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Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Producten en geschenken zolang de voorraad strekt. 
Al onze prijzen zijn exclusief BTW en taksen.

Meer dan 25.000 artikelen in ons assortiment

PROMO

10,99 /pak

vanaf

Water Spa Reine
 • Natuurlijk mineraalwater
 • Belgisch kwaliteitsproduct
 • Laagste mineraalgehalte van Europa

KI45473 2 x Spa Reine water, fles van 33 cl, pak van 24 stuks (ref. 549) + gratis 6 glazen (ref. SPAGLAS) €19,99  verp/1

KI45474 2 x Spa Reine water, flesje van 50 cl, pak van 24 stuks (ref. 51794) + gratis 6 glazen (ref. SPAGLAS) €25,99  verp/1

KI45475 2 x Spa Reine water, fles van 1 liter, pak van 6 stuks (ref. 051795) + gratis 6 glazen (ref. SPAGLAS) €10,99  verp/1

KI45476 2 x Spa Reine water, fles van 1,5 liter, pak van 6 stuks (ref. 51865) + gratis 6 glazen (ref. SPAGLAS) €13,90  verp/1

GRATIS
6 glazen

Geldig tot 20 september 2020

Kijk op pagina 3

GRATIS
Beach sofa
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Meer dan 25.000 artikelen in ons assortiment

Bestelbaar
  per
stuk

Bestelbaar
  per
stuk

Bestelbaar
  per
stuk

Witte etiketten
 • Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters
 • Doos van 100 vel
 • Ft 21 x 29,7 cm (A4)

Met ronde hoeken
582414 ft 63,5 x 38,1 mm, 2.100 stuks, 21 per vel (2414) €17,99  verp/1
582415 ft 63,5 x 46,6 mm, 1.800 stuks, 18 per vel (2415) €17,99  verp/1
582409 ft 64 x 33,9 mm, 2.400 stuks, 24 per vel (2409) €17,99  verp/1
582418 ft 99,1 x 34 mm, 1.600 stuks, 16 per vel (2418) €17,99  verp/1
AP2419 ft 99,1 x 38,1 mm, 1.400 stuks, 14 per vel (2419) €17,99  verp/1
582420 ft 99,1 x 67,7 mm, 800 stuks, 8 per vel (2420) €17,99  verp/1
582421 ft 99,1 x 93,1 mm, 600 stuks, 6 per vel (2421) €17,99  verp/1
582422 ft 99,1 x 139 mm, 400 stuks, 4 per vel (2422) €17,99  verp/1
582423 ft 199,6 x 144,5 mm, 200 stuks, 2 per vel (2423) €17,99  verp/1
582412 ft 199,6 x 289,1 mm, 100 stuks, 1 per vel (2412) €17,99  verp/1
Met rechte hoeken
581283 ft 38 x 21,2 mm, 6.500 stuks, 65 per vel (1283) €17,99  verp/1
581270 ft 70 x 25,4 mm, 3.300 stuks, 33 per vel (1270) €17,99  verp/1
AP1272 ft 70 x 35 mm, 2.400 stuks, 24 per vel (1272) €17,99  verp/1
581273 ft 70 x 37 mm, 2.400 stuks, 24 per vel (1273) €17,99  verp/1
581274 ft 105 x 37 mm, 1.600 stuks, 16 per vel (1274) €17,99  verp/1
581275 ft 105 x 40 mm, 1.400 stuks, 14 per vel (1275) €17,99  verp/1
581278 ft 105 x 57 mm, 1.000 stuks, 10 per vel (1278) €17,99  verp/1
581279 ft 105 x 74 mm, 800 stuks, 8 per vel (1279) €17,99  verp/1
581281 ft 210 x 297 mm (A4), 100 stuks, 1 per vel (1281), met 1 rugsplit €17,99  verp/1

 

17,99/doos
 

Witte etiketten
 • Permanent
 • Op blister

580812 ft 8 x 12 mm, 360 stuks, 60 per vel (2667) €0,49  verp/10
580820 ft 8 x 20 mm, 240 stuks, 40 per vel (2668) €0,49  verp/10
581016 ft 10 x 16 mm, 216 stuks, 36 per vel (2669) €0,49  verp/10
581218 ft 12 x 18 mm, 168 stuks, 28 per vel (2670) €0,49  verp/10
581230 ft 12 x 30 mm, 144 stuks, 24 per vel (2671) €0,49  verp/10
581340 ft 13 x 40 mm, 84 stuks, 14 per vel (2672) €0,49  verp/10
581350 ft 13 x 50 mm, 60 stuks, 10 per vel (2673) €0,49  verp/10
581622 ft 16 x 22 mm, 96 stuks, 16 per vel (2674) €0,49  verp/10
581927 ft 19 x 27 mm, 96 stuks, 16 per vel (2675) €0,49  verp/10
581940 ft 19 x 40 mm, 60 stuks, 10 per vel (2676) €0,49  verp/10
582050 ft 20 x 50 mm, 36 stuks, 6 per vel (2677) €0,49  verp/10
582075 ft 20 x 75 mm, 30 stuks, 5 per vel (2678) €0,49  verp/10
582232 ft 22 x 32 mm, 54 stuks, 9 per vel (2679) €0,49  verp/10
582654 ft 26 x 54 mm, 36 stuks, 6 per vel (2681) €0,49  verp/10
583199 ft 31 x 100 mm, 12 stuks, 2 per vel (2682) €0,49  verp/10
583453 ft 34 x 53 mm, 24 stuks, 4 per vel (2683) €0,49  verp/10
583467 ft 34 x 67 mm, 18 stuks, 3 per vel (2684) €0,49  verp/10
583899 ft 38 x 102 mm, 12 stuks, 2 per vel (2685) €0,49  verp/10
585382 ft 53 x 82 mm, 12 stuks, 2 per vel (2686) €0,49  verp/10
585399 ft 53 x 100 mm, 6 stuks, 1 per vel (2687) €0,49  verp/10
588111 ft 81 x 110 mm, 6 stuks, 1 per vel (2688) €0,49  verp/10

 

0,49 /etui
 

International Notebook
 • Optik papier van 80 g/m²
 • Met 80 uitscheurbare vellen om snel en makkelijk op te bergen
 • Kaft van stevig karton, om langdurig en intensief te gebruiken
 • Met scanfunctie
 • Compatibel met Scribzee app

Ft 14,8 x 21 cm (A5), 10-gaatsperforatie
001212 gelijnd €3,99  verp/5
001211 geruit 5 mm €3,99  verp/5
Ft 23 x 29,7 cm (A4+), 4-gaatsperforatie
001202 gelijnd €5,99  verp/5
001201 geruit 5 mm €5,99  verp/5

 vanaf

3,99 /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 documenten
 • 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 €6,99  verp/5
001711 geruit 5 mm €6,99  verp/5
Ft 24 x 29,7 cm (A4+), 4-gaatsperforatie
001702 gelijnd €11,99  verp/5
001701 geruit 5 mm €11,99  verp/5

 vanaf

6,99/stuk
 

Ringmap Crystal
 • Voor ft A4 (25 x 32 cm)
 • Uit doorschijnende PP 7/10e

 • Met 2 O-ringen van 15 mm
 • Halfharde kaft
 • Rug van 2 cm

54194E transparant €2,99  verp/20
54185E rood €2,99  verp/20
54186E paars €2,99  verp/20
54183E groen €2,99  verp/20
54182E blauw €2,99  verp/20

 

2,99 /stuk
 

Spiraalblok Touch
 • Ft 21 x 29,7 cm (A4)
 • Optik papier van 90 g/m²
 • 140 bladzijden (70 vel)
 • Met kantlijn
 • Met spiraalbinding
 • Soepele kartonnen Touch kaft die zacht aanvoelt
 • Met scanfunctie
 • Compatibel met Scribzee App

Geruit 5 mm
4118802 roze €3,99 verp/5
4103996 aqua €3,99 verp/5
4134120 zwart €3,99 verp/5
Gelijnd
4118801 oranje €3,99 verp/5
4103995 rood €3,99 verp/5
4118800 limoengroen €3,99 verp/5
4134118 lichtgrijs €3,99 verp/5
4103994 blauw €3,99 verp/5

 

3,99 /stuk
 

Bestelbaar
  per
stuk
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Schrijfmap Minervum
 • Uit kunstleer
 • 3 grote insteekvakken, 1 klein insteekvak en een schrijfblok
 • Met ritssluiting
 • Ft 36 x 25 cm
 • Kleur: zwart

98714 €17,99  verp/1

 

17,99/stuk
 

Schrijfmap Massa
 • Voor ft A4
 • Gemarmerde uitvoering
 • Met A4 opbergvak aan de buitenzijde
 • Binnenafwerking: met ringmechaniek, rekenmachine op zonne-energie, notablok,  
pennenhouder, A4 opbergvak, 2 compartimenten met ritssluiting en 5 visitekaarthouders

 • Uit kunstleer
 • Buitenformaat: 34 x 27 x 4 cm
 • Kleur: bruin

30064 €18,99  verp/1

Recupel: +EUR 0,041

 

18,99/stuk
 

Plakband Scotch® Super Hold
 • Ft 19 mm x 25,4 m
 • Transparant
 • Snelle, duurzame, waterbestendige hechting
 • Bijna onzichtbaar eenmaal aangebracht
 • Gemakkelijk af te rollen en te gebruiken
 • Zonder sporen op foto's
 • Doos met 6 rolletjes

KI45477 1 x Scotch plakband Super Hold, ft 19 mm x 25,4 m, pak van 6 rollen (ref. 
700S) + gratis BEACH SOFA (ref. 2540000)

€10,99  verp/1

Plakbandafroller
 • Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 8,89 m
 • Met handig knijpsysteem voor elk oppervlak tot 31,75 mm dik 
 • Draait 360° rond zijn as
 • Draait 180° verticalement
 • Voor gebruik met één hand

KI45478 1 x Scotch clip & twist plakbandafroller incl. 4 rollen Scotch Magic tape, 
houtskool grijs (ref. CLIPCG4) + gratis BEACH SOFA (ref. 2540000)

€12,29  verp/1

Plakband Scotch® Crystal
 • Transparant
 • Ideaal om te verpakken, dichten en verstevigen
 • Tape met een glanzende coating en duurzame hechting
 • Vergeelt niet
 • Gemakkelijk af te rollen en te gebruiken

KI45479 1 x Scotch plakband Crystal ft 19 mm x 33 m, doos met 14 rolletjes (12 + 2 
gratis) (ref. 2161470) + gratis BEACH SOFA (ref. 2540000)

€19,95  verp/1

Plakband Scotch® Magic™ Tape
 • Ft 19 mm x 33 m
 • Onzichtbaar
 • Beschrijfbaar
 • Op fotokopieën is er van de plakband geen spoor te vinden

KI45480 1 x Scotch plakband Magic Tape, value pack 12 + 2 rollen gratis  
(ref. 81933VP) + gratis BEACH SOFA (ref. 2540000)

€19,79  verp/1

GRATIS
Beach sofa

GRATIS
Beach sofa

GRATIS
Beach sofa

GRATIS
Beach sofa

 

10,99/pak
 

 

12,29/stuk
 

 

19,95/doos
 

 

19,79/pak
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Post-it® Extreme Notes
 •  Kleven op ruwe oppervlakken  

•  Waterbestendig, duurzaam en beschrijfbaar 

•  Geschikt voor zowel binnen als buiten,  
in warme en koude omgevingen. 

•  Vervaardigd uit ultrasterk  
Dura-Hold™ papier en lijm

•  Verwijderen zonder sporen

Niet aanbevolen voor gebruik op papier of met gelpennen.

COMMUNICEREN IN 
ZWARE OMSTANDIGHEDEN 
IS NU NOG MAKKELIJKER

BINNEN/BUITEN WARM/KOUD NAT

Product ref. Omschrijving Formaat Blokken/Blaadjes Prijs

2211760 Post-it® Extreme Notes (Geel/Groen/Oranje) 76 x 76 mm 3 blokken x 45 blaadjes € 5,39

2211800 Post-it® Extreme Notes (Geel/Groen/Oranje/Blauw) 76 x 76 mm 12 blokken x 45 blaadjes € 19,09

2211780 Post-it® Extreme Notes (Groen/Geel of Groen/Oranje) 114 x 171 mm 2 blokken x 25 blaadjes € 8,79

182211800

2211760

2211780

2211760
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PREMIUM QUALITY

Meer dan 25.000 artikelen in ons assortiment

Ice Caffe Latte
 • Blikje van 25 cl
 • Pak van 12 stuks

KI45484 1 x Nutroma Ice Caffè Latte, blik van 25 cl, pak 12 stuks (ref. 49715) + 
gratis Nutroma Ice Caffè Latte, blik van 25 cl, pak 12 stuks

€15,65  verp/1

GRATIS
12 + 12

Handzeep Flo
 • Ecologische handzeep voor milde reiniging van de handen
 • Bloemenparfum
 • Voor professioneel gebruik

4000516 flacon van 500 ml €3,99  verp/1
4000517 flacon van 5 l €17,99  verp/1

 vanaf

3,99 /stuk
 

Wasmiddel
 • Voor gekleurde was
 • Bevat geen optische witmakers
 • Geur: lentefris
 • Voor professioneel gebruik
 • Flacon van 5 l, goed voor 71 wasbeurten

4001628 €31,99  verp/1

 

31,99/stuk
 

 

15,65/pak
 

 

3,49 /rol
 Verpakkingsplakband Paper Eco

 • Uit 60 %  hernieuwbaar materiaal. 
 • Voor het dichten van gelijkaardige materialen als karton, dozen en enveloppen
 • Ongebleekte, gladde papieren drager
 • Zonder oplosmiddel
 • Sterke kleefkracht, scheurbestendig, met de hand afscheurbaar
 • Ft 50 mm x 50 m

KI45483 36 rollen Tesa verpakkingsplakband Paper, ft 50 mm x 50 m, papier, bruin 
(ref. 57180)+ gratis afroller (ref. TESAAFR)

€125,64  verp/1

GRATIS
Afroller

Valsgelddetector 155S
 • 100 % valsgelddetectie 
 • Geschikt voor de huidige en nieuwe eurobiljetten
 • Verdacht bankbiljet alarm met zichtbare en hoorbare melding
 • Toont hoeveelheid en totaal
 • Geschikt voor EUR, GBP, CHF, PLN, HUF
 • USB-poort en SD-kaartslot voor valuta updates
 • Ft 15,9 x 12,8 x 8,3 cm
 • Gewicht: 620 g
 • AC/DC adapter (220V-240V)
 • Kleur: zwart

SF155SB €82,00  verp/1

Recupel: +EUR 0,100

 

82,00/stuk
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Meer dan 25.000 artikelen in ons assortiment

Super Sticky Meeting Notes
 • Ideaal voor verticale en "moeilijke" oppervlakken
 • Blok van 45 memoblaadjes
 • Pak van 4 blokken 
 • Geassorteerde kleuren: groen, geel, oranje en roze

KI45481 1 x Post-it Meeting notes Super Sticky, ft 149 x 200 mm, 4 blokken van 45 
blaadjes in 4 kleuren (ref. 6845SSP) + gratis BEACH SOFA (ref. 2540000)

€10,29  verp/1

Super Sticky Notes voordeelpak
 • Blok van 90 memoblaadjes
 • Ft 76 x 76 mm
 • Geassorteerde kleuren: neonoranje, neongroen, fuchsia en mediterraanblauw

KI45482 1 x Post-it Super Sticky Notes, ft 76 x 76 mm, geassorteerde kleuren,  
pak van 21 + 3 gratis (ref. SSCOLCA) + gratis BEACH SOFA (ref. 2540000)

€22,99  verp/1

Duraframe
 • Ft 21 x 29,7 cm (A4)
 • Zelfklevend kader, bestaande uit twee transparante folies  
die samen worden gehouden door de magnetische rand

 • Dankzij de magnetische rand kan de gegeven informatie gemakkelijk worden vervangen
 • Kleeft op alle oppervlakken met een vlakke ondergrond
 • Pak van 2 stuks

487202 wit €14,99  verp/1
487201 zwart €14,99  verp/1

 

14,99/pak
 

 

10,29/pak
 

 

22,99/pak
 

Magneet MAULsolid
 • Bovenzijde heel licht gebogen
 • Zijkant voorzien van smalle groeven voor extra grip
 • Met fijne rand
 • Behuizing van onbreekbaar kunststof
 • Onderzijde van de magneet afgelakt  
ter bescherming van de ondergrond

 • Op blister

Blister van 8 stuks, diameter: 20 mm, draagkracht 0,3 kg
6165202 wit €2,31  verp/1
6165225 rood €2,31  verp/1
6165255 groen €2,31  verp/1
6165235 blauw €2,31  verp/1
6165290 zwart €2,31  verp/1
Blister van 4 stuks, diameter: 32 mm, draagkracht 0,8 kg
6165402 wit €1,50  verp/1
6165425 rood €1,50  verp/1
6165455 groen €1,50  verp/1
6165435 blauw €1,50  verp/1
6165490 zwart €1,50  verp/1
Blister van 4 stuks, diameter: 38 mm, draagkracht 1,5 kg
6165602 wit €2,30  verp/1
6165625 rood €2,30  verp/1
6165655 groen €2,30  verp/1
6165635 blauw €2,30  verp/1
6165690 zwart €2,30  verp/1
Blister van 2 stuks, diameter: 38 mm, draagkracht 2,5 kg
6165802 wit €1,61  verp/1
6165825 rood €1,61  verp/1
6165855 groen €1,61  verp/1
6165835 blauw €1,61  verp/1
6165890 zwart €1,61  verp/1

 vanaf

1,50/blister
 

Lamineermachine Saturn 3i
 • Voor ft A3
 • Geschikt voor regelmatig gebruik in een thuiskantoor of klein kantoor
 • Max. plastificeerdikte: 125 micron
 • Plastificeersnelheid: 300 mm/min
 • InstaHeat Technologie
 • Opwarmtijd: 1 min
 • Lamineerproces stopt meteen indien een hoes zou vastlopen
 • Vermindert het energieverbruik: machine wordt automatisch uitgeschakeld na 30 minuten van inactiviteit
 • Inclusief een starterspakket met 10 lamineerhoezen (Enhance 80 micron)
 • Gewicht: 2,25 kg
 • Ft 10,48 x 53,18 x 14,61 cm
 • Kleur: grijs/zwart

5736001 €79,00  verp/1

Recupel: +EUR 0,041

 

79,00/stuk
 

Vloermat voor  
harde oppervlakken

 • Met uitsparing
 • Uit transparante PVC
 • Volledig vrij van toxische chemicaliën
 • Ft 115 x 134 cm
 • Ft uitsparing 63,5 x 30,5 cm

924839 €39,00  verp/1

 

39,00/stuk
 

GRATIS
Beach sofa

GRATIS
Beach sofa

Meer info op
www.fellowes-promotion.com
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Gelroller Synergy Point
 • Schrijfbreedte: 0,25 m, punt: 0,5 mm
 • Lichaam in de kleur van de inkt
 • Ergonomische grip 
 • Navulbaar

5585050 blauw €2,09  verp/1
5585043 rood €2,09  verp/1
5585067 groen €2,09  verp/1
5585036 zwart €2,09  verp/1

 

2,09 /stuk
 

Navulbare permanente lijmroller Refill
 • Breedte van de tape: 8,4 mm
 • Lengte van de tape: 16 m
 • Voor papier, foto's, kaarten, synthetisch materiaal, glas, enz.
 • Geen verdrading meer dankzij de honingraat lijmtape
 • Met beschermdop
 • In ophangdoosje

2120444 €3,19  verp/5

 

3,19/blister
 

Balpen Cristal Medium voordeelpak
 • Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt
 • Transparante houder voor zichtbaar inktniveau
 • Top en dop in de kleur van de inkt
 • Verdeeldoos van 100 stuks (90 + 10 GRATIS)

896039 blauw €19,99  verp/1
896040 zwart €19,99  verp/1

GRATIS
90 + 10

Balpen Flexgrip Ultra RT
 • Schrijfbreedte: 1 mm, medium punt
 • Rubberen grip voor extra schrijfcomfort
 • Lichaam in de kleur van de inkt
 • Lubriglide inkt voor een soepel schrijven 
 • Intrekbaar en niet navulbaar
 • Doos van 36 stuks (30 + 6 GRATIS)

1910074 blauw €29,99  verp/1
1910073 zwart €29,99  verp/1

Tijdschriftenhouder
 • Voor ft A4
 • Uit schokbestendige, antistatische polystyreen
 • Met duimgreep
 • Ft 7,6 x 24,8 x 32 cm (b x d x h)

160112 wit €2,39  verp/10
160117 rood €2,39  verp/10
160114 blauw €2,39  verp/10
160111 grijs €2,39  verp/10
160113 zwart €2,39  verp/10

 

2,39 /stuk
 

L-map
 • Voor ft A4
 • Uit PP

Glashelder
KF26125 120 micron, transparant, pak van 10 stuks €1,27  verp/1
KF26123 120 micron, transparant, pak van 100 stuks €7,92  verp/1
Gekorreld
KF11114 90 micron, transparant, pak van 100 stuks €5,69  verp/1
KF01642 120 micron, transparant, pak van 10 stuks €0,94  verp/1
KF01646 120 micron, geel, pak van 10 stuks €1,04  verp/1
KF01644 120 micron, rood, pak van 10 stuks €1,04  verp/1
KF01645 120 micron, groen, pak van 10 stuks €1,04  verp/1
KF01643 120 micron, blauw, pak van 10 stuks €1,04  verp/1

 vanaf

0,94 /pak
 

GRATIS
30 + 6

Bestelbaar
  per
stuk

Bestelbaar
  per
stuk



Notebook
 • Wit houtvrij papier van 80 g/m²
 • Geruit 5 mm
 • Grijs linnen kaft

1396S ft 12,5 x 19,5 cm, 192 bladzijden (96 vel) €5,15  verp/8
23116S ft 14,5 x 22 cm, 232 bladzijden (116 vel) €6,30  verp/6
23160S ft 14,5 x 22 cm, 320 bladzijden (160 vel) €8,90  verp/4
23196S ft 14,5 x 22 cm, 384 bladzijden (192 vel) €9,59  verp/4

 vanaf

5,15 /stuk
 

Cursusblok
 • Ft 21 x 29,7 cm (A4)
 • Papier van 80 g/m²
 • Met kantlijn
 • Blok van 100 vel
 • 2-gaatsperforatie

01531 gelijnd €1,49  verp/10
01533 geruit 5 mm €1,49  verp/10
01538 commercieel geruit €1,49  verp/10

 

1,49 /stuk
 

Enveloppen
 • Ft 114 x 229 mm
 • Wit houtvrij papier van 80 g/m²
 • Blauwe binnenzijde
 • Met stripsluiting
 • Doos van 500 stuks

017025 zonder venster €11,57  verp/1
017026 met venster rechts (ft 40 x 110 mm) €11,57  verp/1

 

11,57/doos
 

Kopieerpapier Essential
 • Papier van 80 g/m²
 • Witheid: 146 CIE
 • Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
 • Ideaal voor zwart-wit afdrukken
 • Pak van 500 vel
 • Ft 21 x 29,7 cm (A4)

900022 €3,97  verp/1

 

3,97 /pak
 

Really Useful Box 9 liter
 • Opbergdoos uit sterke, transparante kunststof
 • Deksel afsluitbaar met 2 clips, waardoor  
de inhoud beschermd wordt tegen stof en vuil

 • Perfect stapelbaar met of zonder deksel
 • Volledig platte en versterkte bodem
 • Voor het opbergen van 2 riemen ft A4 papier, 40 CD's, 20 DVD's, enz.
 • Inhoud: 9 liter
 • Buitenft: 39,5 x 25,5 x 15,5 cm (l x b x h)
 • Binnenft: 33,5 x 21 x 14 cm (l x b x h)

UB9LC €6,11  verp/1

 

6,11 /stuk
 

Really Useful Box 35 liter
 • Opbergdoos uit sterke, transparante kunststof
 • Deksel afsluitbaar met 2 clips, waardoor  
de inhoud beschermd wordt tegen stof en vuil

 • Perfect stapelbaar met of zonder deksel
 • Volledig platte en versterkte bodem
 • Mogelijkheid tot gebruik van hangmappen met tussenafstand van 330 of 390 mm
 • Inhoud: 35 liter
 • Buitenft: 48 x 39 x 31 cm (l x b x h)
 • Binnenft: 37 x 31 x 28 cm (l x b x h)

UB35LEU €12,99  verp/6

 

12,99/stuk
 

Really Useful Box 64 liter
 • Opbergdoos uit sterke, transparante kunststof
 • Deksel afsluitbaar met 2 clips, waardoor de inhoud  
beschermd wordt tegen stof en vuil

 • Perfect stapelbaar met of zonder deksel
 • Volledig platte en versterkte bodem
 • Mogelijkheid tot gebruik van hangmappen met tussenafstand van 390 mm
 • Inhoud: 64 liter
 • Buitenft: 71 x 44 x 31 cm (l x b x h)
 • Binnenft: 60,5 x 37 x 28 cm (l x b x h)

UB64LC €16,99  verp/5

 

16,99/stuk
 

15,5 cm

31 cm

25,5 cm

39,5 cm
39 cm48 cm

31 cm

71 cm

44 cm

Bestelbaar
  per
stuk

Bestelbaar
  per
stuk


