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Fuze Tea is een drank met thee-extracten en vruchtensap uit concentraat, (met kruidenextract), met suikers en zoetstof.
© 2018 FUZE TEA is a registered trademark of DP Beverages

NIEUW BIJ QUANTORE:

ZO HEB JE IJSTHEE
NOG NOOIT GEPROEFD
WORDT IN
NEDERLAND GROOTS
GEÏNTRODUCEERD!

PROBEER NU!
897012
897013
897014
897015
897016

FUZE TEA Green Tea
FUZE TEA Black Tea Sparkling
FUZE TEA Black Tea Sparkling
FUZE TEA Green Tea
FUZE TEA Black Tea Peach Hibiscus

12 * 0,4L PET
12 * 0,4L PET
24 * 0,25L CAN
24 * 0,25L CAN
24 * 0,25L CAN
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Een eerste indruk maak je maar één keer
Hoi, daar ben ik weer! Voor je ligt de tweede column

van je presentatie? Als ik je nu adviseer om daarmee

die het team Bijdehandjes voor je heeft geschreven.

te stoppen, zou dat onverstandig zijn. Want natuurlijk

Of je hem helemaal tot het einde leest, heb je waar-

is de inhoud belangrijk! Maar wat ik je wel wil advise-

schijnlijk al voor jezelf besloten. Dat is namelijk

ren, is om je aandacht eens wat meer te richten

afhankelijk van je eerste indruk van ons
team. Kon jij je vinden in mijn opinie rondom de grote eindejaarsschoonmaak en
waande je je gemakkelijk een weg door
mijn woordenbrij? Dan is de kans groot
dat je dit ook nog leest. Laat ik daarom
maar snel to the point komen.

op presentatiemiddelen. Ook al is dat in jouw

Zet de
koekjesmaar
op tafel

ogen misschien bijzaak. Zet in het volgende overleg bijvoorbeeld een A4 tafelstandaard met showtassen op tafel of voorzie
een geprint document van een chique
jasje. Kies voor een functioneel voorblad,
bind het geheel in of stop het in een show-

map. En last but nog least: biedt op het juiste
Deze nieuwe WorkSmart staat in het teken van
Presenteren & Printen. Als we de statistieken mogen

moment een kop koﬀie aan en zet de koekjes maar
op tafel.

geloven, wordt je mening over een presentatie voor
55% bepaald door het uiterlijk/omgeving, voor 38%

Hey, ik heb je aandacht nog! Is dat het gevolg van de

door het stemgeluid en voor slechts 7% door de in-

sublieme opmaak of is het toch de 7% inhoud die je

houd. Oeps, is dat niet even slikken? Want ben eens

vast heeft weten te houden? Tot de volgende keer!

eerlijk. Besteed jij je tijd ook niet vooral aan de inhoud
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Haal alles uit deze handige machine. Kies de lamineermachine
die past bij jouw behoeften. En, niet onbelangrijk, kies de juiste lamineerhoes!

1

Kies de juiste lamineermachine
Of je nu op zoek bent naar een lamineermachine voor incidenteel gebruik of voor dagelijks gebruik
op een groot kantoor, in ons assortiment vind je uiteraard de juiste oplossing.

Kies het juiste type lamineerhoes
De lamineerhoes draagt bij aan de kwaliteit van het eindresultaat, dus kies de juiste hoes
voor de juiste afwerking. De meest voorkomende en veelzijdige afwerkingen van lamineerhoezen
zijn glanzend en mat. Daarnaast bieden wij nog een variatie aan speciale lamineerhoezen,
zoals gekleurd, zelfklevend, high speed en 4-gaats.

3

Kies de juiste dikte lamineerhoes
De dikte van de lamineerhoes wordt gemeten in micron (1 micron = één duizendste millimeter).
Hierbij geldt: hoe dikker de lamineerhoes, hoe steviger het resultaat.
Wij helpen je graag de juiste keuze te maken.
4

88

: 5352

Een professionele afwerking voor de juiste presentatie

2
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Uitgelicht

Print
en Presenteer

Extra aandacht voor producten om je nog beter te informeren over ons assortiment.
Deze editie staat in het teken van Presenteren en Printen. Artikelen die onmisbaar
zijn op ieder bedrijf! Zodat jij gewoon je werk kunt doen.
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HP Pagewide Pro 477DW

HP LaserJet M477FDW

De supersnelle All-in-One inkjetprinter is uitermate geschikt
voor bedrijven die veel printen. Met behulp van WiFi en/of
een netwerkaansluiting kunnen meerdere medewerkers
gebruik maken van deze printer. Inclusief papierlade voor
550 vel. Met een extra papierlade is uitbreiding mogelijk naar
1.050 pagina’s of met een verrijdbaar onderstel inclusief
twee papierlades naar 1.550 pagina’s. Print net zo snel als
een laserprinter, maar is een stuk voordeliger!

Een zeer robuuste All-in-One kleurenlaserprinter in een
fraai design. Via het touchscreen kan je eenvoudig print-,
scan-, fax- en kopieeropdrachten invoeren. Print Microsoft
Oﬀice documenten rechtstreeks vanaf je USB-drive. Ook
vanaf een groot aantal smartphones en tablets print
je rechtstreeks. Papierlade voor 300 vel. Met een extra
papierlade uitbreiding naar 850 vel.

433083 – HP PageWide Pro 477DW
433389 – HP extra papierlade 500 vel
433388 – HP verrijdbaar onderstel incl. 2x papierlade 500 vel

433079 – HP LaserJet M477FDW
433393 – HP extra papierlade 550 vel
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Nobo Diamond glasbord

Nobo whiteboard Classic Staal

Deze glasborden hebben een magnetisch oppervlak van
gehard veiligheidsglas. Goed uitwisbaar en bestand tegen
inktvlekken, schrijfsporen en krassen. Met een onzichtbaar bevestigingssysteem. De meegeleverde pennengoot kan er eenvoudig afgehaald worden. Inclusief Nobo
marker en een extra set sterke Nobo glasbordmagneten.
Levenslange garantie.

Het Nobo whiteboard heeft een droog uitwisbaar bordoppervlak van gelakt staal met magnetisch schrijfoppervlak. Het whiteboard heeft een aluminium omlijsting met
een geïntegreerd ophangsysteem, inclusief twee kleuren
afdekhoekjes en kan zowel horizontaal als verticaal aan
een wand gemonteerd worden. De meegeleverde afleggoot kan er eenvoudig afgehaald worden. 10 jaar garantie.

919804 - 67,7 x 38,1 cm
919805 - 99,3 x 55,9 cm
919806 - 126 x 71,1 cm
919807 - 188,3 x 105,3 cm

919812 - 30 x 45 cm
919813 - 45 x 60 cm
919814 - 60 x 90 cm
919815 - 90 x 120 cm
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De kracht van

Visuele communicatie
producten
Uw brein is gek op beelden. Complexe informatie is makkelijker te
verwerken als het visueel wordt aangeboden. We vertalen gedachten
daarom vaak naar beelden om informatie over te brengen en te verduidelijken. Zo worden binnen bedrijven management tools zoals Agile, Scrum
en Lean dan ook steeds meer toegepast. Een onmisbaar hulpmiddel voor
deze werkmethodieken zijn praktische visuele communicatie producten.
Zo wordt het werken aan projecten een stuk overzichtelijker en leuker.

Agile: flexibiliteit en behendigheid
Dat is precies wat deze methodiek
kenmerkt. In korte tijdframes van een
aantal weken wordt een deel van het
project uitgewerkt, zonder vooraf
een uitgebreid projectplan te maken.
Deze methodiek stelt een projectteam in staat het project snel aan te
passen aan een gewijzigde situatie of
wensen van de klant. De visualisatie
van taken, verantwoordelijkheden en
de vooruitgang van het project zijn
dan ook van essentieel belang. Zo
maak je het project overzichtelijk en
transparant en help je jouw team het
project van begin tot eind te leiden.
In een handomdraai een agileboard
Elk whiteboard of glasboard kan
eenvoudig worden getransformeerd
naar een agileboard. Met behulp van
markers, matrix tape en magneten,
kan het schrijfoppervlak naar wens
6

aangepast en verdeeld worden. Voor
het gebruik van het bord komen Magic-Chart Notes goed van pas! Gebruik
de notes voor het weergeven van
taken en het visualiseren van vooruitgang in projecten door ze van de ene
kolom naar de andere te verplaatsen.

Matrixtape
Met behulp van matrixtape kun je zelf
lijnen aanbrengen op een whiteboard.
Art.nr.: 920758

3 mm x 10 m blauw

Art.nr.: 920759

3 mm x 10 m rood

Art.nr.: 920760

3 mm x 10 m zwart

Stel eenvoudig
een schema op
als leiddraad voor
het project

Scrum: flexibiliteit en focus!

Transformeer een
whiteboard of
glasboard eenvoudig
naar een agileboard

Scrum is een projectaanpak waarmee
in projecten sneller en beter resultaat
wordt bereikt. Een zelfsturend team
gaat samen in een kort tijdsbestek
aan de slag om een bepaald doel te
bereiken. Samen pakt het team het
project op. Iedereen is betrokken bij
het plannen, benoemen van blokkades
en het verdelen van taken. Het raamwerk van Scrum bestaat uit een schema met daarin alle activiteiten, taken
en voortgang van het project. Hoe kun
je dit beter zichtbaar maken dan op
een visueel communicatie product?

schakelen en flexibeler te werk te
gaan. Zo kunnen complexe projecten
op een overzichtelijke manier worden
weergegeven en real time worden
bijgewerkt als dat nodig is.
Accessoires voor ieder project
Maak je scrumboard helemaal naar
wens met onze scrumbord accessoires. Kies de accessoires die bij je
team passen en tover het whiteboard
om tot het perfecte scrumbord!

Tools voor projectondersteuning
Visuele communicatiemiddelen
zoals whiteboards, glassboards en
flipovers zijn dan ook onmisbaar. Deze
tools ondersteunen het project en
stellen teams in staat om met een
groot scala aan accessoires snel te

Legamaster Agile toolbox
Alle accessoires voor het
helder visualiseren van taken
en de voortgang daarvan op
een whiteboard. Alle onderdelen
zijn ook apart verkrijgbaar,
waardoor de toolbox makkelijk
aan te vullen is.
Art.nr.: 034032

Ga voor
advies
naar de
Quantore
specialist!

Magneet Scrum
Scrum magneten worden ook wel
magnetische post-its genoemd. Het
zijn gekleurde beschrijfbare magneten,
welke goed uit te wissen zijn door het
duurzame whiteboardlaminaat. Deze
magneten hebben een sterke magnetische hechtkracht.
Art.nr.: 920733 Magneet Scrum geel
Art.nr.: 920734 Magneet Scrum groen
Art.nr.: 920735 Magneet Scrum
lichtblauw
Art.nr.: 920736 Magneet Scrum roze
Art.nr.: 920737 Magneet Scrum paars
Art.nr.: 920738 Magneet Scrum oranje

Legamaster verschuifbare flipover
Art.nr.: 920169 Legamaster flipover Economy mobiel
Art.nr.: 920047 Legamaster flipover starterkit
7

Visuele communicatie producten

Visualiseer processen
en informatie duidelijk
voor alle teamleden

Lean: continue verbetering
De strategie lean biedt technieken
om in organisaties verspillingen te
elimineren en om bedrijfsprocessen
te verbeteren en deze te waarborgen.
Verspillingen kunnen voor komen in elk
bedrijfsproces, zoals onnodige wachttijden, trage processen of middelmatige resultaten. Wanneer een leanstrategie wordt gevolgd, moet het
voor iedereen duidelijk zijn wat er
van hen verwacht wordt, waar de
verbeteringen plaats kunnen vinden
en waarom. Dit betekent betrokkenheid
van teams, brainstormen over oorzaken
en oplossingen en samenwerken.

Tools zoals uitwisbare markers, symbolen en Magic-Chart Notes helpen
processen en informatie duidelijk en
eenvoudig weer te geven. Documenthouders en magneten kunnen ingezet
worden om extra informatie toe te
voegen.

Magneet Smiley
Geef een status een positieve,
matige of slechte beoordeling door
het gebruik van de magnetische
smileys. Rood is bedroefd, geel is
neutraal en groen is blij.

Creëer je eigen leanboard
Of het nu een 5S, fishbone of
verbeterbord is dat helpt bij het
implementeren en uitvoeren van de
lean werkmethode, door elke organisatie worden deze anders vorm
gegeven. Glassboards, whiteboards
en flipcharts lenen zich bij uitstek voor
het visualiseren van deze modellen.
8

Art.nr.: 920695
rond 5 cm, emotie neutraal geel
Legamaster whiteboard
Art.nr.: 920252 Premium 60 x 90 cm
Art.nr.: 920253 Premium 90 x 120 cm
Art.nr.: 920288 starterkit

Art.nr.: 920696
rond 5 cm, emotie blij groen
Art.nr.: 920697
rond 5 cm, emotie bedroefd rood
Art.nr.: 920698
rond 5 cm, 2x geel, groen en rood

NIEUW

15%

introductie
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Meeting Solutions
Ga voor teamwork!

Post-it® Super Sticky
Dry Erase Film &
Vellen

Pasklaar & veelzijdig whiteboard

Post-it® Meeting
Charts, Wall Pads &
Table Tops
Laat geen enkel idee
verloren gaan

Post-it® Super Sticky
Big Notes
Draagbare oplossing om alle
ideeën van het team vast te
leggen

Post-it® Super Sticky
Meeting Notes
Perfect om nota’s te nemen
tijdens vergaderingen

PRODUCTOMSCHRIJVING

REFERENTIE

PRODUCTOMSCHRIJVING

REFERENTIE

Post-it® Dry Erase Film 60,9 x 91,4 cm

836431

Post-it® Super Sticky Big Notes 28 x 28 cm

811148

Post-it® Dry Erase Film 91,4 x 121,9 cm

836432

Post-it® Super Sticky Big Notes 56 x 56 cm

811149

Post-it® Dry Erase Film 121,9 x 182, 9 cm

836433

Post-it® Dry Erase Film 121,9 x 243,8 cm

836434

Post-it® Super Sticky Meeting Notes 99 x 149 mm

392566

Post-it® Dry Erase Sheets 27,9 x 39,0 cm

836435

Post-it® Super Sticky Meeting Notes 149 x 200 mm

392567

Post-it® Meeting Chart 63,5 x 76,2 cm
Post-it® Meeting Chart 50,8 x 58,4 cm

392522
392521

1. Langdurig ziekteverzuim komt
vaker voor dan je denkt

2. Oorzaken ziekteverzuim zijn
voor een groote deel lichamelijk

3. Kosten van ziekteverzuim
zijn hoog

27%
37%

22%
13%

€ 5060

Lichamelijke klachten

29% van de bedrijven had het
afgelopen jaar een langdurig zieke
medewerker.

Psychische klachten
Griep en verkoudheid

... kost een langdurig zieke medewerker gemiddeld per maand.

Overig verzuim

investeren in ergonomie loont
PERFECT VOOR ERGONOMISCHE WERKPLEKKEN EN VERGADERRUIMTES
Voor een juiste zitpositie en ruimtebesparing op je bureau is een monitorarm het perfecte product om te plaatsen
in uw werkomgeving. Kies uit een breed assortiment steunen voor monitoren, notebooks en tablets van NewStar.
Kijk voor meer informatie op www.newstar.eu

€ 69,00

FPMA-D960
Beeldformaat
Draagvermogen
Artikelnummer

: 10 - 30"
: 10 kg
: 418439

€ 111,00

FPMA-D1330DWHITE
Beeldformaat
Draagvermogen
Artikelnummer

: 10 - 27"
: 18 kg
: 418396

€ 179,00

FPMA-D950D
Beeldformaat
Draagvermogen
Artikelnummer

: 10 - 27"
: 18 kg
: 418424

VOOR

Logitech muis

40.95

De Logitech Marathon Mouse M705 gaat langer mee. Hij
gebruikt minder dan de helft van de energie ten opzichte
van vergelijkbare draadloze muizen, zodat hij wel drie
jaar meegaat. De ronde vorm voor de rechterhand zorgt
ervoor dat de muis aan het einde van de dag nog net zo
comfortabel aanvoelt als aan het begin. Werkt op 2x AA
batterijen.

D
A
DRLAOOS

Art.nr.
Omschrijving
009235 Draadloos zwart

Actieprijs
40,95

VOOR

Logitech headset

29.95

idee

De Logitech USB-Headset H330 biedt helder,
digitaal geluid voor internetgesprekken op je Mac
of pc met de eenvoud van plug-and-play. Dankzij
de ruisonderdrukkende microfoon hoef je geen
strijd te leveren met ruis op de achtergrond om je
verstaanbaar te maken. Dankzij stereogeluid is
uw headset ook geschikt voor muziek en films.
Art.nr.
Omschrijving
009009 Zwart

Ideaal voor gebruik
in een drukke kantooromgeving.

Actieprijs
29,95

work
smart

Je kunt meer doen en sneller
werken met 11 sneltoetsen
voor directe toegang tot e-mail
en meer.

Logitech toetsenbord + muis

VOOR

44.95

Met 11 sneltoetsen en 12 F-toetsen kun je genieten van
rechtstreekse toegang tot je favoriete handelingen. De
vlakke, fluisterstille toetsen maken het typen snel en
gemakkelijk. Een batterijlevensduur van 24 maanden voor
het toetsenbord en 12 maanden voor de muis, met automatische slaapstand en aan-uitschakelaar. Stroomvoorziening 2x AAA batterijen per onderdeel.
Art.nr.
Omschrijving
009240 Qwerty
009241 Azerty

Actieprijs
44,95
44,95
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Speciaal voor u:

geld terug op HP inkt en toner!
Tot €100
terug!

Bespaar op HP inkt

Bespaar op HP toner

Ontvang tot wel €45 retour op originele
HP 950XL en HP 951XL inktcartridges1

Ontvang tot wel €100 retour op originele
HP tonercartridges2

Maak gebruik van dit exclusieve aanbod en schaf meerdere originele
HP inktcartridges aan. U heeft de keuze uit drie combinaties met elk
hun eigen voordeel: wordt het voor u €15, €20 of €45 cashback?1
U ervaart met originele HP 950XL en HP 951XL inkt direct HP's
legendarische printkwaliteit.

Proﬁteer van onze cashbackactie op originele HP tonercartridges.
Als u een deze set originele HP kleurencartridges en een of twee
zwarte HP tonercartridges aanschaft, ontvangt u een cashback tot
wel €100. De cartridges moeten wel allemaal compatibel zijn met
hetzelfde model om de cashback te kunnen ontvangen.

Hieronder ziet u per combinatie welk bedrag u op uw aankoop
bespaart:

Hieronder ziet u per combinatie welk bedrag u op uw aankoop
bespaart:

XL +

XL

= € 15*

XL +

XL

= € 20

XL +

XL

*geldt ook voor de HP 951XL
magenta en geel cartridges

+
+

= € 50
+

= € 100

= € 45

Koop uw HP Supplies bij ons en claim uw korting via hp.nl/geldterug of www.hp.be/superpromo
1
Maximaal vijf claims per klant. Aanbieding slechts geldig op speciﬁeke SKU’s.Aanbiedingen zijn geldig tot en met 30 april 2018. Ga voor meer informatie naar hp.nl/geldterug. 2 Maximaal twee claims per klant. Aanbieding slechts geldig op speciﬁeke SKU's.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

RG TOANTERPIISEERN*
PA

HP Multifunctional
LaserJet Pro
4-in-1 Kleurenlasermultifunctional: Printer, copier, scanner
en fax. A4-formaat. Draadloos, via WiFi 802.11. Airprint
voor tablets. Afdruksnelheid 16ppm (zwart en kleur).
Papierlade van 150vel. Energy Star keurmerk.
Art.nr.
433928

Omschrijving
Laserjet Pro M181FW

Actieprijs
249,00

* Gratis extra HP toner zwart en pak HP All-in-one papier.

tip:
Maak met je smartphone
of tablet rechtstreeks
verbinding met de printer.

VOOR

249.

00

VANAF

HP Inkcartridge

27.95

Originele supplies voor een optimaal resultaat met jouw
HP printer.
Art.nr.
410397
410398
401544
403924
404204

Omschrijving
Actieprijs
364 N9J73AE zwart + 3 kleuren
27,95
364XL N9J74AE HC zwart + 3 kleuren
59,95
932XL + 933XL C2P42AE
55,95
zwart + 3 kleuren
934XL + 935XL X4E14AE
59,95
zwart + 3 kleuren
950XL + 951XL C2P43AE
88,95
HC zwart + 3 kleuren

AGRTONTEYIR’SISJTJE*
PROEV

* Gratis Tony’s Chocolonely proeverijtje van 6 repen
bij afname van een HP multipack.
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Adv.
Kyocera

2K0OR%TING

Kyocera laserprinter
3-in-1 Kleurenlasermultifunctional: Printer, copier en
scanner. A4-formaat. Airprint, Mopra en Kyocera Mobile
print. Printsnelheid 30ppm (zwart en kleur). Papierlade
van 350 vel, uitbreidbaar tot 1850 vel. Duplexunit voor
dubbelzijdig printen. ADF voor 75 vel. Met Energy Star
keurmerk.
Art.nr.
433007

Omschrijving
ECOSYS M6030CDN

VOOR

449.

Actieprijs
449,00

00

Kyocera laserprinter
4-in-1 Kleurenlasermultifunctional: Printer,
copier, scanner en fax. A4-formaat. Airprint,
Mopra en Kyocera Mobile print. Printsnelheid
30ppm (zwart en kleur). Papierlade van 350
vel, uitbreidbaar tot 1850 vel. Duplexunit voor
dubbelzijdig printen. Scannen van en naar
bestand, e-mail of USB-stick. Met Energy Star
keurmerk.
Art.nr.
Omschrijving
433008 ECOSYS M6530CDN

Actieprijs
549,00

VOOR

549.00

02KORT%ING

tip:
Zoek je een printer waarmee
je snel stapels orginelen in kan
scannen, dan is deze Kyocera
zonder twijfel de aanrader.
Bel voor advies of kom naar
de winkel.

15

LabelWriter™

NIEUW
Wireless

Druk labels zonder kabels dankzij Wi-Fi®

NU

€ 119,-

NIEUW

Deze printer maakt het mogelijk om één of meerdere labels af te drukken en zo het restafval
zoals bij etikettenvellen te vermijden. Met Label software zorgt u voor een snelle opmaak en
vlot afdrukken van labels vanuit uw Mac of pc of door gebruik te maken van de plug-ins voor
Microsoft Oﬀice om rechtstreeks af te drukken vanuit Word, Excel of Outlook. Thermische
afdruktechnologie maakt dure cartridges of toners overbodig. Verkrijgbaar in wit (930104)
en zwart (930105).

+
+

© 2017 NEWELL OFFICE BRANDS. MAC IS EEN HANDELSMERK VAN APPLE INC. GEREGISTREERD IN DE VS EN ANDERE LANDEN.
ALLE ANDERE HANDELSMERKEN ZIJN EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS.

S
I
T
A
RGREKENMACHINE*
Casio kassa
Thermisch printen. LCD-scherm met 2 regels en achtergrondverlichting voor de verkoper en LCD-scherm met 1
regel voor de klant. Dagelijkse en periodieke verslagen.
SD-kaartlezer. Vergrendel de kassa wanneer je die niet
gebruikt met het beveiligingsslot. Organisatie lade:
8 vakken voor munten en 4 voor bankbiljetten.
Art.nr.
Omschrijving
326008 SE-S100M Zwart

Actieprijs
169,00

* Gratis Casio rekenmachine blauw t.w.v. € 12,95.

idee

Gebruk een SD-kaart voor
het opslaan van verkoopgegevens op een pc.

VOOR

169.

00

VOOR

109.

Philips digital
voice recorder

TACRIIJE S
P
Brother
Multifunctional

Neem lezingen en interviews in uitstekende
geluidskwaliteit op. De 3Mic
AutoZoom+ technologie
zorgt door onderdrukking
van achtergrondgeluiden
voor kristalheldere opnames. Een bewegingssensor
selecteert in elke situatie
automatisch de juiste
microfoon. 8 GB intern
geheugen voor opnames tot
88 dagen. Slot voor MicroSD
geheugenkaart. Inbegrepen
toebehoren: accu, oordopjes
en USB-kabel.

VOOR

324.00

3- in -1 kleurenlasermutifunctional: Printen, Kopiëren
en Scannen. Draadloos via WI-FI. Printsnelheid 31 ppm
(zwart en kleur). Papierlade van 250 vel, uitbreidbaar tot
1050 vel. Duplexunit voor dubbelzijdig printen. Kleurentouchscreen van 9,3 cm.
Art.nr.
Omschrijving
430272 DCP-L8410CDW

00

Actieprijs
324,00

Art.nr.
Omschrijving
450030 DVT 6010

Actieprijs
109,00
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S
I
T
RGSTROAOPWAFELS*
Fastprint gold
Fastprint Gold is bijzonder geschikt voor representatieve
correspondentie of je huisstijl. Het superegale oppervlak
in combinatie met de extra witte tint genereert briljante
afdrukken. FSC-gecertificeerd. Geschikt voor inkjet- en
laserprinters. Voor scherpe, heldere en contrastrijke
afdrukken. Voorzien van Europees milieukeurmerk. Doos à
5 pak. Prijs per pak.
Art.nr.
129296

Omschrijving
A4 kopieerpapier 80 gr wit

Actieprijs
4,45

* Gratis blik stroopwafels bij afname van 10 pakken.

work
smart

Voor alle papiersoorten gelden
speciale prijzen bij grotere
hoeveelheden. Informeer naar
onze staﬀelprijzen.

VOOR

4.

45

1K0OR%TING
1K0OR%TING
VOOR

Schneider viltstift

1.25

Permanentmarker met ronde punt. Vrijwel reukloos,
sneldrogend, veeg- en watervast. Aluminiumhouder.
Schrijfbreedte 1-3 mm. Schneider is Emas gecertificeerd.
Doos à 10 stuks. Prijs per stuk.
Art.nr.
635170
635172
635173
635174
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Omschrijving
Zwart
Rood
Blauw
Groen

Actieprijs
1,25
1,25
1,25
1,25

Schneider viltstift
whiteboard rond

VOOR

1.10

Vrijwel reukloos. Ronde punt. Droogt niet uit zonder dop.
Droog afwisbaar. Sneldrogend. Schrijfbreedte 1,5-3 mm.
Schneider is Emas gecertificeerd. Doos à 10 stuks. Prijs
per stuk.
Art.nr.
635141
635142
635143
635144

Omschrijving
Zwart
Rood
Blauw
Groen

Actieprijs
1,10
1,10
1,10
1,10

idee

Stel zelf je wandfolderhouder samen door het
verwijderen of toevoegen
van een folderbakje.

E
G
I
D
J
I
TWPEREEZSENTATIE

T
K
I
H
GEVSOCOR A4

VANAF

Opus 2 kaarthouder

6.95

Kaarthouder voor een glasheldere presentatie van menuof prijskaarten. Gemaakt van hoogwaardig glashelder
acrylaat. Voor tweezijdige presentatie. Voorzien van een
hoogwaardige aluminiumvoet. T-standaard.
Art.nr.
506439
506440
506441

Omschrijving
1/3 A4 T-standaard acryl alu
A5 T-standaard acryl alu
A4 T-standaard acryl alu

Actieprijs
6,95
7,95
8,95

VANAF

30.95

Opus 2 wandfolderhouder

Wandfolderhouder van glashelder polystyreen. Koppelbaar
door middel van innovatief koppelsysteem. Zowel onder
als naast elkaar uitbreidbaar. Set van 4 folderbakjes.
Geschikt voor papierformaat A4.
Art.nr.
Omschrijving
506454 A4 wand staand koppelbaar acryl
506455 A4 wand liggend koppelbaar acryl

2KO0RT%ING*

Actieprijs
30,95
32,95

VOOR

15.

95

tip:
Durable Duraframe®
A4 zelfklevend
Bestaande uit twee transparante folies die samen
worden gehouden door de magnetische rand. Dankzij
deze rand kan de gegeven informatie gemakkelijk
worden vervangen. Herpositioneerbaar. Prijs per set
à 2 stuks.
* Geldt op alle zelfklevende Duraframe® A4 producten.

Het zelfklevend informatiekader is meerdere malen
te gebruiken.

Art.nr.
919994
919843
920002
920006
919997
920003
920001

Omschrijving
Zwart
Wit
Rood
Groen
Zilvergrijs
Donkerblauw
Oranje

Actieprijs
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
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JOTTER
EEN ICOON VOOR ELKE DAG

Actie: 15% korting op Parker Jotter | 20% korting op alle Parker vullingen
600773

Balpen Parker Jotter Bond Street Black CT

600762

Balpen Parker Jotter Premium West Brushed Gold

600774

Balpen Parker Jotter Royal Blue CT

600763

Balpen Parker Jotter Premium Bond Street Black GT

600775

Balpen Parker Jotter Kensigton Red CT

600764

Balpen Parker Jotter Premium Bond Street Black Grid

600776

Balpen Parker Jotter Chelsea Orange CT

600765

Balpen Parker Jotter Premium Carlisle Brown Pin

600777

Balpen Parker Jotter Victoria Violet CT

600766

Balpen Parker Jotter Premium Tower Grey Diagonal

600778

Balpen Parker Jotter Waterloo Blue CT

600767

Balpen Parker Jotter Premium Oxford Grey Pin

600779

Balpen Parker Jotter Portobello Purple CT

600768

Balpen Parker Jotter Premium Chrome Diagonal

600771

Balpen Parker Jotter Steel CT

625824

Balpenvulling Parker Quinkflow M Blauw

600770

Vulpen Parker Jotter Steel CT

625825

Balpenvulling Parker Quinkflow F Zwart

600772

Vulpotlood Parker Jotter Steel CT

625826

Balpenvulling Parker Quinkflow M Zwart

600769

Balpen Parker Jotter Steel GT

625827

Balpenvulling Parker Quinkflow F Blauw

AGBRIC 3 KTPLEENIU*SREN
Bic balpen M10
De meest gebruikte balpen. Gewaardeerd om zijn prijs
en schrijfkwaliteiten. Met zijdelings drukknop-systeem.
Kunststof houder en clip. Vrij van PVC en zware metalen.
Valuepack 90+10 gratis. Prijs per stuk.
Art.nr.
969168
969169

Omschrijving
Blauw
Zwart

VOOR

0.

40

Actieprijs
0,40
0,40

* Gratis BIC 3 kleuren pen + vulpotlood.

1K5OR%TING

RGWHIATEABTROKIAESRRDS-*
M

Bic balpen
Atlantis Classic

VOOR

0.78

Met transparante houder en rubberen grip. De ultra vloeibare inkt zorgt voor een uitzonderlijk comfortabel schrift.
Navulbaar. Schrijfbreedte medium. Voorzien van oﬀicieel
NF ecologisch certificaat. Bic balpennen voldoen aan de
ISO12757-2 norm. Valuepack 30+6 gratis. Prijs per stuk.
Art.nr.
616043
616044

Omschrijving
Blauw
Zwart

* Gratis set whiteboardmarkers assorti.

Actieprijs
0,78
0,78

VANAF

Budget schrijfblok

0.40

Schrijfblok met 100 vel schrijfpapier. Kopgeniet met
kopbandlinnen en microperforatie. Pak à 10 stuks.
Prijs per stuk.
Art.nr.
011487
011488

Omschrijving
A4 lijn
A5 lijn

Actieprijs
0,65
0,40
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Totaalconcept voor de toiletruimte
Artikel
Quantore

Artikel
Satino

897104

Omschrijving

VAN:

VOOR:

136507

Comfort toiletpapier
2-laags, 200 vel, 4 rollen

€ 1,47

€ 1,11

897125

137009

Comfort toiletpapier
2-laags, 400 vel, 4 rollen

€ 2,74

€ 1,99

892017

170547

Premium facial tissues
2-laags, doos à 100 vel

€ 1,24

€ 0,81

892005

170112

Premium keukenrol
2-laags, pak à 2 rol

€ 1,61

€ 1,11

work
smart

Zet de inhoud van je ordner
snel over naar een losse
archiefbinder en bespaar
ruimte in het archief.

Jalema archiefbinder
U-vormig gebogen metaaldraad met een geel kunststof
omhulsel, beide pooteinden zwart. Formaten: hoog 105
mm, breed 85 mm, draad rond 3 mm. Capaciteit 80 mm,
voor dossiers met 80 mm ponsing. Inclusief 10 bijgesloten archieflabels. Doos à 100 stuks.
Art.nr.
531551

Omschrijving
Plifix A6398-00

1K5OR%TING

Actieprijs
39,95

VOOR

39.

95

E
T
M
RBUEISPAREND
Jalema Gemeente
archiefdoos

VOOR

1.

25

Absoluut stofvrije en ruimtebesparende archiefdoos.
Zelfs het grijpgat is voorzien van een afdichting. Zuurvrij,
robuust pH-neutraal kraftkarton (750 gr) dat tweezijdig
is beplakt. Nuttige capaciteit van 11,5 cm. Inclusief
nippels en rugetiketten. Prijs per stuk.
Art.nr.
531022
531023

Omschrijving
Doos à 50 stuks
Doos à 10 stuks

Actieprijs
1,25
1,25

Jalemaclip
buismechaniek

VOOR

19.95

Soepel kunststof buisslangetje waarin de harde kunststof
afsluitbeugel wordt geschoven. Het slangetje vouw je
onder het kunststof dekplaatje en je papieren zitten vast.
Veel gebruiksgemak. Omgeslagen pagina’s liggen plat.
Eenvoudig tussenvoegen en kopiëren zonder papieren uit
te nemen. Doos à 100 stuks.
Art.nr.
531560

Omschrijving
Geel

Actieprijs
19,95
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CA TRIIEJS
P
VANAF

0.85

Loeﬀ archiefdoos

Archiefdoos in folio formaat, vanwege de maatvoering
tevens geschikt voor het opbergen van computeroutput formaat 34,5 x 25 x 8 cm. Gemaakt van 100%
gerecycled en recyclebaar materiaal. Eenvoudig in elkaar
te zetten met speciale bodemsluiting. Gedurende gehele
archieflooptijd blijft deze doos in vorm door de verlijmde
zijkanten. Deze box past in de Standaard container 4001.
FSC-gecertificeerd. Afmetingen 345 x 250 x 80 mm. Prijs
per stuk.

Etiketten nodig?
HERMA universele etiketten en markeerpunten in
bureauverpakkingen. De veelzijdige helpers voor elke
toepassing! Ga voor informatie naar onze website.

Art.nr.
531594
531604

Omschrijving
Pak à 50 stuks
Pak à 8 stuks

Actieprijs
0,85
0,95

AGNIRVEA RTEIISSSET*
Tesa klevende spijker

Klevende spijker om decoraties en keukentoebehoren te
monteren. Voor gladde, harde oppervlakken zoals tegels,
metaal en kunststof binnenshuis. Verwijderbaar zonder
lijmresten achter te laten of schade te veroorzaken.
Herbruikbaar met een nieuwe powerstrip.
Art.nr.
Omschrijving
802056 Voor tegels en metaal 3 kg
802063 Voor behang en pleisterwerk 1 kg

Actieprijs
4,69
4,69

* Gratis Nivea travelset for women bij afname van
8 verpakkingen.
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VOOR

4.

69

1K5OR%TING
3M whiteboard folie
Met Post-it® Super Sticky Whiteboard folie kun je elk
horizontaal of verticaal vlak omtoveren tot een ruimte om
in samen te werken. Eenvoudig, zonder gereedschap, aan
te brengen in 3 simpele stappen: afrollen, beschermlaag
verwijderen en folie opplakken. Het vlekbestendige materiaal kan keer op keer volledig worden schoongeveegd.
Glad oppervlak is gemakkelijk beschrijfbaar. Veranderen
van gewone bureaus, tafels en andere oppervlakken in
interactieve schrijfruimten.

VANAF

Art.nr.
836431
836432
836433
836434
836435

Omschrijving
60,9 x 91,4 cm Wit
91,4 x1 21,9 cm Wit
121,98 x 182,8 cm Wit
121,9 x 243,8 cm Wit
27,9 x 39 cm Wit

42.

+9GRAT1IS*

95

Actieprijs
42,95
64,95
99,95
149,95
79,95

T
O
T
NIE5T0 VEL
VOOR

Quantore whiteboard
viltstift

VOOR

0.79

Whiteboardstift op alcoholbasis. Droog uitwisbaar.
Heldere kleuren. Dop in schrijfkleur. Groot inktreservoir.
Lange levensduur. Duurzame ronde punt. Schrijfbreedte
1-1,5 mm. Doos à 10 stuks. Prijs per stuk.
Art.nr.
630531
630532
630533
630534

Omschrijving
Zwart
Rood
Blauw
Groen

* 9+1 gratis geldt alleen per kleur.

Actieprijs
0,79
0,79
0,79
0,79

Novus nietmachine

19.95

Kwalitatief hoogwaardige flat clinch nietmachine voor
professioneel gebruik, elke dag. Gepatenteerd systeem
bij flat clinch nietmachines voor open en gesloten nieten,
met mogelijkheid tot spijkeren. Metalen apparaat ommanteld met glanzende kunststof. Springvaklaadmechanisme
met dubbele nietjesgeleiding voor nauwkeurig nieten.
Capaciteit tot 50 vel. Inlegdiepte 60 mm. 25 jaar garantie.
Art.nr.
301761

Omschrijving
Zwart

Actieprijs
19,95
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Tork dispensers
H2-Xpress

VANAF

37.95

De Tork dispenserlijn is een assortiment dispensers met
een strak en functioneel design. Door de moderne uitstraling passen de dispensers in vrijwel elke sanitaire ruimte.
Handdoek hangt klaar voor gebruik, gegarandeerd goede
hygiëne. Eén handdoek per keer: zorgt voor verminderd
verbruik. De bijbehorende H2 vulling bestaat uit 2-laags
intergevouwen handdoeken en is verkrijgbaar in verschillende soorten.
Art.nr.
892072
892136
892043
892036
890324
890335

Omschrijving
Dispenser Xpress Elevation
Dispenser Design RVS
21 x 26 cm 21x 150 stuks
21 x 34 cm 21x 136 stuks
22 x 34 cm 21x 100 stuks
21 x 34 cm 21x 110 stuks

work
smart

Verminder het verbruik van papieren
handdoeken en verhoog de hygiëne
in de sanitaire ruimte.

tip:
Met de vel-voor-vel dosering
heb je extra controle over het gebruik.
Al je facilitaire producten koop je
bij de Quantore vakhandel, kijk voor
meer informatie op onze website.

Tork dispenser
H3-Classic

VANAF

37.95

De Tork H3-Classic dispenser is een traditionele handdoeksysteem voor openbare sanitaire ruimten. Robuust
ontwerp, geschikt voor veeleisende ruimten. Simpele en
handige dispenser, eenvoudig in onderhoud. Opent aan
zijkant, gemakkelijk na te vullen, tot wel 2,5 bundels.
Art.nr.
892073
892049
890327
892100
892050
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Omschrijving
Classic Elevation
1-laags 23 x 23 cm
2-laags 31 x 25 cm
2-laags 23 x 25 cm
2-laags 23 x 25 cm groen

Actieprijs
37,95
57,95
48,95
55,95
45,95

Actieprijs
37,95
79,95
51,95
54,95
53,95
50,95

Sun professional
vaatwastablet

VANAF

5.95

Makkelijk doseerbare tabletten ontwikkeld voor uitstekende vuilverwijdering, bij alle waterhardheden, van
hardnekkige vlekken, zoals koﬀie, thee en lippenstift.
100% wateroplosbaar sachet. Bij de All-in-one tabletten
is Sun spoelglans en zout al toegevoegd.
Art.nr.
891665
891662
891643

Omschrijving
Doos à 25 stuks
Doos à 78 stuks
Doos à 200 stuks

Actieprijs
5,95
12,95
25,95

Duracell batterij

Omschrijving
AAA Plus Power
AA Plus Power

* Niet in de mix.

2.95

Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik.
Verwijdert zeer doeltreﬀend en snel alle vetten en
etensresten. Schuimt langdurig zodat het water minder
vaak moet worden ververst. Zuinig in gebruik. Fris en
aangenaam geparfumeerd. Dermatologisch getest, veilig
voor de huid.

Art.nr. Omschrijving
890150 1 Liter

Actieprijs
2,95

+3GRAT1IS*

Duracell Plus Power gaat nog langer mee door meer
actieve deeltjes. Tot 50% meer power. Deze batterijen
zijn speciaal ontwikkeld voor alle apparaten die je dagelijks gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de afstandbediening,
zaklampen, een wandklok en het speelgoed van je kinderen. Behoudt zijn energie 10 jaar wanneer hij niet wordt
gebruikt. Set à 8 stuks.
Art.nr.
413583
413580

VOOR

Dreft handafwasmiddel
professional

Actieprijs
4,65
4,65

idee

Denk aan het milieu en
recycle lege batterijen.

VOOR

4.

65
27

work
smart

Afwijkingen en fouten in teksten, beelden en prijzen
voorbehouden. Prijzen zijn exclusief BTW, bijzondere
belastingen en heffingen. Aanbiedingen zijn strikt
netto en gelden zolang de voorraad strekt doch uiterlijk
t/m 2 april 2018.

