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Meer dan 18.000 artikelen in ons assortiment
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PROMO

 79,00 /pakket  

  

 Soep   

 KI45361  2 x Royco Minute Soup tomatensuprême met croutons, pak van 20 zakjes (ref. 46590) + 2 x Royco Minute 
Soup pompoensuprême met croutons, pak van 20 zakjes (ref. 018839) + 1 x Royco Minute Soup asperges, pak 
van 20 zakjes (ref. 46560) + 1 x Royco Minute Soup gevogelte met croutons, pak van 20 zakjes (ref. 46540) + 
GRATIS 1 x Royco Minute Soup mok, doos van 6 stuks (ref. MOKROY) 

€  79,00 verp/ 1 

 KI45362  2 x Royco Minute Soup tomatensuprême met croutons, pak van 20 zakjes (ref. 46590) + 2 x Royco Minute Soup 
pompoensuprême met croutons, pak van 20 zakjes (ref. 018839) + 1 x Royco Minute Soup curry met croutons, 
pak van 20 zakjes (ref. 46610T) + 1 x Royco Minute Soup kip, pak van 25 zakjes (ref. 46710) + GRATIS 1 x 
Royco Minute Soup mok, doos van 6 stuks (ref. MOKROY) 

€  79,00 verp/ 1 

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

1x

+

+

*cashbackactie geldig tem 31/12/19

*

GRATIS
6 mokken  
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Basic Archiefdoos Heavy Duty
 • Voor ft A4+
 • Ideaal voor het opbergen van A4 of  
grotere documenten
 • Grote labelruimte
 • Met hersluitbaar deksel
 • Manuele montage
 • Uit 100 % gerecycleerd karton

4474002 binnenft: 7,5 x 24,4 x 33,3 cm (b x h x d) €0,61 verp/20
4472702 binnenft: 9,5 x 24,4 x 33,3 cm (b x h x d) €0,54 verp/20
4472802 binnenft: 14,4 x 24,4 x 33,3 cm (b x h x d) €0,77 verp/20
4472902 binnenft: 19,5 x 24,4 x 33,3 cm (b x h x d) €0,97 verp/20

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

5710200 blister van 10 stuks €2,35 verp/1
5710000 doos van 100 stuks €16,90 verp/1

 vanaf

0,17
/stuk

 

Archiefbinder PliFix®
 • Binders op de mechaniekstangen van de ordner plaatsen
 • Alle papieren in één handomdraai op de archiefbinder schuiven
 • Uiteinden uit zwarte kunststof
 • Past op elk standaard 80 mm ordner- of ringbandmechaniek
 • Wordt met etiketten geleverd
 • Capaciteit: 90 mm
 • Kleur: geel

639801S blister van 10 stuks €5,29 verp/1
639800 verpakt in een doos €0,47 verp/100

 vanaf

0,47
/stuk

 

Insteekmap Secolor
 • Voor ft A4 (31 x 22 cm)
 • De voorzijde van de insteekmap is als driehoek uitgevoerd, daardoor is meteen zichtbaar 
welke documenten in de map zitten
 • Capaciteit: 0,5 cm
 • Uit zuur- en chloorvrij Colorkraft karton van 270 g/m²

3153304 gems €0,55 verp/10
3153306 geel €0,55 verp/10
3153315 rood €0,55 verp/10
3153308 groen €0,55 verp/10
3153302 blauw €0,55 verp/10
3153307 grijs €0,55 verp/10

 

0,55
/stuk

 

Sorteermap Easy Gray
 • Voor ft A4 (24 x 32 cm)
 • Uit karton
 • Met elastosluiting
 • Met cijferaanduiding

7 vakken
4430712 oranje €2,29 verp/5
4430710 paars €2,29 verp/5
4430702 blauw €2,29 verp/5
12 vakken
4431212 oranje €3,30 verp/5
4431210 paars €3,30 verp/5
4431202 blauw €3,30 verp/5

 vanaf

2,29
/stuk

 

Sorteermap
 • Voor ft A4 (24,5 x 32 cm)
 • Uit glanskarton van 400 g/m² 
 • Binnenzijde uit gerecycleerd gekleurd karton 
 • Geniet 
 • Met elastosluiting en bedrukte kaft als index
 • 7 vakken

54075E rood €3,98 verp/1
54073E groen €3,98 verp/1
54072E blauw €3,98 verp/1
54070E geassorteerde kleuren: geel, rood, groen en blauw €3,98 verp/12

 

3,98
/stuk

 

Bestelbaar
  per
stuk

vanaf

0,54
/stuk
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Showalbum Polyvision
 • Voor ft A4
 • Uit PP van 300 micron
 • Met glasheldere, vaste tassen
 • Personaliseerbare insteektas op de voorzijde via www.elbaprint.com

5403403 20 tassen, blauw €3,29 verp/1
5403417 20 tassen, transparant €3,29 verp/1
5803403 40 tassen, blauw €4,49 verp/1
5803417 40 tassen, transparant €4,49 verp/1
1205903 60 tassen, transparant €5,89 verp/1

 vanaf

3,29
/stuk

 

International Meetingbook
 • Optik papier van 80 g/m²
 • Met 80 uitscheurbare vellen om snel en makkelijk op te bergen
 • Elastomap met 3 kleppen achterin voor het veilig vervoeren en opbergen van losse docu-
menten
 • Met 2 hoekelastieken om alles veilig mee te nemen naar een afspraak of tijdens je reis
 • Met scanfunctie
 • Compatibel met Scribzee app

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 10-gaatsperforatie
001712 gelijnd €6,80 verp/5
001711 geruit 5 mm €6,80 verp/5
Ft 17,6 x 25 cm (B5)
4080789 gelijnd €9,42 verp/5
4080788 geruit 5 mm €9,42 verp/5
Ft 24 x 29,7 cm (A4+), 4-gaatsperforatie
001702 gelijnd €10,90 verp/5
001701 geruit 5 mm €10,90 verp/5

 vanaf

6,80
/stuk

 

Elastomap
 • Voor ft A4 (24 x 32 cm)
 • Uit ondoorschijnend PP 5/10e
 • Met 3 kleppen en elastosluiting
 • Met rugetiket

55822E wit €1,66 verp/10
55805E rood €1,66 verp/10
55802E blauw €1,66 verp/10
55801E zwart €1,66 verp/10
55800E geassorteerde kleuren: geel, oranje, roze, rood, paars, groen, turkoois, 

lichtblauw, donkerblauw en zwart
€1,66 verp/25

 

1,66
/stuk

 

Tijdschriftenhouder Varicolor
 • Voor ft A4
 • Met gekleurde opening
 • Ft 7,3 x 24,1 x 30,6 cm (b x d x h)

770704 geel €2,89 verp/1
770709 oranje €2,89 verp/1
770708 roze €2,89 verp/1
770703 rood €2,89 verp/1
770712 lila €2,89 verp/1

 

2,89
/stuk

 

Klemplaat met RVS klem
 • Voor ft A4
 • Om op te hangen aan bv. ziekenhuisbedden of scheidingswanden tot ca. 4,5 cm
 • Sterk klembord van geanodiseerd aluminium
 • Voorzien van afgeronde hoeken
 • Zeer stabiel
 • Oppervlakte eenvoudig te reinigen
 • Sterke vlakke RVS-beugelklem met hoekbeschermers
 • Voorzien van ophangoog
 • Klemwijdte: 0,8 cm
 • Plaatdikte: 0,12 cm
 • Recycleerbaar

2354208 staand, boog aan korte zijde €12,90 verp/1
2354408 liggend, boog aan lange zijde €12,90 verp/1

 

12,90
/stuk

 

Klemmap MAULflexx
 • Voor ft A4, staand
 • Map van onbreekbaar PP
 • Met ophangoog
 • Metalen vlakke klem, zilverkleurig
 • Te gebruiken bij -10 tot +60 graden
 • Klemwijdte: 0,8 cm
 • Plaatdikte: 0,3 cm

2361143 oranje €4,09 verp/1
2361125 rood €4,09 verp/1
2361154 lichtgroen €4,09 verp/1
2361137 blauw €4,09 verp/1
2361190 zwart €4,09 verp/1

 

4,09
/stuk

 

Bestelbaar
  per
stuk



Promotieperiode: 
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 Batterijen Max 
 •  Niet oplaadbaar
 • Blister 12 + 4 stuks gratis 

 4100594  AAAs € 9,19 verp/ 1 
 4100624  AA € 9,19 verp/ 1 

 9,19 /blister

 Bebat: +EUR 0,063 x 16
Stibat (NL): +EUR 0,017 x 16 

 Vaatwastabletten All-in-One 
 •  Met ingebouwd detergent, zout, spoelglansmid-
del en beschermingsmiddel voor glaswerk
 • Individuele geconcentreerde tabletten in een 
wateroplosbare verpakking
 • Gemakkelijk te doseren 

 7522969  ECO tabletten All-in-1, zonder fosfaat of parfum, pak van 100 stuks € 22,25 verp/ 1 
 7521434  Extra Power tabletten All-in-1, krijgen de vuilste potten, pannen en borden in 

één keer proper, pak van 175 stuks 
€ 41,21 verp/ 1 

 1100935  Classic, pak van 188 stuks € 17,23 verp/ 1 
 8489945   Regeneerzout, zak van 2 kg € 1,65 verp/ 1 

vanaf

17 ,23 /pak

 Frisdrank Fristi 
 •  Blikje van 25 cl
 • Pak van 12 stuks 

 049770   € 10,95 verp/ 1 

 10,95 /pak

 Plakband Crocodile Power Tape 
 •  Supersterke tape voor diverse toepassingen in huis, auto, tuin, enz.
 • 2x dikker voor extreme omstandigheden
 • Hoge kracht
 • Extreme weertand
 • Kleeft op ruwe oppervlakken 
 • Ft 50 mm x 30 mm (b x l)

 2505134  zwart € 9,90 verp/ 1 
 2505135  grijs € 9,90 verp/ 1 

 9,90 /stuk

 Papiervernietiger Powershred 60CS 
 •  Gebruik: 1 gebruiker
 • Invoerbreedte: 230 mm
 • Capaciteit: 10 vel
 • Snippers  
 • Snit: 4 x 40 mm 
 • Vernietigt ook nietjes, creditcards en paperclips 
 • SafeSense® technologie: stopt wanneer handen te dicht in aanraking komen
 • Veiligheidsniveau: DIN P-4
 • Capaciteit uitneembare opvangbak: 22 l
 • Ft 49,2 x 39,3 x 26,3 cm
 • Kleur: zwart 

 4606101   € 79,99 verp/ 1 

 Correctieroller Compact Flex 
 •  Lengte van de tape: 10 m
 • Soepele applicatie en schone correctie dankzij de nieuwe fl exibele punt
 • Met beschermdop
 • Niet navulbaar
 • Corrigeer via 2 kanten: trek voor een hele zin, duw voor een letter
 • Voor 50 % uit gerecycleerd materiaal 

 2111959  breedte van de tape: 4,2 m m € 1,69 verp/ 1 
 2111958  breedte van de tape: 6 mm € 1,89 verp/ 1 

vanaf

 1,69 /stuk

GRATIS
 12 + 4 

*

* cashback actie geldig tem 31/12/19
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Lamineermachine Jupiter 2
 • AutoSense systeem detecteert de dikte van de lamineerhoes en past hierop lamineerinstel-
lingen aan
 • InstaHeat Technologie: klaar binnen 1 min
 • Lamineersnelheid: 750 mm/min
 • Lamineert alle lamineerhoezen tot 250 micron
 • 100 % Jam Free bij gebruik van Fellowes lamineerhoezen
 • Simpele gebruikersinterface met achteruitstand voor het herstellen van fout ingevoerde 
documenten
 • Sleepmode wordt geactiveerd na een periode van inactiviteit, voor minder energieverbruik
 • HeatGuard technologie isoleert de warmte in de lamineermachine waardoor de buitenkant 
altijd veilig is om aan te raken
 • Ft 12,9 x 53,9 x 20,8 cm
 • Inclusief 2 pakken lamineerhoezen (5306114 )

5733503 €172,00 verp/1

 

172 /stuk
 

Recupel: +EUR 0,100

Inbindmachine Pulsar +300
 • Voor plastic bindruggen
 • Ponscapaciteit: 20 blad
 • Inbindcapaciteit: 300 blad
 • Max. diameter bindrug: 38 mm
 • Aanpasbare paginageleider 
 • Opberglade met gepatenteerde bindrug- en documentwijzer 
 • Openspringende ponssnipperlade voorkomt verstoppingen
 • Inclusief starterskit voor het inbinden van 10 documenten

5627609 €105,00 verp/1

 

105 /stuk
 

Flip-overblok
 • Blok van 30 vel
 • Blanco kwaliteitspapier waar inkt  
niet doordringt
 • Geperforeerde bladen om af te scheuren  
en als grote Post-it® Notes op de muur te kleven
 • Zelfklevend
 • Geschikt voor alle flipcharts
 • Ft 63,5 x 77,5 cm (b x h)
 • Pak van 4 + 2 GRATIS

559VP42 €94,99 verp/1

 

94,99
/pak

 

Gelroller G-2 07
 • Schrijfbreedte: 0,39 mm, medium punt
 • Met inktcontrolesysteem
 • Aangename rubberen grip

516477 blauw €21,99 verp/1
516460 zwart €21,99 verp/1
516484 geassorteerde kleuren (blauw, rood en zwart) €21,99 verp/1
516491 eassorteerde kleuren (blauw, rood, groen en zwart) €21,99 verp/1

 

1,10
/stuk

 

Balpen 4 Colours 3 + 1 HB
 • Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
 • Balpen met volgende 3 schrijfkleuren: rood, blauw, 
zwart + 2 x HB stift van 0,7 mm (in het lichaam)
 • Inclusief gom op de top
 • Zowel de inktvullingen als de HB stiften navulbaar

KI45360 12 x BIC 4 colours balpen 3 + 1 HB (ref. 942104) + GRATIS 1 x Bic 4 
colours velours blister (ref. 967296)

€25,08 verp/1

GRATIS
Bic 4 colours velours 

blister

GRATIS
16 + 4

16 + 4

GRATIS

 

2,00
/stuk

 

 

2,09
/stuk

 

Correctieroller ECOlutions™ Easy Refill
 • Breedte van de tape: 5 mm
 • Lengte van de tape: 14 m
 • Navulbaar
 • Lichaam bestaat uit 63 % gerecycleerd materiaal
 • Doos van 20 stuks (15 + 5 GRATIS)

895952 €39,99 verp/1

 • Grip en clip in de kleur van de inkt
 • Transparante houder
 • Intrekbaar en navulbaar
 • Value pack van 20 stuks (16 + 4 GRATIS)

15 + 5

OP=OP
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Roller Eye Micro en Fine
 • Punt uit roestvrij staal
 • Met zichtbaar inktniveau 
 • Gepigmenteerde inkt
 • Water- en lichtbestendig
 • Niet navulbaar

Micro, schrijfbreedte: 0,3 mm, punt 0,5 mm 
UB150B blauw €1,59 verp/12
UB150R rood €1,59 verp/12
UB150V groen €1,59 verp/12
UB150Z zwart €1,59 verp/12
Fine, schrijfbreedte: 0,5 mm, punt: 0,7 mm 
UB157R rood €1,59 verp/12
UB157V groen €1,59 verp/12
UB157B blauw €1,59 verp/12
UB157Z zwart €1,59 verp/12

 

1,59
/stuk

 

Gelroller Signo RT207
 • Schrijfbreedte: 0,4 mm,  
medium punt
 • Gepigmenteerde gel-inkt,  
water- en lichtbestendig
 • Sneldrogend
 • Ergonomische grip
 • Intrekbaar en navulbaar

UMN207B blauw €1,79 verp/12
UMN207R rood €1,79 verp/12
UMN207V groen €1,79 verp/12
UMN207Z zwart €1,79 verp/12
UMN207D blauw-zwart €1,79 verp/12

 

1,79
/stuk

 

Gelroller Jetstream
 • Schrijfbreedte: 0,45 mm,  
schrijfpunt: 1 mm
 • Inkt combineert de voordelen  
van gel-inkt (zacht schrift) met  
deze van een balpen (onmiddellijk droog en duurzaam)
 • Gepigmenteerde inkt, water- en lichtbestendig
 • Ideaal voor linkshandigen
 • Metalen clip
 • Rubberen grip
 • Intrekbaar en navulbaar

SXN210B blauw €1,89 verp/12
SXN210R rood €1,89 verp/12
SXN210Z zwart €1,89 verp/12

 

1,89
/stuk

 

Set vulpen en balpen IM Black
 • Medium punt
 • Uiterst professioneel en betrouwbaar
 • Aantrekkelijk, gepolijst en gerenommeerd
 • Met chroomattributen 
 • Betrouwbare schrijfervaring
 • Kleur inkt: blauw
 • Zwart lichaam
 • In giftbox

2093215 €21,99 verp/1

 

21,99
/set

 

Set vulpen en  
balpen Urban Black

 • Medium punt
 • Uiterst professioneel en betrouwbaar
 • Aantrekkelijk, gepolijst en gerenommeerd
 • Uit roestvrije staal met chroomattributen 
 • Betrouwbare schrijfervaring
 • Met blauwe navulling en blauwe inktcartridges
 • Kleur inkt: blauw
 • Zwart lichaam
 • In giftbox

2093381 €27,99 verp/1

 

27,99
/set

 

Vulpen en balpen 
 Embleme 

 • Medium punt
 • Met moderne en kostbare 
harskleuren 
 • Roestvrijstalen dop en 
grote punt
 • Met uniek  
Parijs-geïnspireerd 
ontwerp
 • In giftbox

Balpen, kleur inkt: blauw
2100330 ivoor lichaam €26,99 verp/1
2100403 blauw lichaam €26,99 verp/1
2100326 rood lichaam €26,99 verp/1
2100379 zwart lichaam €26,99 verp/1
Vulpen in giftbox
210328 ivoor lichaam €37,99 verp/1
210405 rood lichaam €37,99 verp/1
2100401 blauw lichaam €37,99 verp/1
2100377 zwart lichaam €37,99 verp/1

 vanaf

26,99
/stuk

 

Set vulpen en balpen Jotter
 • Medium punt
 • Uiterst professioneel en betrouwbaar
 • Aantrekkelijk, gepolijst en gerenommeerd
 • Met chroomattributen 
 • Betrouwbare schrijfervaring
 • Kleur inkt: blauw
 • In giftbox

2093257 goud lichaam €16,99 verp/1
2093258 zilver €16,99 verp/1

 

16,99
/set

 


