
Meer dan 25.000 artikelen op onze webshop

Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Producten en geschenken zolang de voorraad strekt. 
Al onze prijzen zijn exclusief heffingen.
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Aanbieding geldig vanaf 24/09/2022 t.e.m. 18/11/2022  
of zolang de voorraad strekt. 
Niet terugbetaalbaar in contanten.
Eenmalig geldig bij een online bestelling voor minimum  
75 euro (excl. BTW).

Geldig van 24 september tot  
18 november 2022

GRATIS

Jules Destrooper 
natuurboterwafels, 

doos van 175 g

ACTIE

29,99/stuk

Beletteringsysteem
 • Connecteert  draadloos met je Bluetooth  
op smartphone of tablet met de nieuwe  
intuitive app Dymo Letratag Connect
 • Draadloos bereik van 10m
 • Onmiddellijk beschikbaar om te printen
 • Met direct thermische printtechnologie
 • Werkt op 4 x AA batterijen (niet meegeleverd)
 • Compact, draagbaar model
 • Print op verschillende soorten Letratag-labels
 • Verpakking uit gerecycleerd FSC-gecertificeerd karton

KI45799 1 x Dymo beletteringsysteem LetraTag 200B (ref. 2172855) + GRATIS 1 x Dymo LetraTAG tape 12 mm,  
plastic wit (ref. 91201B)

�29,99  verp/1

GRATIS
LetraTAG tape 12 mm
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Evercolor gerecycleerd gekleurd papier
 • Papier van 80 g/m²
 • Geschikt voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
 • CO2 neutraal
 • Pak van 500 vel

Ft 21 x 29,7 cm (A4)
40259C ivoor � 7,49  verp/1
40031C citroengeel � 8,52  verp/1
40005C geel � 7,49  verp/1
40015C zalm � 7,49  verp/1
40003C roze � 7,49  verp/1
40029C framboos � 8,52  verp/1
40004C lichtgroen � 7,49  verp/1
40027C appelgroen � 8,52  verp/1
40006C helblauw � 7,49  verp/1
40022C donkerblauw � 8,52  verp/1
Ft 29,7 x 42 cm (A3)
30259C ivoor � 14,99  verp/1
30005C geel � 14,99  verp/1
30015C zalm � 14,99  verp/1
30003C roze � 14,99  verp/1
30004C lichtgroen � 14,99  verp/1
30006C helblauw � 14,99  verp/1

vanaf

7,49 /pak

 

34,99/stuk
 

Muntenteller en sorteerder 1250
 • Telt en sorteert 220 munten per minuut
 • Invoercapaciteit: 300 - 500 munten
 • Met optel- en batchfunctie
 • Totaalbedrag en aantal munten per soort
 • Sorteert in bakjes of tubes
 • Autostop bij volle munttube
 • Ft 35,5 x 33 x 26,6 cm

SAF1250 � 165,00  verp/1

165 /stuk
 

Valsgelddetector 50
 • Krachtige 9W UV lamp
 • Geschikt voor alle valuta, creditcards, paspoorten en overige ID bewijzen
 • Ook geschikt voor controle van de nieuwe Euro biljetten
 • Controleert de UV-kenmerken van bankbiljetten
 • Met geïntegreerde reflector voor extra krachtige UV licht-weerkaatsing
 • Met warme start technologie voor 3 keer langere levensduur van de lamp
 • Makkelijk te vervangen lamp
 • Ft 206 x 102 x 88 mm
 • Gewicht: 515 g
 • Voltage: AC 220V-240V
 • CE-gecertificeerd
 • Garantie: 3 jaar

SAF50BL � 34,99  verp/1
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Bureaustoel X-Pander
 • Aanpasbare hoogte
 • Rugleuning in opengewerkte bekleding
 • Rugleuning en armleuningen verstelbaar in de hoogte
 • Punt-synchroon mechanisme
 • Instelbaar op lichaamsgewicht
 • Zithoogte: 41-53 cm
 • Zitbreedte: 48 cm
 • Zitdiepte: 48 cm
 • Rughoogte: 60 cm
 • Gemakkelijk te monteren
 • Kleur: zwart

959TT20 � 229,00  verp/1

 

229 /stuk
 

Bureaustoel Sitness 15
 • Zithoogte verstelbaar in hoogte
 • Deze gepatenteerde stoel beschikt over de Body-Balance-
Tec-Joint die ervoor zorgt dat de lenden en de onderrug 
een ergonomische positie aannemen
 • Inclusief in hoogte verstelbare armsteunen
 • Uitgerust met een stevig wielenonderstel dat vervaardigd is 
uit chroom en ook geschikt is voor zachte ondergronden
 • Zithoogte: 46 - 56 cm
 • Zitbreedte: 48 cm
 • Zitdiepte: 44 cm
 • Rughoogte: 55 - 60 cm
 • Kleur: zwart

T19UG20 � 219,00  verp/1

 

219 /stuk
 

Bureaustoel Synchro Net
 • Aanpasbare hoogte, verschillende posities mogelijk
 • Punt-synchroon mechanisme
 • Zitvorm: ergonomisch
 • Ondersteuning knieën
 • Zithoogte: 43 - 51 cm
 • Zitbreedte: 48 cm
 • Zitdiepte: 48 cm
 • Rughoogte: 65 - 71 cm
 • Inclusief set wielen
 • Kleur: zwart

SN10HW5 � 249,00  verp/1

 

249 /stuk
 

Polyvalent meubel
 • Uit polystyreen
 • Met 4 draaiwieltjes, waarvan de voorste 2 met rem
 • Ft schap: 60 x 30 x 36 (b x d x h)
 • Plat verpakt

Ft 65,1 x 33 x 61,1 cm (b x d x h), met 1 groot schap en 1 klein schap
DM1K202 grijs � 95,00  verp/1
DM1K101 zwart � 95,00  verp/1
Ft 65,1 x 33 x 86,4 cm (b x d x h), met 2 schappen 
DM2K202 grijs � 95,00  verp/1
DM2K101 zwart � 95,00  verp/1
Ft 65,1 x 33 x 126,4 cm (b x d x h), met 3 schappen
381K202 grijs � 134,00  verp/1
381K101 zwart � 134,00  verp/1

 vanaf

95,00/stuk
 

Polyvalent meubel
 • Uit epoxy gecoat metaal
 • Met 3 zwart gelakte planken
 • Met rails voor hangmappen
 • Met 4 draaibare wieltjes
 • Max. gewicht: 35 kg per plank
 • Plat verpakt

DP3S01 ft 45 x 36 x 74 cm (b x d x h), ruimte tussen bovenste 2 planken: 20 cm, 
ruimte tussen onderste 2 planken: 33,5 cm

� 112,00  verp/1

DP3M01 ft 60 x 36 x 74 cm (b x d x h), ruimte tussen bovenste 2 planken: 20 cm, 
ruimte tussen onderste 2 planken: 33,5 cm

� 127,00  verp/1

DP3L01 ft 60 x 36 x 100 cm (b x d x h), ruimte tussen bovenste 2 planken: 39,7 cm, 
ruimte tussen onderste 2 planken: 39,7 cm

� 135,00  verp/1

DP3XL01 ft 94 x 36 x 74 cm (b x d x h), ruimte tussen bovenste 2 planken: 20 cm, 
ruimte tussen onderste 2 planken: 33,5 cm

� 156,00  verp/1

 vanaf

112 /stuk
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Super Sticky Notes XXL
 • Pak van 3 blokken
 • Blok van 90 memoblaadjes
 • Ft 101 x 152 mm
 • Gelijnd
 • Geassorteerde kleuren

4690SEG Boost: oranje (vital orange), blauw (paradise blue) en fuchsia (power pink) � 11,99  verp/1
469SSMI Cosmic: blauw (aquawave), neongroen en roze (tropical pink) � 11,99  verp/1
4690SRO Carnival: geel (ultra yellow), blauw (paradise blue) en fuchsia (power pink) � 11,99  verp/1
660SUC groen (limeade green), fuchsia (power pink) en blauw (paradise blue) � 11,99  verp/1

11,99 /pak

Spiraalschrift
 • Zacht velijnpapier van 90 g/m²
 • Met spiraalbinding
 • Geplastificeerde kaft
 • Geassorteerde kleuren: geel, oranje, poppyroze, rood, donkerrood, bordeaux, lichtgroen, 
groen, bosgroen, turkoois, lichtblauw, grijsblauw, blauw, donkerblauw, bruin en zwart

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 180 bladzijden (90 vel)
8546C gelijnd, zonder kantlijn � 3,99  verp/5
Ft 16,5 x 21 cm (schrift), 120 bladzijden (60 vel), keuze kleur niet mogelijk
883C gelijnd, met kantlijn � 2,49  verp/5
882C geruit 5 mm, met kantlijn � 2,49  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 100 bladzijden (50 vel)
68145C gelijnd, met kantlijn � 2,49  verp/10
81422C geruit 5 mm, met kantlijn � 2,49  verp/10
68142C geruit 5 mm, zonder kantlijn � 2,49  verp/10
8143C commercieel geruit, zonder kantlijn � 2,49  verp/10
Ft 21 x 29,7 cm (A4), 180 bladzijden (90 vel)
68162C geruit 5 mm, zonder kantlijn � 4,99  verp/5

vanaf

2,49 /stuk

Schrijfblok
 • Papier van 60 g/m²
 • Blok van 100 vel
 • Kopgeniet
 • Met microperforatie
 • Witheid: 86 CIE

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
990606 gelijnd � 0,78  verp/5
990605 geruit 5 mm � 0,78  verp/5
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
990604 gelijnd � 1,43  verp/5
990603 geruit 5 mm � 1,43  verp/5

 vanaf

0,78 /stuk
 

Schrijfblok
 • Papier van 70 g/m²
 • Blok van 100 vel
 • Kopgelijmd
 • Geruit 5 mm

990607 ft 14,8 x 21 cm (A5) � 1,23  verp/5
990602 ft 21 x 29,7 cm (A4) � 2,23  verp/5

 vanaf

1,23 /stuk
 

Bordrugenveloppen
 • Met stripsluiting
 • Uit wit kraftpapier van 120 g/m²
 • Met kartonnen rug van 450 g/m²
 • Uitstekend geschikt voor post die niet gevouwen mag worden
 • Doos van 100 stuks

PR19002 ft 229 x 324 mm � 25,73  verp/1
PR14612 ft 262 x 371 mm � 39,53  verp/1
PR19004 ft 310 x 440 mm � 33,94  verp/1

 vanaf

25,73/doos
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Gelroller Signo RT207
 • Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt: 0,7 mm
 • Gepigmenteerde gel-inkt, water- en lichtbestendig
 • Sneldrogend
 • Ergonomische grip
 • Intrekbaar en navulbaar

UM2071B doos van 12 gelrollers + 12 vullingen, waarvan 6 GRATIS, blauw � 26,89  verp/1
UM2071N doos van 12 gelrollers + 12 vullingen, waarvan 6 GRATIS, zwart � 26,89  verp/1

GRATIS
6 vullingen

Ordner N°1 Power
 • Voor ft A4
 • Sterk karton overtrokken met PP-folie
 • Ergonomische hendel
 • Met metalen sleuven, randbeschermers, grijpring en etikethouder

Rug van 5 cm
4811100 geel � 2,89  verp/10
811440 oranje � 2,89  verp/10
4805000 bordeaux � 2,89  verp/10
811540 violet � 2,89  verp/10
811412 lichtgroen � 2,89  verp/10
4811600 groen � 2,89  verp/10
811560 turkoois � 2,89  verp/10
811411 lichtblauw � 2,89  verp/10
4811500 blauw � 2,89  verp/10
4811800 grijs � 2,89  verp/10
4805500 geassorteerde kleuren: 2 x rood, groen, blauw, wit en zwart � 2,89  verp/10
Rug van 7,5 cm
4812100 geel � 2,89  verp/10
811340 oranje � 2,89  verp/10
4805100 bordeaux � 2,89  verp/10
811530 violet � 2,89  verp/10
811312 lichtgroen � 2,89  verp/10
4812600 groen � 2,89  verp/10
811550 turkoois � 2,89  verp/10
811311 lichtblauw � 2,89  verp/10
4812500 blauw � 2,89  verp/10
4812800 grijs � 2,89  verp/10
4805600 geassorteerde kleuren: 2 x rood, groen, blauw, wit en zwart � 2,89  verp/10

2,89 /stuk

Rugetiketten
 • Niet zelfklevend
 • Glad karton van 250 g/m²
 • Kleur: wit
 • Pak van 100 stuks

8108100 ft 15,8 x 3 cm � 7,94  verp/1
8108000 ft 15,8 x 5 cm � 7,94  verp/1

 

7,94 /pak
 

Neutrale tabbladen Economy
 • Ft A4
 • Uit gerecycleerd vezelkarton van 160 g/m²
 • Zonder voorblad
 • 11-gaatsperforatie
 • Geassorteerde kleuren

100201 10 tabs � 0,74  verp/10
100202 12 tabs � 0,67  verp/10

vanaf

0,67 /stuk

Elastobox Cartobox
 • Voor ft A4 (25 x 33 cm)
 • Rug van 4 cm
 • Karton 7/10e, 600 g/m² 
 • Uit glanskarton
 • Met elastosluiting
 • Plat geleverd
 • Met rugetiket

14000H geassorteerde kleuren: geel, oranje, rood, bordeaux, paars, groen en blauw � 3,49  verp/10

3,49 /stuk

14006H geel � 3,49  verp/10
14009H rood � 3,49  verp/10
14005H blauw � 3,49  verp/10
14016H zwart � 3,49  verp/10
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Hemisphère
 • Met palladiumgecoate (CT) of  
23-karaats vergulde (GT) accenten
 • In giftbox

Balpen, medium punt, met draaimechanisme, kleur inkt: blauw
2118236 Vermillon Sunset Orange CT � 42,00  verp/1
2179922 Purple GT � 49,00  verp/1
2179926 Blue CT � 42,00  verp/1
2118284 Château Vert CT � 42,00  verp/1
Vulpen, fijne punt
2179900 Purple GT � 55,00  verp/1
2179924 Blue CT � 52,00  verp/1
2118233 Vermillon Sunset Orange CT � 52,00  verp/1
Vulpen, medium punt
2179921 Purple GT � 55,00  verp/1
2179925 Blue CT � 52,00  verp/1
2118234 Vermillon Sunset Orange CT � 52,00  verp/1
2118282 Château Vert CT � 52,00  verp/1
Roller, fijne punt
2179923 Purple GT � 46,00  verp/1
2118235 Vermillon Sunset Orange CT � 44,00  verp/1
2118283 Château Vert CT � 44,00  verp/1
2118239 Côte d'Azur CT � 44,00  verp/1

 vanaf

42,00/stuk
 

Permanent marker 2000-2300
 • Schrijfbreedte: 1,7 mm
 • Ronde punt
 • Plastic houder
 • Inkt op alcoholbasis
 • Voor alle gebruik, binnen en buiten

2000B blauw � 0,62  verp/12
2000R rood � 0,62  verp/12
2000Z zwart � 0,62  verp/12

 

0,62 /stuk
 

Krijtmarker 4095
 • Ronde punt
 • Schrijfbreedte: 2 - 3 mm
 • Geurneutraal, vloeibaar krijt op waterbasis
 • Voor het beschrijven van o.a. ramen en krijtborden
 • Met een vochtige doek te verwijderen van bijna alle niet-poreuze oppervlakken
 • Etui van 4 stuks in geassorteerde kleuren: zwart, rood, groen en blauw

3447000 � 10,99  verp/1

 

10,99/etui
 

Datumstempel Printy 4820
 • Hoogte karakters: 4 mm
 • Met automatische beïnkting
 • Zonder tekstplaat
 • Maanden afgekort in het Nederlands of het Frans
 • Klimaatneutraal

KI45800 1 x Trodat datumstempel Printy 4820 Frans (ref. 4820FR) + GRATIS 1 x Trodat vervangkussen zwart, voor stempel 4911/4820/4822/4846, blister van 2 stuks (ref. 78250) � 9,99  verp/1
KI45801 1 x Trodat datumstempel Printy 4820 Nederlands (ref. 4820NL) + GRATIS 1 x Trodat vervangkussen zwart, voor stempel 4911/4820/4822/4846, blister van 2 stuks (ref. 78250) � 9,99  verp/1

GRATIS
vervangkussen

OP=OP

OP=OP

GRATIS
3 + 1

Gelroller G-2 07
 • Schrijfbreedte: 0,39 mm, medium punt
 • Met inktcontrolesysteem
 • Aangename rubberen grip
 • Grip en clip in de kleur van de inkt
 • Transparante houder
 • Intrekbaar en navulbaar
 • Geassorteerde kleuren
 • Blister van 4 stuks (3 + 1 GRATIS)

215424 � 5,93  verp/1
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+ + +

Markeerstift swing cool
 • Schuine punt
 • Schrijfbreedte: 1 - 4 mm
 • Doorschijnend lichaam in de kleur van de inkt
 • Geventileerde dop en witte clip

275402 etui van 4 stuks: pale orange (lichtoranje), frozen fuchsia (fuchsia), breezy blue 
(blauw) en dusty grey (grijs)

� 3,88  verp/5

275408 etui van 4 stuks: mellow coral red, cherry blossom, cloudy blue en dash of lime � 3,88  verp/5
27568 etui van 6 stuks: hint of mint, milky yellow, creamy peach, pink blush, lila haze 

en turkoois
� 5,83  verp/5

275808 etui van 8 stuks: milky yellow, turkoois, mellow coral red, pink blush, lila haze, 
hint of mint, cloudy blue en dash of lime

� 7,75  verp/5

 vanaf

3,88 /etui
 

Secondelijm Tipper
 • Lijmt kunststoffen, metaal, rubber, 
porselein, hout en kurk
 • Supersterk en -snel
 • Exact en eenvoudig doseren
 • Niet geschikt voor poreuze  
materialen (bv. aardewerk)
 • Tube van 3 g
 • Op blister

6302066 � 5,22  verp/12

 

5,22/blister
 

Clicklijst
 • Ft A2
 • Aluminium clicklijst om aan de muur te bevestigen
 • Met PVC-folie
 • Posters kunnen makkelijk verwisseld worden zonder de lijst van de muur te halen
 • Omlijsting van geanodiseerd aluminium
 • Inclusief muurbevestigingsmateriaal 
 • Voorgeponste gaten

SFA2S � 30,99  verp/1

 

30,99/stuk
 

Chocolademelk
 • Pak van 24 stuks
 • Verkoop Nederland
 • Glutenvrij
 • Bevat geen sporen van noten en pinda's
 • Bevat lactose

105100 � 29,24  verp/1

 

29,24/pak
 

Soep

KI45803 1 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) + 2 x Royco Minute Soup tomatensuprême met croutons,  
pak van 20 zakjes (ref. 46590) + 2 x Royco Minute Soup kip, pak van 25 zakjes 
(ref. 46710) + GRATIS 1 x Royco cacao, pak van 20 zakjes (ref. 046740)

� 84,38  verp/1

Chocolademelk
 • Pak van 24 stuks
 • Blikje van 25 cl

49710 � 26,54  verp/1

 

26,54/pak
 

Water Spa Reine
 • Natuurlijk mineraalwater
 • Belgisch kwaliteitsproduct
 • Bevat het laagste mineraalgehalte van Europa

KI45802 5 x Spa Reine, niet bruisend, eco pack van 5 l (ref. 051829) + GRATIS 1 x Spa 
dispenser eco pack (ref. SPADISP)

� 22,45  verp/1

GRATIS
Spa dispenser

GRATIS

OP=OP

OP=OP20 zakjes 
Royco cacao
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Stibat: +EUR 0,024 x 8

Stibat: +EUR 0,118 x 2

Stibat: +EUR 0,024 x 3

Stibat: +EUR 0,118 x 2

Stibat: +EUR 0,118 x 3

Verzendkoker
 • Met witte sluitdoppen
 • Kleur: bruin

TB06018 ft 430 x 60 mm � 1,35  verp/24
TB58020 ft 500 x 80 mm � 3,16  verp/10
TB05015 ft 750 x 50 mm � 2,30  verp/24
TB78020 ft 750 x 80 mm � 3,71  verp/10
TB10020 ft 1000 x 100 mm � 5,93  verp/1

 vanaf

1,35 /stuk
 

Kluis Protector Universal
 • Om uw persoonlijke eigendommen te beschermen tegen diefstal
 • Geschikt voor de berging van waardevolle voorwerpen
 • Voorbereid voor vloer- en muurverankering
 • Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Met stersleutelslot (3 sleutels meegeleverd) 
8170103 Protector Universal 2S, buitenft 35 x 25 x 25 cm (b x h x d), binnenft 34,7 x 24,7 x 20 cm (b x h x d) � 45,49  verp/1
Met elektronisch cijferslot en sleutelslot voor noodopening (2 sleutels meegeleverd) 
8170081 Protector Universal 1E, buitenft 31 x 20 x 20 cm (b x h x d), binnenft 30,7 x 19,7 x 15 cm (b x h x d) � 36,65  verp/1
8170181 Protector Universal 2E, buitenft 35 x 25 x 25 cm (b x h x d), binnenft 34,7 x 24,7 x 20 cm (b x h x d) � 46,38  verp/1
8170281 Protector Universal 3E, buitenft 36 x 35 x 38 cm (b x h x d), binnenft 35,7 x 34,7 x 33 cm (b x h x d) � 60,06  verp/1
9170181 Protector Universal LTPE, buitenft 50 x 26 x 41 cm (b x h x d), binnenft 49 x 25 x 34 cm (b x h x d), geschikt voor 17 inch laptops � 64,93  verp/1

 vanaf

36,65/stuk
 

Afzetlint
 • Ft 80 mm x 100 m
 • Kleur: rood/wit

5813700 � 4,10  verp/1

 

4,10 /stuk
 

Signalisatietape
 • Ft 50 mm x 66 m

5813300 geel/zwart � 5,16  verp/1
5813400 rood/wit � 3,29  verp/1

 vanaf

5,16 /stuk
 

Zaklamp MAULkronos XL
 • LED zaklamp
 • 419 lumen, reikwijdte tot 295 m
 • Met verstelbare lichtkop met zoom-functie
 • Waterbestendig (EU-norm IPX4)
 • Gewicht: 344 g (excl. batterij)
 • Lengte: 27,7 cm
 • 3 D batterijen inbegrepen
 • Kleur: zwart

8182090 � 25,49  verp/1

 

25,49/stuk
 

Zaklamp MAULkronos M
 • LED zaklamp
 • 106 lumen, reikwijdte tot 236 m
 • Met verstelbare lichtkop op 3 lichtsterktes
 • Waterbestendig (EU-norm IPX4)
 • Gewicht: 220 g (excl. batterij)
 • Lengte: 21 cm
 • 2 C batterijen inbegrepen
 • Kleur: zwart

8182290 � 19,49  verp/1

 

19,49/stuk
 

Zaklamp MAULkronos S
 • LED zaklamp
 • 192 lumen, reikwijdte tot 196 m
 • Met verstelbare lichtkop op 2 lichtsterktes
 • Waterbestendig (EU-norm IPX4)
 • Gewicht: 125 g (excl. batterij)
 • Lengte: 14 cm
 • 3 AAA batterijen inbegrepen
 • Kleur: zwart

8182390 � 12,49  verp/1

 

12,49/stuk
 

Batterijen Eco Advanced
 • Niet-oplaadbare batterijen
 • Blister van 8 stuks

2329700 AA, LR6 � 7,47  verp/1
2313600 AAA, LR03 � 7,47  verp/1

 vanaf

3,55/blister
 

7,47 /blister

Batterijen Advanced
 • Niet-oplaadbare batterijen
 • Op blister

2333400 C,LR14, 2 stuks � 3,65  verp/1
2335800 D, LR20, 2 stuks � 3,97  verp/1
2338900 9V, 6LR61, 1 stuk � 3,55  verp/1


