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18 in verschillende uitvoeringen

Zichtmappen systemen

2 × 10 Zichtmappen A4, assortiment, 4 per kleur

2 × 10 Zichtmappen A4, blauw

2 × 10 Zichtmappen A4, rood

2 × 10 Zichtmappen A4, geel

2 × 10 Zichtmappen A4, groen

2 × 10 Zichtmappen A4, zwart

Wandhouder, zonder mappen

bestelnr. prijs

SIT 009

SIT 001

SIT 003

SIT 004

SIT 005

SIT 007

SIT WH

Compleet systeem, bestaande uit

Wandhouder en 10 zichtmappen A4, assortiment

bestelnr. prijs

SIT 109 49,–

Metalen tafelstandaard, met 10 zichtmappen A4

Metalen tafelstandaard, met 20 zichtmappen A4

Metalen tafelstandaard, met 30 zichtmappen A4

bestelnr. prijs

SIT T10

SIT T20

SIT T30

3D-System met 5 zichtmappen A4, zwart

3D-System met 10 zichtmappen A4, zwart

bestelnr. prijs

SIT 357

SIT 307

Zichtmappen in een wandhouder

• Zichtmappen van stabiele, refl exvrije PVC

• Ramen van staaldraad, in kleur rondom

• voor inzet met een wandhouder van staal

tot max. 10 stuks, Houder is willekeurig te vullen

• altijd in een sortering van 5 kleuren of in één kleur

• incl. 5 tabindelingen

Compleet systeem

bestaande uit 10 zichtmappen, 5 opklik systemen en 1 wandhouder

Tafelstandaard

staat stevig en effi ciënt, Neiging in optimale leeshoek,

compleet met 10, 20 of 30 zichtmappen, assortiment kleuren,

met 5 zichtrijen voor elke 10 zichtmappen. Extra mappen zie boven

Zwenkarm van metaal, met tafelklem

bestelnr. prijs

SIT AT 86,–

Zwenkarm

in combinatie met de wandhouder max. lengte 63 cm

klem tot 60 mm instelbaar, ook met wandbevestiging leverbaar

3D-Zichtmappen systeem

draaibaar in 360°, zowel als tafelstandaard als ook in een wandhouder

die in hoog- en lengteformaat inzetbaar is, compleet met 5 of

10 zichtmappen van Polipropyleen, zwart, incl. 5 tabindelingen

magnetische zichtmappen systeem met 5 mappen,

assortiment kleuren, metalen wandhouder

bestelnr. prijs

SIT MA8 45,–

magnetische zichtmappen systeem

metalen wandhouder, gelakt in lichtgrijs, met magnetische

rugzijde en 5 zichtmappen

74,–

107,–

145,–

64,–

64,–

64,–

64,–

64,–

64,–

25,–

56,–

76,–
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18in verschillende uitvoeringen

Zichtmappen systemen

Easy Clic, 30 stuks, rood

Easy Clic, 30 stuks, 5-kleuren sortering

bestelnr. prijs

SIT EC3

SIT EC9

109,–

113,–

Easy Clic

Zelfklevende zichtmappen met magneetsluiting van niet refl ecterende

PVC, capaciteit  tot 10 vellen DIN A4

bestelnr. prijs

XL Magneettassen, 5 stuks SIT MA5 49,–

XL Magneettassen

voor documenten en kleine briefjes, draagvermogen ca 700 g,

van sterke PVC, opening boven, binnenmaat 305 × 246 mm, 

met extra grote, krachtige magneetstrip

Kunststof map met haak

van PVC, voor DIN A4, opening boven met omlopende rand,

rood of 5-kleuren sortering

bestelnr. prijs

Magnetische zichtmap, 2 × 5 stuks SIT MA7 57,–

Magnetische zichtmap

van PVC, voor DIN A4,  opening boven, met omlopende rand,

bevestiging met krachtige magneetstrips, zwart

Kunststof blad met haak, 2 × 5 stuks rood

Kunststof blad met haak, 2 × 5 stuks, 5-kl. sort.

bestelnr. prijs

SIT KT3

SIT KT9

41,–

41,–

Controleblad-houder met haak

Rugzijde van hard-PVC, heldere banden houden de documenten vast,

in het midden kan geschreven worden, voor DIN A4,

zonder balpen

Controleblad-houder, magnetisch

magnetische uitvoering, voor alle magnetische ondergronden als

straatmeubilair, kasten etc., zonder balpen

bestelnr. prijs

Controleblad-houder, 2 × 5 stuks, blauw SIT KP1 50,–

bestelnr. prijs

Controleblad-houder, magn., 2 × 5 stuks, blauw SIT KM1 60,–

Dossiertas

Zichtmap van PVC met doorlopende rand, lengte formaat

330 × 250 mm, voor documenten tot 240 × 320 mm en kleine data,

capaciteit ca. 210 vellen A4, vouwopening boven ca. 80 mm, bevesti-

ging met 2 haken, gesorteerde kleuren

Dossiertas, 2 × 5 stuks, 5- gesorteerde kleuren

bestelnr. prijs

SIT AT9 70,–
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18 en accessoires

Zichtmappensystemen

Zichtmappensystemen en accessoires

Met het zichtmappensysteem VARIO® vindt iedereen snel

wat hij zoekt. Zowel op tafel als aan de wand.

De informatie- en presentatiesystemen van DURABLE 

biedt met passende zichtmappen een veelvoud aan complete 

en individuele oplossingen voor alle toepassingsgebieden.

Zichtmappen SHERPA® PANEL A4

Voor prijslijsten, cataloguspagina‘s, foto‘s, bedieningsvoorschriften etc. 

Ook zonder wandhouder handig als infomap.

• stabiele zichtmappen met gekleurde rand van polypropyleen

• matte refl ectiearme polypropyleen-folie

• documentenecht en scannervriendelijk

In 9 kleuren of kleurrijk gesorteerd leverbaar, VE = 5 stuks

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

5 zichtmappen A4 210 × 297 mm

bestelnr. prijs/VE

SHP 501

SHP 503

SHP 504

SHP 505

SHP 507

SHP 509

SHP 510

SHP 537

SHP 544

SHP 500

24,–

24,–

29,–

29,–

29,–

29,–

24,–

29,–

29,–

29,–

kleur

zwart

rood

geel

groen

donkerblauw

oranje

grijs

grafi etzwart

blauwviolet

sortiert

VARIO® TABLE 10

set bestaande uit 1 tafelstandaard, 10 zichtmappen, kleurrijk gesorteerd,

2 st. in zwart, rood, geel, groen en blauw incl. 10 insteekkaarten, 58 mm breed.

bestelnr. VAT 10

€ 84,–

VARIO® TABLE 20

set bestaande uit 1 tafelstandaard, 20 zichtmappen, 

5 st. in rood, geel, groen en blauw incl. 20 insteekkaarten

bestelnr. VAT 20

€ 125,–

VARIO® WALL 5

1 metalen wandhouder met

5 zichtmappen incl. 5 insteekkaarten  

in rood  

in blauw

in oranje

€ 37,–

VARIO® WALL 10

1 metalen wandhouder met

10 zichtmappen, gesorteerd,

2 st. in zwart, rood, geel, groen

en blauw incl. 10 insteekkaarten

bestelnr. VAW 100

€ 59,–

VARIO® WALL 20

1 metalen wandhouder met

20 zichtmappen, gesorteerd,

5 st. in rood, geel, groen

en blauw incl. 20 insteekkaarten

bestelnr. VAW 200

€ 99,–

VARIO® MAGNET WALL 5

1 metalen wandhouder met

magnetische achterkant, kleeft

op ijzer- en stalenoppervlaktes,

met 5 zichtmappen in zwart

bestelnr. VMW 501

€ 49,–

bestelnr. VAW 503

bestelnr. VAW 507

bestelnr. VAW 509

SHERPA® PANEL

Alle tafel- end wandmodules zijn ook apart zonder zichtmappen 

leverbaar en kunnen individueel met mappen uitgerust worden, bijv.:

• in rood voor alarmplannen en waarschuwingsinstructies

• in blauw voor aanwijzigingen over machines

• in oranje voor aanwijzigingen over gevaarlijke stoffen
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18tot formaat DIN A1

Zelfklevende magneetframes

DURAFRAME®

Zelfklevende magneetframes

Zelfklevende informatieframes met uitklapbare 

magnetische voorkant voor informatie, leverbaar 

in de formaten DIN A6, DIN A5, DIN A4 en DIN A3. 

De informatie kan snel en eenvoudig uitgewisseld worden 

en is aan weerszijden leesbaar, bijv. op glazen deuren. De frames kunnen

op gladde en stevige oppervlaktes aangebracht worden, weer verwijderd 

en opnieuw worden teruggeplaatst.

formaat DIN A6 105 × 148 mm

formaat DIN A5 148 × 210 mm

formaat DIN A5 148 × 210 mm

formaat DIN A4 210 × 297 mm

formaat DIN A4 210 × 297 mm

formaat DIN A3 297 × 420 mm

formaat DIN A3 297 × 420 mm

bestelnr. prijs/VE

DFR 602

DFR 502

DFR 510

DFR 402

DFR 410

DFR 302

DFR 306

stuks/VE

  2

  2

10

  2

10

  2

  6

A6 en A5 leverbaar in de kleuren 01 zwart, 23 zilver,

A4 en A3 leverbaar in de kleuren 01 zwart, 03 rood, 07 blauw, 09 oranje, 23 zilver,

Graag bij bestelling kleurcode en bestelnr. vermelden (bijv. -01 voor zwart)

DURAFRAME® POSTER

Zelfklevende informatieframes voor posters 

in de formaten DIN A1, DIN A2 als ook 

in posterformaat 50 × 70 cm, aan weerszijden 

leesbaar, met elk identieke optiek, plaatsing 

met 2 posters à 150 g/m² mogelijk. 

Leverbaar in 01 zwart en 23 zilver.

formaat DIN A2 420 × 597 mm

formaat DIN A1 597 × 840 mm

posterformaat 500 × 700 mm

bestelnr. prijs

DFR 201

DFR 101

DFR 571

stuk

1

1

1

DURAFRAME® SECURITY A4

Zelfklevende informatieframes voor veiligheidsaanwijzigingen, 

waarschuwingsinstructies enz. in formaat DIN A4. De informatie kan snel

en eenvoudig uitgewisseld worden en is aan weerszijden leesbaar.

Leverbaar in 130 geel/zwart, 131 groen/wit en 132 rood/wit.

formaat DIN A4 210 × 297 mm

formaat DIN A4 210 × 297 mm

bestelnr. prijs/VE

DRFS 402

DFRS 410

stuks/VE

  2

10

Magneetframe DURAFRAME®

Magneetframe DURAFRAME®

DURAFRAME® SECURITY

Graag bij bestelling kleurcode en bestelnr. vermelden (bijv. -01 voor zwart)

Graag bij bestelling kleurcode 

en bestelnr. vermelden 

(bijv.  -130 voor geel/zwart)

Beschermfolie aan 

de achterkant eraf-

trekken en frame 

plakken

Frame openen en 

informatie plaatsen

Frame sluiten - 

gereed !

Zo eenvoudig is

DURAFRAME®25,–

29,–

81,–

32,–

104,–

45,–

99,–

55,–

71,–

64,–

35,–

108,–
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26 en sleutelborden

Sleutelkasten

Sleutelkasten voor max. 49 sleutels

Diepgetrokken staalconstructie, met cilinderslot en 2 sleutels,

voorbereid voor wandbevestiging. Verstelbare sleutelhaken, verschillend

van kleur en oplopend genummerd. Lak: structuurlak, lichtgrijs, RAL 7035

Sleutelborden voor max. 50 sleutels

Voorbereid voor wandbevestiging, met verstelbare sleutelhaken, verschillend

van kleur en oplopend genummerd. Lak: structuurlak, lichtgrijs, RAL 7035

Sleutelhanger

uit kunststof, 10 stuks / VE

in 5 kleuren

aantal

haken

buitenafmeting

H × B × D mm

tussen-

wanden

gewicht

kg

bestel-

nr.

prijs

aantal

haken
buitenafmeting

H × B × D mm
gewicht

kg

bestel-

nr.

prijs

aantal

haken
buitenafmeting

H × B mm
gewicht

kg

bestel-

nr.

prijs

€ 11,–

blauw SMA 1

rood SMA 2

zwart SMA 3

geel SMA 4

groen SMA 5

Sleutelkast

voor 100 sleutels

bestelnr. SS 100

€ 92,–

  21

  42

  32

  64

  50

100

150

200

250

300

350 × 270 ×   80  

350 × 270 ×   80  

450 × 300 ×   80  

450 × 300 ×   80  

550 × 380 ×   80  

550 × 380 ×   80  

550 × 380 × 140  

550 × 380 × 140  

550 × 380 × 205  

550 × 380 × 205

–

–

–

–

–

–

1

1

2

2

21

32

50

350 × 270

450 × 300

580 × 360

1,5

2,0

3,0

STS 21

STS 32

STS 50

Sleutelkasten voor max. 300 sleutels

Kasthuis en deur zijn vervaardigd uit stabiel plaatstaal.

De deur heeft een afgewerkte rand en is voorzien van

een binnenliggend scharnier en sluit daardoor strak af.

Standaard wordt deze sleutelkast geleverd met

cilinderslot en 2 sleutels. Afhankelijk van de benodigde

capaciteit wordt de sleutelkast voorzien van 1 of 2

draaibare tussenwanden. De gegalvaniseerde

sleutelhaken zijn in een raster verstelbaar, verschillend

van kleur en oplopend genummerd. Elke uitvoering is

voorzien van een draaibaar sleutelregister en is

voorbereid voor wandbevestiging.

lak: structuurlak, lichtgrijs, RAL 7035

10

15

20

28

49

SK 10

SK 15

SK 20

SK 25

SK 49

250 × 180 × 80

250 × 180 × 80

250 × 180 × 80

300 × 240 × 80

300 × 240 × 80

1,3

1,3

1,3

2,0

2,0

61,00

67,00

70,00

76,00

82,00

92,00

91,00

109,00

139,00

151,00

46,00

47,00

47,00

48,00

52,00

39,00

49,00

57,00

  3,0

  3,5

  4,5

  4,5

  4,5

  6,5

10,0

10,5

14,0

14,5

SS 21  

SS 42  

SS 32  

SS 64  

SS 50  

SS 100  

SS 150  

SS 200  

SS 250  

SS 300
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26en sleutelkluizen

Sleutelkasten

Sleutelkasten

voor max. 1170 sleutels

Tweedeurige uitvoering, zoals op de

bladzijde hiernaast omschreven,

driezijdige sluiting.

Afhankelijk van de capaciteit zijn de

kasten van 2 of 4 extra tussenwanden

voorzien, die volledig draaibaar zijn.

lak:

structuurlak, lichtgrijs, RAL 7035

Sleutelkluis voor max. 600 sleutels

Het enkelwandige kasthuis,  3 mm dik staal, is standaard geschikt voor

wandbevestiging. De dubbelwandige deur, 58 mm dik, wordt door

slotbouten (ø 20 mm) aan drie zijden vergrendeld.

Brandprofi el rondom zorgt voor hoogwaardige brandveiligheid.

Standaard met dubbelbaardig slot met 2 sleutels (95 mm lang),

mechanische en electronische cijfersloten en -combinaties, tegen meerprijs

Noodsleutelkast

uit plaatstaal, met vervangbaar

glas en cilinderslot

aantal

haken

buitenafmeting

H × B × D mm

tussen-

wanden

gewicht

kg

bestel-

nr.

prijs

aantal

haken
buitenafmeting

H × B × D mm
gewicht

kg

bestel-

nr.

prijs

bestelnr. prijsnoodsleutelkast

met cilinderslot  

met cilinderslot + klopper

100

200

300

400

500

600

780

860

940

1020

1170

550 × 730 ×   80  

550 × 730 ×   80  

550 × 730 × 140  

550 × 730 × 140  

550 × 730 × 205  

550 × 730 × 205  

1300 × 730 × 250  

1300 × 730 × 250  

1300 × 730 × 250  

1300 × 730 × 250  

1300 × 730 × 250

–

–

2

2

4

4

2

2

2

2

2

203,–

233,–

298,–

307,–

429,–

443,–

601,–

621,–

637,–

678,–  

712,–

29,–

32,–

11

12

18

19

26

27

49

50

51

52

53

  70

100

200

300

400

600

436 × 460 × 120

636 × 460 × 120

636 × 460 × 206

636 × 460 × 306

636 × 812 × 206

636 × 812 × 306

22

35

44

48

70

80

282,–

318,–

389,–

430,–

620,–

757,–

SSZ 100  

SSZ 200  

SSZ 300  

SSZ 400  

SSZ 500  

SSZ 600  

SSZ 780  

SSZ 860  

SSZ 940  

SSZ 1020  

SSZ 1170

SST 70  

SST 100  

SST 200  

SST 300  

SST 400  

SST 600

SMN 1  

SMN 10
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26 en First Aid Box

Sleutelkasten

aantal

haken
buitenmaat

H × B × D mm
kleur

bestelnr. prijs

metallic-zilver

metallic-zilver

metallic-zilver

metallic-zilver

metallic-zilver

kleur

hangers
aantal

VE

bestel-

nr.

prijs

zwart

rood

geel

blauw

gesorteerd

Key-Box-sleutelkasten

• van aluminium en onbreekbaar polyamide

• ontworpen voor de nieuwe sleutelhangers Key-Clip

• met uitdraaibare tussenwanden vanaf 36 sleutels

• leverbaar in de hoogtes 280 mm en 400 mm

• met veiligheidcilinderslot incl. 2 sleutels

of met een handig cijferslot

• met montagemateriaal voor een eenvoudige montage,

index-blad voor de binnenzijde van de deur als ook

6 op kleur gesorteerde sleutelhangers Key-Clip

• meerdere sleutelhangers direct meebestellen!

Key-Clip-sleutelhangers

• sleutelhangers met permanent zichtbare tekstvak,

de sleutel is vlak achter de hanger opgeborgen

• zonder de sleutelring te verwijderen is het tekstvak makkelijk te openen

• passend voor alle Key-Box-sleutelkasten

• tekstvoorbeelden voor de etiketten zijn te downloaden

op www.haneu.nl/downloads

• verpakkingseenheid 18 stuks

• leverbaar in zwart, rood, geel, donkerblauw of op kleur gesorteerd

(2 × zwart, 2 × blauw, 1 × rood, 1 × geel)

met cilinderslot

bestelnr. prijs

met cijferslot

18

18

18

18

18

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90

18

36

54

48

72

280 × 302 × 118

280 × 302 × 118

280 × 302 × 118

400 × 302 × 118

400 × 302 × 118

71,00

85,00

110,00

106,00

129,00

117,00

154,00

86,00

103,00

124,00

120,00

145,00

FIRST AID BOX L, zonder inhoud

FIRST AID BOX L, met vulling volgens DIN 13157

FIRST AID BOX L

• hoogte box 400 mm

• met cilinderslot en

3 uitzwenkbare vakken

• leverbaar zonder inhoud of

met vulling volgens DIN 13157

voor industrieel gebruik

DKB 18

DKB 36

DKB 54

DKB 48

DKB 72

EHB 430

EHB 431

KSC-SW

KSC-RO

KSC-GE

KSC-BL

KSC-SO

DKZ 18

DKZ 36

DKZ 54

DKZ 48

DKZ 72
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26en geldcassettes

Muntenborden

Euroboard L

muntenbord met 8 rijen voor alle cent- en euromunten

en een biljetvak voor tussenopslag

• totale muntenwaarde 233,90 euro

• B × H × D: 324 × 34 × 190 mm

• kunststof, antraciet

bestelnr. EUR-L

€ 45,–

Euroboard XL

metalen bord met 8 vakken voor biljetten, gecombineerd met een

muntenbord met 8 rijen voor alle cent- en euromunten

• totale muntenwaarde 233,90 euro

• B × H × D: 328 × 59 × 286 mm

• metaal, grijs / kunststof, antraciet

bestelnr. EUR-XL

€ 66,–

Euroboxx S

metalen geldcassette, gecombineerd met een uitneembare

muntenbord met rijen voor alle cent- en euromunten 

als ook een biljetvak voor tussenopslag, daaronder

een bord met 3 vakken voor biljetten

• 2 combinatierijen voor 1 en 2 cent als ook 1 en 2 Euro

• totale muntenwaarde 102,05 euro

• B × H × D: 283 × 100 × 225 mm

• gewicht: ca. 2,1 kg

• metaal, grijs / kunststof, antraciet

bestelnr. EUR-BS

€ 108,–

Euroboxx

metalen geldcassette, gecombineerd met een uitneembare

muntenbord met 8 rijen voor alle cent- en euromunten

als ook een biljetvak voor tussenopslag, daaronder

een bord met 4 vakken voor biljetten

• gewelfde bodem voor het veilig stapelen

• draaggreep verzonken in de deksel

• totale muntenwaarde 233,90 euro

• B × H × D: 352 × 120 × 276 mm

• gewicht: ca. 3,9 kg

• metaal, grijs / kunststof, antraciet

bestelnr. EUR-BX

€ 148,–
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28 voor een opgeruimd bureau

Sorteerstations

Sorteerstation

• Voor eenvoudig en snel sorteren voor een

grote hoeveelheid papieren

• gemaakt van hoogwaardige en zwaar belastbare polystyrol

• met 24 en 36 vakken voor het formaat DIN A4 leverbaar

• licht en zeker op elkaar te stapelen

• nuttige maat per vak  H × B × D: 58 × 220 × 297 mm

• levering is incl. etikettenhouders en etiketten

• uitvoering in lichtgrijs, antraciet of zwart

met 24 vakken

3 × 8 vakken

H × B × D : 548 × 674 × 308 mm

in lichtgrijs

in antraciet

in zwart

met 36 vakken

3 × 12 vakken

H × B × D : 791 × 674 × 308 mm

in lichtgrijs

in antraciet

in zwart

€ 173,–

€ 208,–

bestelnr. SORT 01

bestelnr. SORT 01-A

bestelnr. SORT 01-S

bestelnr. SORT 02

bestelnr. SORT 02-A

bestelnr. SORT 02-S
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28en sorteerwagens

Mobiele prospectstaanders

Prospectverdeler

• van hoogwaardige polystyrol

• met 2 afl egborden en 1 zichtvenster

voor een volledige document aanzicht

• voor documenten tot het formaat 240 × 320 mm

• met 2 wielen en gripopeningen voor licht verplaatsen

uitvoering

H × B × D: 994 × 266 × 370 mm

H × B × D: 994 × 474 × 370 mm
PVS 01

PVB 01
208,–

242,–

Borden prospecthouder

• frame van metaal, aluminium kleur

• 7 vakken van hoogwaardig polystyrol

• eenvoudige montage

Uitvoering 7 × DIN A4, vakken transparant

• incl. transporttas voor mobiele inzet

• buitenafmeting H × B × D: 1150 × 250 × 360 mm

Uitvoering 7 × DIN A3, vakken aluminium kleur

• incl. 7 deelschotten voor indeling van de vakken

• buitenafmeting H × B × D: 950 × 585 × 560 mm

uitvoering

7 × DIN A4

7 × DIN A3, met onderverdeling
PSS A4

PSS A3
203,–

184,–

Sorteerwagen

• met 8 of 16 schuifl aden

• huis en schuifl aden van grijs polystyrol

• schuifl ade binnen H × B × D: 62 × 240 × 320 mm

• met 4 lichtlopende wielen

• incl. etiketten en etikethouders

• half-gemonteerde levering

Sorteerwagen met 8 schuifl aden

H × B × D: 715 × 316 × 343 mm

bestelnr. STW 8

€ 133,–

Sorteerwagen met 16 schuifl aden

H × B × D: 715 × 580 × 343 mm

bestelnr. STW 16

€ 203,–
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28 en schuifl adenboxen

Opruimsystemen

met 5 vakken, in zwart

met 5 vakken, in grijs

met 8 vakken, in zwart

met 8 vakken, in grijs

bestelnr. prijs

MSR 501

MSR 510

MSR 801

MSR 810

H × B × D in mm

330 × 360 × 250

540 × 360 × 250

Sorteerrek

Opruimsystemen

Pakbonnen, rekeningen, catalogi of folders, 

de opruimsystemen van DURABLE bieden voor elke werkplek 

de optimale mogelijkheid de documenten netjes en beschermd 

op te ruimen. De overzichtelijke rangschikking van de vakken 

spaart veel tijd en draagt op lange termijn een effi ciënt

verloop van de werkprocessen bij.

IDEALBOX PLUS

• 7 open schuifl aden, voor het snel uitnemen van de dokumenten

• een frontplaat voor een optimale bescherming tegen stof

• voor tafel- als wandgebruik geschikt, stapelbaar

• van polystyrol, in grijs of zwart leverbaar

Sorteerrek

• van metaal, voor zwaardere belasting

• met 5 of 8 vakken voor DIN A4 en folio-formaat

• etiketvenster op de zijkant voor sorteerhulp

• met een handige pinmechaniek voor een snelle

en eenvoudige wisseling van de etiketten

• poedercoating in zwart of grijs

uitvoering in zwart

uitvoering in grijs

bestelnr. prijs

IBP 701

IBP 710

H × B × D in mm

322 × 250 × 365

VARICOLOR®

• zeer hoogwaardige kunststofkwaliteit (ABS)

• dunne gekleurde lijnen dienen bij gesloten schuifl adenfronten

als organisatie- en oriëntatiehulp

• geruisarme lichtlopende schuifl aden met uittrekblokkering

• voor DIN A4, C4 als ook folio- en Letter-Size-formaat

• stapelbaar, met antislip rubberen pootjes

• huis in lichtgrijs, fronten in donkergrijs, schuifl aden gekleurd

met   5 gekleurde schuifl aden

met   7 gekleurde schuifl aden

met 10 gekleurde schuifl aden

bestelnr. prijs

VRC 105

VRC 107

VRC 110

H × B × D in mm

280 × 292 × 356

VARICOLOR®

IDEALBOX PLUS

93,–

93,–

129,–

129,–

59,–

59,–

71,–

79,–

87,–
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28voor wandbevestiging

Folderwandborden

6 vakken A4 hoog, wit

6 vakken A4 hoog, zwart

6 vakken A4 hoog, transparant

6 vakken A4 dwars, wit

6 vakken A4 dwars, zwart

6 vakken A4 dwars, transparant

bestelnr.

FXP 612

FXP 611

FXP 610

FXP 622

FXP 621

FXP 620

prijs

46,–

46,–

46,–

46,–

46,–

46,–

H × B × D in mm

745 × 247 × 100

520 × 340 × 100

FLEXIPLUS folderwandbord

FLEXIPLUS 6

Folderwandbord-set voor DIN A4 met 6 vakken

• van hoogwaardig polystyrol

• keuze uit wit, zwart of transparant

• vulhoogte telkens ca. 25 mm

• incl. montagemateriaal voor wandbevestiging

FLEXIBOXX

Folderwandbord-set met 6 of 12 vakken DIN A4

uitvoeringen voor hoog- of dwarsformaat

• van hoogwaardig polystyrol

• keuze uit zwart of transparant

• zowel boven als naast elkaar aansluitend op te hangen

• ideaal voor mappen, dossiers enz.

• vulhoogte telkens ca. 24 mm

• incl. montagemateriaal voor wandbevestiging

  6 vakken A4 hoog, zwart

  6 vakken A4 hoog, transparant

  6 vakken A4 dwars, zwart

  6 vakken A4 dwars, transparant

12 vakken A4 hoog, zwart

12 vakken A4 hoog, transparant

12 vakken A4 dwars, zwart

12 vakken A4 dwars, transparant

bestelnr. prijs

FBX 611

FBX 610

FBX 621

FBX 620

FBX 1211

FBX 1210

FBX 1221

FBX 1220

45,–

45,–

45,–

45,–

73,–

73,–

73,–

73,–

H × B × D in mm

690 × 240 × 135

620 × 348 ×   95

690 × 480 × 135

620 × 696 ×   95

FLEXIBOXX Folderwandbord

Klembord standaard A4

• van zachte pvc-folie

• met insteekmapje aan de binnenkant

• uitvoering in zwart, blauw of grijs

• levering VE = 5 stuks

in zwart

in donkerblauw

in grijs

bestelnr.

BMP 501

BMP 507

BMP 510

prijs/VE

28,–

28,–

28,–

klemboard
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28 en wandhouders voor prospectus

Info displays

Info display

• tijdloos design, geschikt voor iedere omgeving

• grote gripopening voor het licht uitnemen van de documenten

• eenvoudige wandmontage met schroeven of dubbelzijdige tape

• lijst van polystyrol, aluminium kleur

• venster van kristal polystyrol

• voor DIN A4 : H × B × D: 322 × 237 × 23 mm

levering als VP met 4 stuks

• voor DIN A3 : H × B × D: 322 × 448 × 23 mm

levering per stuk

VE met 4 stuks DIN A4:

bestelnr. IND A4

€ 64,–

1 stuk DIN A3:

bestelnr. IND A3

€ 42,–

Wandhouder voor prospectus

• leverbaar voor de formaten DIN A5, A4, 1/3 A4 en 240 × 320 mm

• alleen of gecombineerd inzetbaar

• eenvoudige wandmontage met schroeven

• kasthuis van polystyrol, aluminium kleur of antraciet

• zichtvenster van kristal polystyrol

formaat:

240 × 320 dwars

DIN A4

DIN A5

1/3 DIN A4

aluminium

WH 050

WH 010

WH 020

WH 030

prijs

57,–

49,–

44,–

39,–

antraciet

WH 051

WH 011

WH 021

WH 031

H × B × D: mm

650 × 395 × 95

650 × 290 × 95

650 × 227 × 95

650 × 180 × 95

combineerbaar tot 

complete wandstellingen

Driezijdige prospectstaanders

• 3 × 8 doorzichtige vakken DIN A4

• van hoogwaardige polystyrol

• binnenstructuur van aluminium

• 3 lichtlopende wielen

• losse levering, eenvoudige montage

B × H × D: 302 × 1670 × 382 mm

aluminium kleur PSF 38 242,–

DIN A4DIN A5
1/3 DIN A4

240 × 320 dwars
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28uit polystyrol

Sorteer-wandborden

6 × A4, 

verticale vakken

6 × A4, 

horizontale vakken 

gewicht

  1,8

2,0

  7,0

  7,2

14,7

zwart

WST 1150

WST 1152

WST 1154

WST 1156

WST 1158

grijs

WST 1151

WST 1153

WST 1155

WST 1157

WST 1159

H × B × D: mm

  502 × 311 ×   79

  712 × 236 ×   83

  865 × 544 × 106

1120 × 273 × 129

1120 × 544 × 129

vakmaat mm

200 × 305 × 15

290 × 228 × 15

295 × 234 × 10

295 × 234 ×   6

295 × 234 ×   6

zicht mm

49

70

50

30

30

uitvoering

horizontale vakken, 6 A4

verticale vakken, 6 A4

verticale vakken, 2 × 10 A4

verticale vakken, 25 A4

verticale vakken, 2 × 25 A4

50 × A4, 

verticale vakken

25 × A4, 

verticale vakken

20 × A4, 

verticale vakken

prijs

61,–

64,–

196,–

208,–

289,–

Sorteer-wandborden

• tijdloos design, past in elke omgeving

• direct te gebruiken, voorzien van bevestigingsgaten

• schroeven worden meegeleverd

• van hoogwaardig polystyrol, in zwart of grijs

• uitvoeringen voor verticale en horizontale

presentatie van documenten
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28 van kunststof

Mobiele prospectstaanders

zwart/zwart

zwart/grijs

metallic/metallic

Mobiele prospectstellingen

• legborden van hoogwaardig polystyrol in 3 kleuren naar keuze

• zijdelen van hoogwaardig polystyrol met metaalstructuur

• lichtlopende wielen

• ongemonteerde levering, eenvoudige montage

met 10 vakken, stationair

maten vak 198 × 225 mm

H × B × D: 1620 × 300 × 385 mm

zwart/acryl

metallic/acryl

met 16 vakken, verrijdbaar

maten vak 198 × 225 mm

H × B × D: 1675 × 300 × 385 mm

met 4 verstelbare legborden

maten legbord 275 × 327 mm

H × B × D: 1675 × 330 × 385 mm

met 5 verstelbare legborden

maten legbord 275 × 327 mm

H × B × D: 1675 × 330 × 385 mm

met 4 verstelbare legborden

maten legbord 780 × 327 mm

H × B × D: 1675 × 830 × 385 mm

MPS 481

MPS 482

MPS 485

208,–

208,–

231,–

met 5 verstelbare legborden

maten legbord 780 × 327 mm

H × B × D: 1675 × 830 × 385 mm

MPS 581

MPS 582

MPS 585

203,–

203,–

231,–

met frame voor affi che DIN A1

maten frame affi che 745 × 910 mm

H × B × D: 1675 × 830 × 385 mm

MPR 281

MPR 282

MPR 285

231,–

231,–

254,–

met vakkenkast

in lichtgrijs / antraciet

kastvak: 395 × 780 × 390 mm

H × B × D: 1675 × 830 × 385 mm

MPF 381

MPF 382

MPF 385

312,–

312,–

335,–

• voor 1 of 3 × DIN A4+ (240 × 320 mm)

• telkens tot 350 pagina‘s (80 g/ m²)

• legborden met 40 mm opstaande rand

• hoogteverstelling in een raster van 20 mm

• hoekverstelling 0° - 45° - 75°

EPI 161

EPI 165

184,–

196,–

MPS 431

MPS 432

MPS 435

161,–

161,–

184,–

MPS 531

MPS 532

MPS 535

161,–

161,–

191,–

zwart/zwart

zwart/grijs

metallic/metallic

zwart/acryl

metallic/acryl
EPI 101

EPI 105

161,–

173,–

zwart/zwart

zwart/grijs

metallic/metallic

zwart/zwart

zwart/grijs

metallic/metallic

zwart/zwart

zwart/grijs

metallic/metallic

zwart/zwart

zwart/grijs

metallic/metallic
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28verrijdbaar of als wandopstelling

Prospectusstellingen

1.-3. prospectusstelling

stabiele stalen constructie, 

poedercoating in aluzilver.

legborden met 40 mm hoge

rand. standaard met tekstlijst.

verrijdbaar op vast te zetten

tweeling-zwenkwielen.

4.-5. wandopstelling

wandstelling te combineren met

verschillende wandelementen.

wandelement bestaat uit lichtgrijs

staaldraad frames met

insteekbare acryl-bakken voor

DIN A4-formaten.

naar keuze in de groottes

1 × 6 of 2 × 4.

6. wandopstelling

dragend element voor

wandmontage van staal,

gepoedercoat in aluminiumzilver

RAL 9006. met 5 omsluitende

prospectusvakken uit acryl

voor DIN A4-formaten.

andere elementen aan

te bouwen.

bestelnr.

28-3182

prijs

107,–

bestelnr.

28-3181

prijs

129,–

bestelnr.

28-6398

prijs

97,–

6. wandopstelling 5 × DIN A4

B 310 × D 170 × H 900 mm

5. wandopstelling 2 × 4

B 460 × D 190 × H 800 mm
4. wandopstelling 1 × 6

B 230 × D 190 × H 1130 mm

1. prospectusstelling 4 × DIN A4 

B 420 × T 340 × H 1550 mm

2. prospectusstelling 12 × DIN A4

B 780 × T 340 × H 1700 mm
3. prospectusstelling 20 × DIN A4

B 930 × D 350 × H 1700 mm

bestelnr.

28-3471

prijs

259,–

uitvoering

aluminiumzilver

bestelnr.

28-3487

prijs

496,–

uitvoering

aluminiumzilver

prijs

365,–

uitvoering

aluminiumzilver

bestelnr.

28-3473
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28 en prospectuszuilen

Prospectusstellingen

prospectuszuilen tec-art

B 300 × D 400 × H 1660 mm

prospectusstellingen

stabiele stalen constructie gepoedercaot in aluminiumzilver.

met 80 mm hoge tekstlijst.

4 prospectuslegborden uit  acryl met 40 mm hoge rand.

verrijdbaar op vast te zetten wielen.

prospectuszuilen tec-art

stalen constructie gepoedercoat in aluminiumzilver voor opname

tot 12 prospectusvakken uit acryl voor DIN A4-formaat.

prospectusvakken a.u.b. extra bestellen!

prijs

114,–

27,–

prospectuszuil, enkel

1 prospectusvak DIN A4

bestelnr.

28-6337

28-6338

bestelnr.

28-6315

prijs

305,–

bestelnr.

28-6314

prijs

219,–

prospectusstelling 16 × DIN A4

B 930 × D 350 × H 1600 mm

prospectusstelling 8 × DIN A4

B 530 × D 350 × H 1600 mm
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28met inklapbare legborden

Prospectkasten

Prospectkasten

• solide gelaste staalconstructie

• met inklapbare legborden

• incl. elastische spanbanden

voor het vasthouden van de prospecten

• H × B × D: 1950 × 1000 × 420 mm

• hoogwaardige coating in RAL 7035, lichtgrijs

met 5 legborden

bestelnr. PPS 1

€ 331,–

met 3 legborden

en een vleugeldeur-kastvak

met 2 ordnerhoogtes

bestelnr. PPS 2

€ 370,–

met 3 legborden

en een roldeur-kastvak

met 2 ordnerhoogtes

bestelnr. PPS 3

€ 382,–
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28 voor wandmontage of als verrijdbare uitvoering

Magneethoudende whiteboards

Mobiele design-whiteboards

• om 360° draaibaar

• 2 schrijfborden

• magneethoudend, beschrijfbaar

en droog uitwisbaar

• stabiele, geëloxeerde aluminium frame

• traploze schuine posities mogelijk

• solide rijconstructie in lichtgrijs,

met 4 lichtlopende wielen,

waarvan 2 vast te zetten

• compleet met grote afl egplank voor

boardmarkers en accessoires

• leverbaar met geëmailleerd of

met gelakt schrijfbord

ferroscript®-accessoires-set

de inhoud van deze complete set

bestaat uit accessoires die

benodigd zijn voor deze whiteboards

• boardmarkers in de kleuren

zwart, blauw, rood en groen

• magneethoudende droogwisser

• pak wispapier met 100 vel

• spuitfl es schijfbordreiniger

inhoud 250 ml

• universele reiniger voor

een basisreiniging, 100 g

• 10 ronde magneten ø 30 mm

Design-whiteboards voor wandbevestiging

de Magnetoplan whiteboards hebben een

elegante uitvoering en passen bij elke

kantoorinrichting. Met dubbele functies

– beschrijfbaar en magneethoudend –

zijn deze whiteboards achter elk bureau als

een zeer nuttig bedrijfs- en informatiemiddel

te gebruiken.

• schrijfbord is magnetisch,

beschrijfbaar met boardmarkers

zowel droog als vochtig uitwisbaar

• geëloxeerd aluminiumframe voor

een elegant uiterlijk

• achterkant uitgevoerd met metalen laag

ter voorkoming van eventuele vervorming

van het whiteboard

• over de gehele lengte een geïntegreerde afl egplank

• compleet met wandmontagemateriaal

• leverbaar met geëmailleerd of gelakt schrijfbord

schrijfbord

geëmailleerd

25 jaar garantie

gelakt

5 jaar garantie

maten

bestelnr.

prijs

bestelnr.

prijs

600 × 450 mm 900 × 600 mm 1200 × 900 mm 1500 × 1000 mm 2000 × 1000 mm

mobiele whiteboards

geëmailleerd

25 jaar garantie

gelakt

5 jaar garantie

maten

bestelnr.

prijs

bestelnr.

prijs

1200 × 900 mm 1500 × 1000 mm

bestelnr.

FSC 12299

prijs

42,–

MWE 12402

45,–

MWL 12402

25,–

MWE 12403

65,–

MWL 12403

42,–

MWE 12404

104,–

MWL 12404

57,–

MWE 12408

156,–

MWL 12408

109,–

MWE 12409

199,–

MWL 12409

135,–

MME 12404

320,–

MML 12404

225,–

MME 12408

433,–

MML 12408

294,–
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28stationair of verrijdbaar

Flip-overs

Flip-over „Junior Plus mobil“

Een mobiel instapmodel voor een gunstige prijs, 

incl. 3 pagina‘s Flipoverpapier.

• poedercoating, magneethoudende

schrijfbord-oppervlakte voorzien

met beschermfolie, metalen achterwand

• schrijfoppervlakte 680 × 970 mm

• de geschreven tekst is ook na lange tijd probleemloos

te verwijderen, droog uitwisbaar

• compleet met 2 zijarmen voor een 3-voudige presentatie

• makkelijk te verplaatsen door middel van een

ronde voetmet 5 wielen, met vastzetters

• goede stabiliteit

• klapstrip en de verstelbare ophangstrippen zijn

geschikt voor alle gangbare papierblokken

• doorlopende afl egplank voor boardmarker en accessoires

• kleur: wit en lichtgrijs

• levering: per stuk in een transportzekere verpakking

Flipover-papier

100 pagina‘s 

(5 blokken à 20 pagina‘s)

formaat: 650 × 930 mm, 

opgerold

Design-magneten

vervaardigd uit kleurloos, gepolijst Acryl

met ingeperste Neodym-magneten.

Dit design is uniek en is een Europees beschermd product.

De lijmvrij ingeperste Neodym-magneet

biedt een bijzonder hoge magneetkracht. tijdloos design, 

hoogwaardig materiaal en niet vatbaar

voor vuil verzekeren een goed en langdurig gebruik.

Magneetwand-strippen

zijn praktisch en overal inzetbaar. Met hulp van magneten

kunnen notities, foto‘s, dokumenten etc. bevestigd worden.

De strippen zijn aan de achterkant zelfklevend en zijn

in de lengtes van 500 en 1000 mm leverbaar.

Flipover „Junior SP“

• gelakte, magneethoudende

schrijfbordoppervlakte, met

boardmarker beschrijfbaar,

droog uitwisbaar

• trappenloos in hoogte te verstellen

driepoot statief tot 1,85 m

• doorlopende afl egplank, inklapbaar

• metalen achterwand, zorgt

voor meer stabiliteit, bovenaan

snelklem voor het vastzetten

van het fl ipover-papier

• schrijfoppervlakte: 700 × 1000 mm

• levering: gemonteerd en gebruiksklaar!

• kleur: Astralzilver

*Levering zonder magneten

bestelnr.

FCM 12269

prijs

129,–

bestelnr.

FCS 12269

prijs

65,–

bestelnr.

FCP 100

prijs

35,–

bestelnr.

MAG 20

MAG 25

MAG 30

prijs

29,–

29,–

29,–

verpakking met

8 stuks

6 stuks

4 stuks

maat ø

20 mm

25 mm

30 mm

bestelnr.

MWL 05

MWL 10

---

prijs

32,–

38,–

---

verpakking met

10 stuks

10 stuks

---

lengte

  500 mm

1000 mm

---
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28 en activiteitenplanner

Jaarplanner

Jaarplanner

planbord incl.

jaarplanner-folie en

set accessoires

jaarplanner-folie

bestelnr. prijsB × H mm

900 × 600

841 × 594

JPL-Set

JPL-F

Jaarplanner

Door zijn grootte maakt de magneethoudende jaarplanner

het mogelijk om een snel totaaloverzicht van alle termijnen

van het gehele jaar en de eerste 3 maanden van het volgend

jaar te overzien.

• bestaat uit een eenmalige aankoop van een magneethoudend

bord en een oplegfolie, die jaarlijks uitwisselbaar is.

• op het planbord kunnen kleur-symboolmagneten of

beschrijfbare magneetstrippen (voor langere periodes)

opgelegd worden en deze zijn naar wens te verschuiven.

• periodes kunnen ook met wateroplosbare markeerstiften direct

op de folie of op de magneetstrippen ingevuld worden en weer

verwijderd worden.

• een ringmagneet kenmerkt de actuele dag en word

dagelijks verder geplaatst.

Activiteiten- en vakantieplanner

Met de activiteiten- en vakantieplanner

heeft u een totaaloverzicht van de 

vakantieperiodes of projekten voor een 

heel jaar. Een precieze vooruitplanning 

voorkomt productie-knelpunten of 

onderbezetting van  uw personeel.

• optimaal voor een termijnplanning

van projecten, evenementen

of productieperiodes

• voor personeelsplanning zoals vakantie,

dienstreizen of andere soorten

afwezigheden

• door het opleggen van de actuele

kopstrip is de planner van jaar tot

jaar te gebruiken

• magneethoudend, beschrijfbaar en

weer verwijderbaar, raster 5 × 11 mm

• de indexstrip is verschuifbaar

en laat zich voor een beter overzicht

op de actuele datum verschuiven

Activiteiten- en vakantieplanner bestelnr. prijsB × H mm

set voor 80 medewerkers

set voor 60 medewerkers

set voor 45 medewerkers

set voor 30 medewerkers

set voor 80 medewerkers

set voor 60 medewerkers

set voor 45 medewerkers

set voor 30 medewerkers

5-dagen-

week

7-dagen-

week

1500 × 1000

1500 ×   750

1500 ×   600

1500 ×   450

2000 × 1000

2000 ×   750

2000 ×   600

1200 ×   900

UPL 1510

UPL 1507

UPL 1506

UPL 1504

UPL 2010

UPL 2007

UPL 2006

UPL 1209

incl. accessoires-set, bestaande uit:

• 2 × kopstrip

• Magneto strippen in groen, rood, geel, violet, blauw, oranje

• 1 × indexstrip

• u-profi el en Ferrocard etiketten, dubbele van de betreffende posities

• 4 × boardmarkers, gesorteerd

579,–

529,–

489,–

479,–

679,–

629,–

539,–

479,–

149,00

45,00
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28inklapbare reclamestandaards

Vitrinekasten voor binnen en buiten

Vitrinekasten

voor binnengebruik

• gelakte oppervlakte, wit

• magneethoudend

• achterwand uit verz. staal

• licht gewicht

• aluminium frame met

grijze kunststof hoeken

• diepte inwendig: 10 mm

• incl. montagemateriaal

en 2 sleutels

posterstandaarden

weerbestendig

• dubbelzijdige inklapbaar frame

(32 mm frame-profi el)

• zeer stabiel door

25 × 25 mm frame-profi el

• weerbestendig, voorzien van

een waterafvoer en UV-stabili-

 serend, niet refl ecterend

afdekfolie

• accessoires: draadmand voor

de documenten / brochures

en reclamebord

vitrinekasten voor

binnen- en buitengebruik

met veiligheidsglas

• gelakte oppervlakte, wit

• magneethoudend en met

schuim geïsoleerd

• achterwand uit verz. staal

• waterdichte aluminium

omlijsting

• diepte inwendig: 20 mm

• incl. montagemateriaal

en 2 sleutels

magnetofi x magneetframes

De duurzame magneetframes om

snel en makkelijk mededelingen

te presenteren zijn nu verkrijgbaar

met een breed frame en in 6

kleuren (A4 en A3).

De matte en lichtrefl ecterende

folie beschermt het dokument

en andere notities, zodat u een

voor u passende zichtmap heeft:

• magneethoudend, voor alle

metaalhoudende ondergronden

• documenten kunnen eenvoudig

en snel uitgewisseld worden

• zowel in de hoogte als in de

breedte te gebruiken

• professioneel en overzichtelijk,

schoon en praktisch

uitvoering voor formaat 4 × DIN A4 6 × DIN A4 9 × DIN A4 12 × DIN A4

vitrinekasten

voor binnengebruik,

nuttige diepte 10 mm,

diepte totaal 40 mm

vitrinekasten

voor buitengebruik, m. veiligheidsglas,

nuttige diepte 20 mm,

diepte totaal 65 mm

bestelnr. prijs

voor poster DIN A2 (420 ×   594 mm)

voor poster DIN A1 (594 ×   841 mm)

voor poster DIN A0 (841 × 1189 mm)

draadmand voor brochures

reclamebord

bestelnr.

SF 301

SF 302

SF 303

SF 305

SF 306

SF 312

SF 401

SF 402

SF 403

SF 405

SF 406

SF 412

prijs

30,–

30,–

30,–

30,–

30,–

30,–

38,–

38,–

38,–

38,–

38,–

38,–

verpakking met

5 stuks

5 stuks

5 stuks

5 stuks

5 stuks

5 stuks

5 stuks

5 stuks

5 stuks

5 stuks

5 stuks

5 stuks

kleur / maat

DIN A4 grijs

DIN A4 geel

DIN A4 blauw

DIN A4 groen

DIN A4 rood

DIN A4 zwart

DIN A3 grijs

DIN A3 geel

DIN A3 blauw

DIN A3 groen

DIN A3 rood

DIN A3 zwart

uitvoering

buitenmaat  B × H mm

zichtmaat  B × H mm

bestelnr.

prijs

buitenmaat  B × H mm

zichtmaat  B × H mm

bestelnr.

prijs

610 × 730

540 × 660

SKI 12150

119,–

650 × 790

540 × 680

SKA 12160

173,–

870 × 750

790 × 680

SKI 12151

138,–

900 × 790

790 × 680

SKA 12161

216,–

870 × 1085

790 × 1015

SKI 12152

173,–

900 × 1125

790 × 1015

SKA 12162

268,–

1120 × 1085

1040 × 1015

SKI 12153

218,–

1150 × 1125

1040 × 1015

SKA 12163

303,–

PSW 15

PSW 16

PSW 17

PSW-DK

PSW-TS

80,00

99,00

199,00

20,00

49,00
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28 en naambordsysteem

Mobiele tussenwanden

Mobiele tussenwanden

voor organisatie of afgrenzingen

voor individuele werkplaatsen,

beursstand etc.

• mobiel en stationair inzetbaar

• transparant of aluminium kleur

• vormvast,licht aluminiumframe

• altijd 1 vaste voet en 1 voet met wielen

• verbinding aan elkaar door kunststof clips

• maat H × B × D: 1700 × 760 × 20 mm

• levering als VP met 2 stuks

• gewicht: 9,5 kg / VP 19 kg

Naambordsysteem

• tijdloos design, geschikt voor iedere omgeving

• om neer te zetten of voor montage middels

schroeven of dubbelzijdige tape,

plat of afstaand aan deuren of wand

• lijst van polystyrol, aluminium kleur

• venster van kristal polystyrol

• leverbaar in 4 maten

naambord

H × B × D: 65 × 115 × 20 mm

VE met 10 stuks

bestelnr. BS 10

€ 74,–

bord DIN A6

H × B × D: 115 × 170 × 25 mm

VE met 5 stuks

bestelnr. BS A6

€ 52,–

bord DIN A5

H × B × D: 160 × 230 × 25 mm

VE met 5 stuks

bestelnr. BS A5

€ 75,–

bord DIN A4

H × B × D: 310 × 230 × 25 mm

VE met 5 stuks

bestelnr. BS A4

€ 122,–

transparant

bestelnr. TWT 01

€ 405,–

aluminium kleur

bestelnr. TWA 01

€ 405,–
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28presentatiewanden

Wandsystemen textiel of acryl

Scheidingswand textiel

• beide zijden zijn uitgevoerd met een textielbespanning

in de kleur blauw, ook als presentatiewand

te gebruiken (1,25 × 1,80 m)

• door middel van push pins kunnen posters en informatie

aan beide zijden bevestigd worden

• aluminium frame met t-vormige metalen standaardpoten,

gelakt in lichtgrijs

• te combineren met de acryl scheidingswand

Scheidingswand acryl

• acryl scheidingswand met aluminium frame en t-vormige

metalen standaardpoten, gelakt in lichtgrijs

• leverbaar met of zonder magneethoudende lijst, voor het

makkelijk ophangen van memo‘s, notities, foto‘s of posters.

bestelnr.

RTT 803

prijs

215,–

bestelnr.

RTA 880

RTA 851

prijs

215,–

215,–

met magneethoudende lijst

zonder magneethoudende lijst

uitvoering

bestelnr.

ZPW 1824

prijs

412,–

bestelnr.

MPW 1818

prijs

369,–

Inklapbare presentatiewand

een stabiel aluminiumframe, aan weerskanten royal-blauwe 

viltbekleding, laat zich in zijn geheel inklappen en transporteren, 

incl. draagtas. De met klitterbanden bevestigte bovenhelft van 

de wand wordt voor transport in zijn geheel omgeklapt.

• licht en fl exibel, als een scherm opstelbaar

• met hulp van push pins kunnen posters en informatie

aan beide zijden bevestigd worden

• geschikt voor een mobiele inzet

• zonder gereedschap direct inzetbaar

• presentatie oppervlakte H × B × D: 1810 × 2440 × 20 mm

• maten ingeklapt H × B × D: 905 × 610 × 160 mm

• gewicht: 12 kg

Mobiele vouwbare presentatiewand

• met aan weerskanten viltbekleding in royal-blauw

• licht en fl exibel, als een scherm opstelbaar

• posters en informatie met push pins te bevestigen

• stabiel aluminiumframe, wit gelakt

• door de 6 loopwielen, waarvan 3 wielen vastzetbaar,

kan de wand naar elk gewenste plaats worden vervoerd

• compleet inklapbaar

• totale presentatie oppervlakte incl. voeten en wielen

H × B × D: 1810 × 1820 × 360 mm

• maten ingeklapt incl. voeten en wielen

H × B × D: 1810 × 610 × 360 mm
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28 verschillende uitvoeringen

Ronde garderobes

bestelnr.

28-6280

28-6080

prijs

278,–

226,–

uitvoering

chroom

zwart

Ronde garderobe standaard

met 8 hoeden- en jassenhaken

Uitvoering chroom of zwart gelakt.

Met draaibare kroonvormige haak, parapluhouder

en zware voet met betonvulling.

Druipbak met rubberprofi el zodat de paraplu‘s

niet wegglijden.

kroon ø 550 mm, voet ø 420 mm, hoogte 1900 mm

bestelnr.

28-6092

prijs

199,–

uitvoering

5/5 zwart/aluzilver

bestelnr.

28-6274

28-6796

prijs

155,–

224,–

uitvoering

4/8 zwart/aluzilver

6/12 aluzilver

bestelnr.

28-6909

prijs

285,–

uitvoering

garderobe incl.

parapluhouder

bestelnr.

28-6098

28-6097

prijs

144,–

144,–

uitvoering

aluzilver/zwart

zwart

Garderobe

Professionele garderobe met 8 haken van staal,

gepoedercoat. Met parapluhouder en

druipbak, zware voet.

ø 450 mm, hoogte 1700 mm

Design-garderobe van staal

Met 6 kledinghangers, zware metalen voet,

gepoedercoat in aluzilver

ø 450 mm, hoogte 1720 mm

met parapluhouder

Garderobe

Met draaibare kroonvormige haak, parapluhouder

en druipbak. Voet met betonvulling

ø 500 mm, hoogte 1800 mm

Garderobe

Met draaibare kroonvormige haak, parapluhouder

en druipbak. Voet met betonvulling

ø 480 mm, hoogte 1750 mm
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28en wandgarderobes

Brede staande garderobes

bestelnr.

28-6751

28-6754

28-6769

prijs

431,–

553,–

86,–

 breedte / haken

1000 mm (10/36)

1400 mm (14/52)

extra parapluhouder

bestelnr.

28-6012

28-6005

prijs

215,–

42,–

uitvoering

garderobe

hangers VE 10 st.

Garderobe voor kledinghangers

frame gepoedercoat in zwart, buishaken

verchroomd, zwenkwielen met vastzetters.

kledinghangers van kunststof 

VE met 10 stuks

B × D × H: 1700 × 510 × 1670 mm

Brede staande garderobe

van aluminium, zilver geanodiseerd, 

tweeling-zwenkwielen met vastzetters,

in 2 breedtes leverbaar, naar keuze parapluhouder

links of rechts aan te bouwen tegen meerprijs

maten: B 1000/1400 × D 400 × H 1700 mm

bestelnr.

28-6405

prijs

109,–

uitvoering

garderobe, eindeloos aan te bouwen

Wandgarderobe, fraai van vorm, in aluzilver  

• draagelement van staal, gepoedercoat

• hoed- en jassenhaken van technopolymeer

• de jassenhaken zijn naar binnen gebogen

en bieden zo bescherming

• levering inclusief montagemateriaal

Basis garderobe 

met 6 hoed- en 12 jasssenhaken

B 950 × D 80 × H 190 mm

Garderobes, aaneen schakelbaar 

eindeloos aan te bouwen

D 80 × H 190 mm
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