavanceerde luchtreiniger met DuPont fi ltratie 

reduceert vervuilende stoff en in je persoonlijke ruimte en 

verbetert de luchtkwaliteit. PureDirect technologie ver-

spreidt lucht comfortabeler en eff ectiever. UV-licht vernie-

tigt ziektekiemen en bacteriën die gevangen worden in het 

fi lter. Eenvoudige tiptoetsbediening van de ventilatiesnelheid, 

UV-functie en fi lter vervangingssignalering. Modern design 

dat past in elke huisomgeving of kantoor. Makkelijk draagbaar 

door het gestroomlijnde geïntegreerde handvat. Z-1000 tot 

24m², Z-2000 tot 36m², Z-3000 tot 70m². De Z-2000 en 

Z-3000 worden geleverd met de SensorPod en controleert de 

luchtkwaliteit.

Art.nr. 1386075 Z-1000
Art.nr. 1386071 Z-2000
Art.nr. 1386078 Z-3000

Art.nr. 1396697 Large
Art.nr. 1396698 Auto model
Art.nr. 1396699 Extra large
Art.nr. 1396700 Small
Art.nr. 1396701 Medium

Leitz TruSens luchtreiniger 

Virussen en bacteriën zijn overal om ons heen. Met name op druk-

bezochte plekken is de kans op verspreiding hoog. UV-C straling helpt 

bij het bestrijden van deze bacteriën en virussen en wordt al tientallen 

jaren toegepast als desinfectiemiddel voor lucht, water en opper-

vlakken in bijvoorbeeld de chemische en voedselindustrie. Bacteriën 

en virussen kunnen bij blootstelling aan dit licht niet overleven. In 

combinatie met de verspreiding van ozon wordt een ruimte succes-

vol gedesinfecteerd. Met de meegeleverde afstandsbediening stel je 

vooraf de timer in. Hiermee kan de lamp in gebruik worden genomen 

zonder personen langdurig bloot te stellen aan het licht. De lamp 

heeft een CE-markering en is Europees gecertifi ceerd.

Uvix desinfectie UV-C lamp

Food en hygiëne

Ruimtes ontsmetten door middel
van het inzetten van UV-C lampen?

1396699 
UV-C extra large

1396697 
UV-C large

1396701 
UV-C medium

1396700 
UV-C small

1396698 
UV-C auto model

Leitz TruSens je middels een 
kleurgecodeerde verlichte ring 
op de hoogte houdt van de 
luchtkwaliteit? 

wist 
je dat

Veilig werken in de kantoortuin? 
Zorg dan dat er op diverse plekken 
Uvix lampen staan. Zo behoud je 
een schone, gedesinfecteerde lucht. 

tip:
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Art.nr. 1398480 Handen ontsmetten verplicht ø200 mm
Art.nr. 1398491 Ehbo koff er 200 x 200 mm
Art.nr. 1398507 Brandblusser 200 x 200 mm
Art.nr. 1398515 Nooduitgang rechts 200 x 200 mm

Art.nr. 1396923 Palm leaves
Art.nr. 1396924 Tattoo
Art.nr. 1396925 Zwart
Art.nr. 1396926 Lichtblauw
Art.nr. 1396927 Flamingo
Art.nr. 1396928 Flowers

Pictogram Tarifold 

Bescherm jezelf en anderen met dit praktische mondkapje 

voor dagelijks gebruik. De mondkapjes zijn wasbaar na 

gebruik. Geen verspilling, want je kunt ze perfect hergebruiken. 

Samenstelling: 94 % polyester, 6 % polyurethaan. De poly-

urethaan zorgt voor stretch, het kapje neemt daardoor de 

natuurlijke vorm van het gezicht aan.

Mondkapje wasbaar 

Wegwerpmondkapjes in de kleur blauw. De mondkapjes zijn 

non-medical en 3-laags. Verpakt in een doos met 50 stuks. 

Mondkapje 3-laags

Art.nr. 1396821  Blauw

Art.nr. 1398480 Handen ontsmetten verplicht ø200 mm

Art.nr. 1398515 Nooduitgang rechts 200 x 200 mm

Art.nr. 1396821  Blauw

Overzichtelijk communiceren 
met pictogrammen
Pictogrammen zorgen bij mij voor structuur en duidelijkheid. 

In één oogopslag zie je meteen welke regels er gelden. 

Ik vind het ideaal!

Diverse pictogrammen voor het aanduiden van verboden, 

geboden en bijvoorbeeld waarschuwingen. Gemaakt van 

1,4 mm dik recyclebaar kunststof. Bevestig het bordje 

eenvoudig aan de wand met dubbelzijdige tape of schroef 

enkele schroeven door het bordje heen.

krijg je pijn aan je oren van de elastieken? 
Verbind de twee elastieken dan achter je 
hoofd met een paperclip aan elkaar.

tip:
TARIFOLD     

PICTOGRAM
In vrijwel elk gebouw kom je ze tegen, herkenbare 
veiligheidspictogrammen. Pictogrammen spelen een 
belangrijke rol in ons leven, ze zijn voor ieders veiligheid! 

• De veiligheidssymbolen behoren tot de internationale 
ISO 7010-norm ‘Registered Safety Signs’. 

• De bordjes worden gemaakt van 1,4 mm dik kunststof 
dat kan worden gerecycled.

• Verkrijgbaar in 200 x 200 mm of Ø 200 mm. 
• Exclusief bevestigingsmateriaal.

TIP Bevestig het bordje eenvoudig aan de wand met 
dubbelzijdige tape of schroef enkele schroeven door het 
bordje heen.
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Vochtige reinigingsdoekjes voor lcd- en tft-beeldschermen, 

laptops, pda-schermen en andere apparatuur.

Art.nr. 701561 Dispenser 100 stuks

Art.nr. 1391811 500 ml

Quantore beeldscherm 
reinigingsdoekjes 

Fellowes oppervlaktereinigingsdoekjes verpakt in een hersluit-

bare dispenser. Geschikt voor gebruik op plastic, metalen en 

gelamineerde oppervlakken inclusief toetsenborden, printers 

en bureaubladen (niet geschikt voor gebruik op glazen opper-

vlakken of op schermen).

Fellowes reinigingsdoekjes 

Geurloze handgel voor schone handen. Voorzien van 

handige doseerpomp. Fles van 500 ml. 

AF hygiëne handgel De Fellowes airduster is ideaal voor het verwijderen van vuil 

en stof in ontoegankelijke plekken zoals printers, toetsen-

borden en andere elektrische apparatuur. De airduster is 

HFC vrij en kan alleen rechtop gebruikt worden.

Fellowes luchtdruk reiniger 

Art.nr. 701515 350 ml

Art.nr. 436047 100 stuks

Gezellig werken

Hoewel het op het eerste oog 

totaal onbelangrijk lijkt, is een 

gezellige werkplek wel degelijk 

van belang. Een plek waar je vrolijk 

van wordt, die inspirerend is en 

waar je je fi jn voelt zorgt voor een 

ontspannen en extra motiverende 

werkhouding. Ga dus snel aan de 

slag met leuke plantjes, inspireren-

de muziek en fi jne kantoorartikelen 

in frisse kleuren!

Regelmatig ontsmetten

Niet alleen een gezellige werkplek 

is van belang, je wilt ook veilig kun-

nen werken. Wist je dat het toet-

senbord bij uitstek een broedplaats 

voor bacteriën is? Of je nu je eigen 

werkplek extern hebt of thuis aan 

het werk bent: om verspreiding van 

virussen te voorkomen, is het ver-

standig om regelmatig je werkplek 

te ontsmetten. Haal even een des-

infecterend doekje over je bureau 

of ga los met een desinfecterende 

spray. Dat is niet alleen gezond, het 

is ook lekker fris.

Voldoende eten en drinken

Last but not least: zorg voor jezelf. 

Een perfecte (thuis)werkdag bevat 

ook gezonde en voedzame tussen-

doortjes. En als er iets gedurende 

de dag vergeten wordt, dan is het 

goed eten en drinken. Zorg daarom 

voor een grote waterkan op je 

bureau, leg een voorraadje met 

healthy snacks op tafel en vul een 

thermoskan met koffi  e of thee. 

Zo kom jij de dag wel door!

Waar je ook aan het werk bent, het is belangrijk om een 

fi jne en veilige werkomgeving voor jezelf te creëren. 

En het is heel herkenbaar dat dit er stiekem tussendoor glipt. 

Zolang je maar kunt werken, dan komt de rest vanzelf wel. 

Maar niets is minder waar... Daarom geven wij je een aantal tips 

voor een perfecte werkomgeving. Dat werkt wel zo prettig! 

Zo doe je dat!
De perfecte (thuis)werkdag:
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Spa Reine is een uiterst zuiver, natuurlijk mineraalwater. De 

unieke mineraalarme samenstelling zorgt ervoor dat het water 

zo zacht smaakt en zo goed voor je is. Spa Intense is een 

intens bruisend, natuurlijk mineraalwater. Zuiver water dat 

voor je zorgt en dat daarom door iedereen op elk moment 

van de dag gedronken kan worden.

Art.nr. 1000201 Water Spa Reine blauw petfl es 0,50 L
Art.nr. 1000203 Water Spa Intens rood petfl es 0,50 L
Art.nr. 1000202 Water Spa Reine blauw sport 0,75 L
Art.nr. 1391546 Water Spa Reine blauw petfl es 0,33 L

Art.nr. 1000053  200 vel wit 4 rollen
Art.nr. 1386044  400 vel wit 8 rollen

Spa water

Een lekkere kop Pickwick thee voor thuis of op kantoor. 

Verkrijgbaar in diverse smaken. In zakjes met envelop, 

per zakje 2 of 1,5 gram. Verpakt per 100 zakjes in een doos.

Pickwick thee 

Satino toiletpapier is van 100% recycling-papier. Superzacht, 

sterk absorberend en helder wit. Satino stelt normen op het 

gebied van duurzaamheid. Voorzien van EU Ecolabel én 

RSC keurmerk. Wit 2-laags papier. Afmetingen per vel 

9,6 x 12,1 cm. 200 vel per rol. Roldiameter 9,9 cm. 

Rollengte 24,2 m. Pak à 4 of 8 rollen.

Satino Comfort toiletpapier 
2-laags

Met Cup-a-Soup blijft iedereen scherp en alert op het werk, 

op school, of bijvoorbeeld op de sportclub. Goede smaak 

kan alleen slagen met de beste ingrediënten. Daarom is 

Cup-a-Soup nu zonder toegevoegde smaakversterkers, 

kunstmatige kleurstoff en en conserveermiddelen. Dozen 

met losse zakjes soep. Per doos 21 zakjes. Diverse smaken.

Cup-a-soup

Art.nr. 890181 Champignon crèmesoep
Art.nr. 890196 Tomatensoep
Art.nr. 890190 Kippensoep
Art.nr. 890184 Chinese tomatensoep
Art.nr.  890134 Indiase kerrie

Art.nr. 891713 Groene thee original lemon
Art.nr. 891709 Engelse melange
Art.nr. 891714 Rooibos
Art.nr. 890060 Earl grey

Met Biaretto geniet je van een heerlijke koffie van de beste bonen. 
De smaak van Italië in een kopje. Geniet van Biaretto op het werk of 

thuis en haal het beste uit jouw dag!

www.biaretto.com

Exclusief merk 
van Quantore

Art.nr. Omschrijving
1000269 Koffiebonen regulier

1000270 Koffiebonen espresso

1000271 Snelfiltermaling

1000272 Automatenkoffie

1000273 Snelfiltermaling biologisch

1000274 Koffiebonen regulier biologisch

1388525 Zoetstofsticks

1388526 Creamersticks

1388527 Suikersticks
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