
Met het thuiswerken als nieuwe norm hebben we 
massaal onze woonkamer, slaapkamer of zolderkamer 
omgetoverd tot een professioneel thuiskantoor. En 
hoewel dat thuiswerken zeker ook voordelen met zich 
mee brengt, is het lang niet altijd gemakkelijk. Je hebt je 
collega’s niet om je heen en je mist de gezelligheid van 
je werk. Ook het samenwerken wordt flink op de proef 
gesteld. Kortom, het thuiswerken komt je productiviteit 

niet altijd ten goede. Daarom geven wij je een aantal 
tips om je productiviteit tijdens het thuiswerken te 
verhogen.

Ga de uitdaging aan
Start de dag met het maken van een to do-lijstje en stel 
doelen. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je vóór de 
pauze minstens drie taken van je lijst afgerond hebt. Dit 
verhoogt de motivatie om ervoor te gaan.

Kies het juiste moment
De ene persoon is productiever in de avond, terwijl de 
ander juist in de ochtend het beste werkt. Het voordeel 
aan thuiswerken is dat je zelf je tijd in kunt delen. Ben 
jij een vroege vogel? Begin dan op tijd met werken en 
geef de moeilijkste taken, de hoogste prioriteit. Dan 

hoef je in de middag enkel nog die makkelijkere taken  
af te ronden en je dag zit er weer op.

Neem een échte pauze
Het gevaar voor iedere thuiswerker: de pauze overslaan. 
Maar daar word je echt niet productief van. Pauze-
momenten zijn heel belangrijk voor je concentratie.  
Dus ondanks dat je niet met je collega’s gezellig kunt 
tafeltennissen moet je toch minstens een half uur weg 
van die werkplek. Ga lekker wandelen of maak een uit-
gebreide lunch. Het helpt echt!

Maar, je hoeft natuurlijk niet alles zelf te doen. Er  
zijn ook genoeg producten die het thuiswerken een  
stuk gemakkelijk maken. Benieuwd? Bekijk dan snel 
deze folder.

Productief 
thuiswerken

Bureaustoel met kunststof voetkruis. Gaslift zwart. In hoogte 
verstelbare armleggers. Ademende rugleuning. Standaard 
geleverd met harde wielen.

Topstar bureaustoel 
Open Point SY

Art.nr. 485671

Oortelefoon met geïntegreerde microfoon, hierdoor kun je 
eenvoudig tussen muziekweergave en het aannemen van een 
gesprek omschakelen. De siliconen oorkussens zijn er in drie 
verschillende afmetingen (S, M, L). Door de knikbescherming 
tussen hoofdtelefoon en kabel voorkom je kabelbreuk en  
verleng je de technische levensduur. Kabellengte 120 cm.

Hama oortelefoon

Art.nr. 413678

Deze stabiele monitorstandaard heeft een draagkracht 
tot 36 kilo. De hoogte is instelbaar tussen de 12 en 18 
cm. Voorzien van een lade om kleine spullen in op te 
bergen.

Quantore monitorstandaard

Art.nr. 484646 

Navigator Universal is een schitterende universele hoogwitte 
papierkwaliteit. Een homepack bevat 250 vel en is dus ideaal 
voor thuisgebruik. Geschikt voor laser- en inkjet printing en 
colourcopiers. A4-formaat. 80 grams papier.

Navigator kopieerpapier 
homepack

Art.nr. 129096

Hoofdtelefoon met beweegbare microfoonarm. De hoofdtele-
foon heeft door de verstelbare hoofdbeugel en het ultralichte 
gewicht een groot draagcomfort. De kabelafstandsbediening 
zorgt voor een handige, traploze volumeregeling. De snoer-
doorvoer is naar één zijde en geeft meer bewegingsvrijheid.

Hama hoofdtelefoon

Art.nr. 413809

Ergonomische muismat met polssteun. De muismat is ge-
schikt voor zowel de laser als de trackbal muis en verbetert 
grip en bewegingen van de muis bij hoge snelheden. Met 
antislip onderzijde.

Quantore muismat  
met polssteun gel

Art.nr. 484059
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Eenvoudig in 7 verschillende standen verstelbare laptop-
standaard. Geschikt voor laptops tot 17". Met uitklapbare 
pootjes aan de voorzijde voor optimale plaatsing van het 
beeldscherm. Kan volledig plat ingeklapt worden en is ook 
verkrijgbaar in het wit.

Geschikt om de Quantore verstelbare monitorstandaard  
(art.nr. 418193) te verhogen met 3,2 cm.

Voorkom nekklachten met deze monitorstandaard van  
Fellowes met drie hoogtestanden. Modern, stijlvol design voor 
breedbeeld-schermen. Met ingebouwde opberglade voor pen-
nen, notiteblaadjes etc. Productafmetingen 40,6 x 23,8 cm. 
Maximale monitorgrootte 21 inch. Maximale monitorgewicht  
18 kg. Hoogtestanden 11, 13 en 15 cm. 

Muismat met polssteun. Geschikt is voor optische en track-
ball muizen. Speciaal oppervlak voor betere tracking. Antislip 
onderzijde. Ideaal om thuis ergonomisch verantwoord te 
werken.

Laptopstandaard Fellowes 
I-Spire Quick Lift zwart

Quantore verhoogblokjes  
monitorstandaard

Fellowes monitorstandaard 
designer suites

Quantore muismat  
met polssteun van gel

Art.nr. 418194

Art.nr. 484497
Art.nr. 436072 

Art.nr. 363321

Plaats de monitor op een comfortabele hoogte en voorkom 
nekklachten. Ideaal voor thuisgebruik. Ondersteunt monitoren 
tot maximaal 30 kg. Maximaal 12 cm in hoogte verstelbaar. 
Bergruimte aan onderzijde voor laptop of toetsenbord. Afme-
tingen 250 x 300 mm. 

Quantore verstelbare 
monitorstandaard

Art.nr. 418193

Betaalbaar en compact wireless printen van hoogwaardige 
documenten en levendige foto's zonder witrand via je smart-
phone of tablet en cloudservices. Maak onderweg kopieën 
van documenten met behulp van de Smartphone Capture 
and Copy-functie in de Canon Print-app. Printsnelheid: 15 ppm 
(zwart) en 10 ppm (kleur). Afmetingen 372 x 365 x 158 mm.

Canon Pixma inkjetprinter TS705

Art.nr. 433488 

De Quantore webcamcover is perfect voor het beschermen 
van je digitale leven en het voorkomen van krassen op de 
camera. De dikte verhindert niet dat je laptop perfect sluit. 
Compatibel met de meeste elektronische apparaten met 
camera. Afmeting 4 x 1,5 cm.

Quantore  
webcamcover

Art.nr. 426298

De Quantore optische muis legt beweging optisch vast voor 
vloeiende, precieze prestaties. De geronde vorm past comfor-
tabel in zowel je linker- als rechterhand. Met plug-and-play.

Quantore optische muis

Art.nr. 436164

Compacte papiervernietiger van Rexel. Ideaal voor thuis-
gebruik. Vernietigt tot zes vel tegelijkertijd in stroken van  
6 mm. Veiligheidsniveau P2. Capaciteit opvangbak 9 liter.

Rexel Momentum  
papiervernietiger S206

Art.nr. 470748

Stijlvol, frameless weekplanbord met mdf achterzijde. 
Wordt inclusief marker met wisserdop en montageset 
geleverd. Afmeting 40 x 50 cm randloos.

Desq week planbord

Art.nr. 949008

Comfortabel toetsenbord, reduceert vermoeidheid en 
voortdurend strekken van de polsen. Voorzien van een 
USB-aansluiting. Zeer lichte aanslag.

Quantore toetsenbord

Art.nr. 435340

Wanneer je veel typt, werkt
een toetsenbord met een lichte
aanslag het fijnst.

tip:

Een polssteun biedt ondersteuning
aan de pols bij het typen. Je krijgt
hierdoor een betere, natuurlijkere
en gezondere werkhouding wat
klachten voorkomt.

tip:

Ondersteun je pols met deze polssteun en zorg voor comfort 
en een juiste ergonomische houding. Voorgevormde kussen-
tjes met een speciale gel. Met antislip onderzijde.

Quantore polssteun  
toetsenbord gel

Art.nr. 363322
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Kabelloze lamp voor de beperkte ruimte en wisselende 
werkplekken, thuis of voor onderweg. Werkt op een accu. 
Ruimtebesparend inklapbaar voor in je tas. Formaat ingeklapt 
26,3 x 5 x 6,2 cm.

Het ergonomische ontwerp van de Leitz WOW Ergo voe-
tensteun  verbetert de houding, bevordert een gezonde 
bloedsomloop en ondersteunt rug- en beencomfort. In hoogte 
verstelbaar voor gebruikers van verschillende lengtes. De 
voetensteun heeft afgeronde hoeken, hierdoor is het mogelijk 
met de voeten te schommelen zodat je benen niet voortdu-
rend in dezelfde positie zitten.

Pickwick thee rooibos is een heerlijke melange van rooibos 
met een vleugje kaneel en is bijzonder geschikt voor een 
moment van rust. Verpakt per 100 envelopzakjes. Gewicht per 
zakje is 1,5 gram.

Polssteun over de volledige lengte van het toetsenbord. Zorgt 
ervoor dat de houding van de polsen zo recht mogelijk blijft. 
Verander de hoogte voor optimale ondersteuning. De pols-
steun heeft een premium, ultrazachte buitenkant, gevuld met 
een schuimvulling voor kwaliteit en extra comfort.

De Tork tissuebox bevat dubbellaagse tissues; hygiënisch 
en zacht voor de huid. De tissues worden geleverd in een 
handzaam representatief doosje met daarin 100 tissues. 
Het is gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken. Past in de 
dispenser voor Facial Tissue (F1).

Lichtgewicht zakelijke tas met twee hoofdcompartimenten en 
een kleiner voorvak. Apart verwijderbaar vak voor je oplader 
en kabels. Het laptopvak is gestoffeerd met fleece om je 
apparaten te beschermen. Geheim vak voor gsm aan de ach-
terzijde voor gemakkelijke aansluiting met oordopjes.

De Leitz Wow Ergo muismat met polssteun helpt de pols 
zo recht mogelijk te houden voor de juiste werkhouding. 
Verander de hoogte van de polssteun voor optimale  
ondersteuning. Het hoogwaardige muismatoppervlak 
biedt de goede trackingcontrole voor zowel de optische 
als de laser muis. De polssteun heeft een premium, ul-
trazachte buitenkant, gevuld met een schuimvulling voor 
kwaliteit en extra comfort.

Douwe Egberts Espresso is een 
volle, rijke koffie. Deze koffie is 
zeer geschikt voor het maken van 
een krachtige espresso, vol van 
smaak en een uitstekende basis 
voor koffiecreaties met melk, zoals 
cappuccino en caffé latte. Deze 
blend bevat 100% hoogwaardige 
Arabica-bonen. 1000 gram.

Douwe Egberts aroma rood is de 
geurige, pittige koffie die in Neder-
land het meest gedronken wordt. 
Dat komt onder andere door de 
evenwichtige melange van krachtige 
Robustabonen en aromatische 
Arabicabonen die kort en vol worden 
gebrand. 1000 gram.

Maul bureaulamp Seven

Leitz Wow Ergo voetensteun

Pickwick thee rooibos

Douwe Egberts  
snelfiltermaling  
Roodmerk

Leitz Wow Ergo polssteun

Tork tissuebox

Leitz laptoptas complete  
smart 15.6"

Leitz Wow Ergo muismat met 
verstelbare polssteun

Douwe Egberts  
espresso bonen  
medium roast

Art.nr. 495409

Art.nr. 1387524

Deze lijn is ook beschikbaar in de kleuren blauw, roze en zwart.

Art.nr. 891714Art.nr. 1387534

Art.nr. 1387523

Art.nr. 891724 

Art.nr. 891823 

De Leitz Wow Ergo monitorstandaard verhoogt jouw 
monitor tot een optimale kijkhoogte. Hiermee wordt een 
gezonde en ergonomische houding bevorderd om zo de 
productiviteit te verhogen. Het strakke ontwerp biedt een 
georganiseerde werkomgeving vanwege een standaard 
die weinig ruimte inneemt en opbergruimte biedt voor een 
toetsenbord.

Met Cup-a-Soup blijft iedereen scherp en alert op het werk, op 
school, of bijvoorbeeld op de sportclub. Kies voor champignon 
crèmesoep, een heerlijk zachte, gebonden soep. Cup-a-Soup 
is vanaf nu zonder toegevoegde smaakversterkers, kunstma-
tige kleurstoffen en conserveermiddelen. Eén doos bevat 21 
losse zakjes soep.

Leitz Wow Ergo  
monitorstandaard

Cup-a-Soup  
champignon crème

Art.nr. 1387527

Art.nr. 892018

Art.nr. 1387526

Art.nr. 890181

Deze beeldschermbril helpt  vermoeide ogen, hoofdpijn, 
slapeloosheid, wazig zicht, nekpijn te voorkomen bij langdurig 
werken achter een scherm. De bril filtert het fel blauwe licht 
van schermen welke nadelig kan zijn voor je gezondheid. Dit 
klassieke zwarte model staat bijna iedereen. 

Reboot beeldschermbril

Art.nr. 1386017

Rooibosthee bevat veel
antioxidanten en draagt bij aan
een gezond lichaam.

De lamp kan maar
liefst 2 uur branden
zonder lader.

Past in de dispenser voor Facial
Tissue F1 (art.nr. 892142)

tip:

tip:

tip:
De Fellowes luchtdruk reiniger is ideaal voor het verwijderen 
van vuil en stof in ontoegankelijke plekken zoals printers, 
toetsenborden en andere elektrische apparatuur. Deze lucht-
druk reiniger is HFC/CFK vrij en alleen rechtop te gebruiken. 
Inhoud 350 ml.

Fellowes  
luchtdruk reiniger

Art.nr. 701515

Houd je toetsenbord op de
kop wanneer je de luchtdruk
reiniger gebruikt, zo valt alle
viezigheid eruit.

tip:



10

Hoge kwaliteit viltstift met zeer intense kleuren. Voor lijnen 
en grote vlakken. Robuuste drukbestendige ronde punt. 
Verpakt in roletui met 25 verschillende kleuren. Schrijfbreedte 
1 mm.

Zijwaarts corrigeren met deze Tipp-ex correctietape. Zeer 
eenvoudig in gebruik met tape van topkwaliteit. De correc-
tietape heeft een goede hechting, is direct overschrijfbaar 
en kan direct gefaxt of gekopieerd worden. Breedte 4,2 mm. 
Blister 2+1 gratis.

Luxe twee-gaats kantoorperforator. Stanscapaciteit 20 vel. 
Met papieraanleg. Perforator is gemakkelijk in gebruik. In ver-
gelijking met de basis kantoorperforator is er weinig kracht 
nodig.

Deze standaard 24/6 
nietjes zijn geschikt voor 
de meeste nietmachines. 
1.000 stuks.

Pritt lijmstift, de plakstift voor het plakken van papier,  
karton en foto's. Met opdraaibare stift en gekartelde dop. 
Uitwasbaar. 22 gr.

Hoogwaardige markeerstift in heldere pastelkleuren. Beitel-
punt met twee schrijfbreedtes, voor dikke en dunne lijnen. 
Gepigmenteerde inkt op waterbasis. Inkt vervaagt niet. Kan 
tot 4 uur zonder dop zonder uit te drogen. Roestvrij stalen schaar met kunststof handgrepen. 210 mm.

Write-delete-repeat rollerpen in één. De speciale inkt reageert 
op warmte, door wrijving met het rubberen uiteinde van de 
pen wordt de inkt onzichtbaar. Zo zijn je foutjes snel weer 
hersteld. Navulbaar met vulling 2261. Schrijfbreedte 0,35 mm.

De meest gebruikte balpen. Gewaardeerd om zijn prijs 
en schrijfkwaliteiten. Met zijdelings drukknop-systeem. 
Kunststof houder en clip. Schrijfbreedte medium. Blister 
10 + 4 gratis.

Basis nietmachine voor kantoor- of thuisgebruik. Geschikt 
voor standaard nietjes 24/6 en 26/6. Capaciteit 20 vel.

Stabilo fineliner Pen 68
Tipp-ex correctietape

Quantore perforator

Quantore nietjes  
verkoperd 24/6 

Pritt lijmstift

Stabilo Boss markeerstift  
pastel

Quantore schaar

Pilot FrixionBic balpen M10 assorti
Quantore nietmachine

Art.nr. 836013 Art.nr. 337138

Art.nr. 636219Art.nr. 416159 Art.nr. 310129

Art.nr. 300600

Art.nr. 635973Art.nr. 616359 Art.nr. 301250

De fineliner om mee te schrijven, tekenen en schetsen. 
Soepel schrijvende fineliner in prachtige kleuren. Ideaal voor 
linialen en sjablonen dankzij de metaal omhulde punt. Inkt op 
waterbasis. Verpakt in roletui met 25 verschillende kleuren. 
Schrijfbreedte 0,4 mm.

De klassieke Edding permanent marker met ronde punt. 
Met hoogwaardige aluminium houder en een dop met 
rolstop. Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken. Wrijf- en 
watervast. Sneldrogende, kleurechte, lichtbestendige en 
reukarme inkt. Navulbaar met MTK en T25 inkt. Schrijf-
breedte 1,5-3 mm. Verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren.

Plakbandhouder geschikt voor tapes tot 33 m lang. Zo heb je 
thuis ook altijd plakband bij de hand.

Stabilo fineliner  
Point 88

Edding 3000 viltstift

Quantore tapehouder

Art.nr. 633267 Art.nr. 725141Art.nr. 630001 Art.nr. 635040

Verkrijgbaar in 13 verschillende
kleuren. Kies de kleur die bij 
jouw werkzaamheden past.

Milieuvriendelijkheid hoog in
vaandel? Deze Pritt lijmstift is
oplosmiddelenvrij en gemaakt
van 90% natuurlijke grondstof-
fen, waaronder water.

Makkelijk te gebruiken met één
hand door de verzwaring en
anti-slip aan de onderkant.

tip:

tip:
tip:
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Trendy Leitz brievenbak in schitterende metallic kleur. Dankzij
de hogere zijranden heeft het bakje een bovengemiddelde
capaciteit. Eenvoudig organiseren dankzij verticaal of trapsge-
wijs stapelen. Handige toegang tot documenten via de grote
opening aan de voorkant. Geschikt voor A4 plus. Afmetingen:
255 x 70 x 357 mm.

Hangmap met versterkte, gelijmde, metalen hangijzers en 
duurzame, witte, gepoedercoate uiteinden. Voorzien van een 
50 mm brede, flexibele en glasheldere kunststofruiter. Bodem 
voorzien van vijf rillen voor dikke dossiers. Gestanste sleuven 
in voor- en achterzijde voor 80 mm opbergstrips. Gemaakt 
van 225 g/m² chloorvrij en zuurvrij Colorkraft karton, met 
zwarte bedrukking. Spoorbreedte A4: 330 mm. 

Het Oxford Top File+ assortiment bestaat uit moderne kleuren 
en een uniek design. Gemaakt van duurzaam karton, bestaan-
de uit meerdere lagen die een unieke stevigheid en scheur-
vastheid bieden. De elastomap met drie stofkleppen heeft 
een zelfklevend etiket voor snelle identificatie en is voorzien 
van gekleurde hoekelastieken.

Premium A4 ordner van stevig karton overtrokken met glossy
gekleurd papier. Gepatenteerde 180° mechaniek, voor een
50% bredere opening en 20% sneller archiveren. Geplakt
rugetiket, vergrendelingssleuven en duimgat. Met 5 jaar
garantie op het mechaniek.

Leitz Wow metalen 2-gaats perforator met een modern
design en unieke technologie voor gemakkelijker  
perforeren. 25 tot 30% minder kracht nodig door  
scherpere stansen en extra handgreep. Gemakkelijk af-
leesbare en tweekleurige aanleglat. Capaciteit 30 vel.

Leitz Wow metalen nietmachine. Moeiteloos en nauw-
keurig nieten met de gepatenteerde Direct Impact
Technology. Met geïntegreerde ontnieter en een anti-slip
onderzijde. Voor 100 nietjes 24/6 of 140 nietjes 26/6.
Inlegdiepte: 65 mm. Nietcapaciteit: 30 vel.

Makkelijk te dragen kunststof box voor maximaal 15 hang-
mappen. Inclusief vijf Euroflex hangmappen in verschillende 
kleuren (A4-formaat). Ideaal om te combineren met andere 
Re-Solution bureauaccessoires, zodat alles bij elkaar past. 
Gemaakt van 100% gerecycled polystyreen. Afmetingen  
252 x 357 x 152 mm. Per stuk verpakt in krimpfolie. Omdoos 
van vijf stuks.

Leitz Wow brievenbak

Euroflex hangmap

Oxford Top File+ elastomap
Leitz Wow ordner

Leitz Wow Nexxt perforator

Leitz Wow Nexxt nietmachine

Jalema  Re-Solution  
hangmappenbox

Art.nr. 510711 A4 blauw
Art.nr. 510712 A4 zwart
Art.nr. 510713 A4 rood

Art.nr. 390336

Art.nr 520003 A4 v-bodem blauw
Art.nr 520002 A4 v-bodem rood

Art.nr. 310343

Art.nr. 303337

Art.nr. 531090

Kwaliteitsordner met hefboommechaniek en versterkte 
grondplaat. De binnen- en buitenzijde zijn van polypropyleen, 
daardoor is de ordner vuil- en vochtwerend. Met insteekven-
ster op de rug voor verwisselbare rugetiket, metalen grijpgat 
en randbeschermers. 

Leitz WOW A4 ringband van polypropyleen. Met de label
op de rug kan je eenvoudige de inhoud van de map aan-
duiden. Rond mechaniek van 25 mm in de rug gemon-
teerd. Rugbreedte: 30 mm. Capaciteit: 190 vel.

Elba Smart Pro+  
ordner 

Leitz Wow ringband

Art.nr. 502051 A4 80 mm pp zwart
Art.nr. 502053 A4 80 mm pp blauw
Art.nr. 502052 A4 80mm pp roodArt.nr. 502935

Art.nr. 502458

Het rugetiket is gratis  
personaliseerbaar via  
www.elbaprint.com.

tip:

Zorg dat de brievenbak niet te 
vol raakt, anders verdwijnt het 
overzicht.

tip:

Slim opbergen
Hoe meer spullen je verzamelt, des te meer 
er opgeruimd moet worden. Een werkplek kan 
snel veranderen in een chaos wanneer je niet 
regelmatig je spullen opbergt. Vooral op je thuis-
werkplek wil je voorkomen dat je door de bomen 
het bos niet meer ziet. Je hebt daarbij echt niet 
meteen de archiefkast van je werk nodig. Ook 
met minder ruimte kun je al zorgen voor een 
opgeruimd bureau. De producten op deze pagina 
helpen je het overzicht terug te halen.

Brievenbakjes
Om je thuiswerkdag productief in te delen 
kun je gebruik maken van brievenbakjes die je 
indeelt per taak. Denk aan een brievenbakje 
met inkomende post (IN), een brievenbakje 
met zaken die je die dag nog af wilt handelen 
(ACTIE) en een bakje voor alle dingen die je 
uitgezet hebt en waarbij je wacht op reactie 
(AFWACHTEN). Loop elke dag je brievenbakjes 
na en handel direct af wat afgehandeld kan 
worden. Zo ga je gestructureerd te werk! En 
werk je liever digitaal? Deze indeling werkt 
ook perfect voor je mailbox.
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Spiraalblok met flexibele, waterafstotende kunststof kaft en 
verplaatsbare bladwijzer-liniaal. Het Optik Paper laat geen 
inkt door. Met de speciale Scribzee app scan je je gemaakte 
aantekeningen eenvoudig, het pdf bestand verstuur je met 
gemak via de mail of sla je op in Dropbox of OneDrive. Hoge 
kwaliteit 90 grams papier, extra glad en extra wit.

Tabbladen van karton in frisse kleuren en een 11-gaats  
perforatie. Voorzien van handig schutvel om inhoud op aan te 
geven. A4-formaat. 10-delig.

Een hele stapel notes zodat je niet snel zonder zit. Elke kubus 
bevat 450 blaadjes in de kleuren; lichtblauw, neon groen, 
ultra paars, ultra groen, ultra geel, vaalblauw. Formaat 76 x 
76 mm.

Oxford Smart Black A4 schrijfblok met soepele kartonnen 
kaft. Kopgelijmd om eenvoudig de vellen uit te scheuren en 
op te bergen. Met 90 grams Optik Paper; laat geen inkt door, 
zelfs als je schrijft met vulpen. Gelinieerd. 50 vel.

Notititieboek met harde kaft voorzien van een klein motief. 
Het boek is sluitbaar met een elastiek. Achterin bevind zich 
een envelopje om losse papieren in op te bergen. Tevens zit 
er een leeslint in om aan te geven waar je bent gebleven. 
Gelinieerd 80 grams crèmekleurig schrijfpapier. 96 vel.

Uitstekend beschrijfbare indextabs, hierdoor hoef je nooit 
lang te bladeren om de juiste pagina te vinden. Verwijderbaar 
en herpositioneerbaar zonder de pagina's te beschadigen.  
12 mm breed.

De bekende gele zelfklevende memoblaadjes. Zonder be-
schadiging verwijderbaar en opnieuw te bevestigen op elke 
ondergrond door speciale lijmrand. Formaat 76 x 76 mm. Blok 
à 400 vel. 

Transparante projectmap met zes uitzetbare vakken met 
tabs en index. Voor het organiseren en opbergen van 
documenten. Stijlvolle elastische sluiting voor gebruik on-
derweg. Mooie structuur dankzij bedrukt motief. Insteek-
hoes voor visitekaartje aan voorzijde van omslag. Met 
rugetiket. Capaciteit: 300 A4 vel (80 grams). Afmetingen: 
330 x 260 x 25 mm.

Oxford International Meetingbook met dubbelspiraal.  Het 80 
grams Optik Paper, laat geen inkt door en is extra wit. Schrijft 
prettig en snel door het gladde oppervlak. Met 80 uitscheur-
bare vellen met 4-gaats perforatie.  en een  dossiermap met 
drie kleppen achterin voor het opbergen van losse documen-
ten. Compleet met elastosluiting. B5 formaat.

Oxford MyColours  
notitieboek A5

Esselte tabbladen
Post-it memoblok kubus

Oxford Office Smart  
schrijfblok 

Quantore notitieboek A5  
motief

Post-it indextabs

Quantore memoblok

Esselte Vivida projectmap Oxford Int Meetingbook Connect 
notitieboek

Art.nr. 040198 Art.nr. 960201

Art.nr. 011472Art.nr. 270143 Art.nr. 392417Art.nr. 392385 Art.nr. 531175 Art.nr. 011570

Dit premium notitieboek bevat een robuuste zwarte kar-
tonnen 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 email of sla je op 
in Dropbox of OneDrive. 70 vel.

Schrijfblok met 100 vel schrijfpapier. Kopgeniet en voor-
zien van een zwarte kopband. Door de microperforatie zijn 
de vellen makkelijk uit te scheuren. 60 gr. papier. 

Post-it Notes is al meer dan 20 jaar de snelste en vriende-
lijkste manier om te communiceren. Onmisbaar op iedere 
werkplek. Gemaakt van 100% gerecycled papier. Zonder 
beschadiging verwijderbaar en opnieuw te bevestigen op  
elke ondergrond door speciale lijmrand. Laat geen sporen na. 
Blok à 100 vel.

Oxford Black n' Red 
notitieboek

Quantore schrijfblok 
A4 gelinieerd

3M Post-it memoblok 
recycled

Art.nr. 011502Art.nr. 011445 Art.nr. 392570Art.nr. 091225

Gebruik de Scribzee app voor 
het gemakkelijk versturen van 
je aantekeningen.

tip:


