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Wij hebben veel duurzame artikelen in ons 
assortiment. En dat aantal groeit nog steeds! 
In deze catalogus vind je een selectie van 
onze duurzame artikelen. Van gerecycled 

papier tot ecologische schoonmaakmiddelen 
en van energiebesparing tot hergebruik van 
afval: met kleine aanpassingen maak je jouw 
werkplek al een stuk duurzamer.

Biologisch
Een biologisch product is gemaakt met zo min mogelijk toev-
oegingen van materialen die schadelijk zijn voor het milieu.

Kringloop
Dit logo wordt gebruikt voor producten die zijn gemaakt van 
gerecyclede materialen. Dit is minder milieubelastend dan de 
productie van nieuwe grondstoffen.

Cradle to Cradle
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige 
generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden 
voor de volgende generatie te beperken.  Cradle to Cradle 
(C2C) wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toe-
komstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het 
motto daarbij is: probeer goed te zijn in plaats van minder 
slecht! De drie basisregels van Cradle to Cradle zijn: afval is 
voedsel, zon is de energiebron en respect voor diversiteit.

CO2 neutraal
Door de uitstoot van broeikasgassen verandert de samen-
stelling van de dampkring. Het belangrijkste broeikasgas 
is CO2, koolstofdioxide. Wanneer er bij productie geen 
broeikasgassen vrijkomen of wanneer de broeikasgassen 
volledig gecompenseerd worden, is het product klimaatneu-
traal geproduceerd. Dit helpt het klimaat te stabiliseren en 
levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Europese bloem
Het Europees Ecolabel is hét Europese milieukeurmerk voor 
non-foodproducten en diensten. Voor steeds meer gebruik-
sartikelen en diensten worden Europees Ecolabel-criteria 
opgesteld. Deze criteria hebben betrekking op de hele 
levenscyclus van een product of dienst. Van grondstoffen, 
energiegebruik tot schadelijke stoffen.

100% gerecycled
Een volledig gerecycled product is helemaal gemaakt met 
gerecyclede materialen.

80% gerecycled
Een gedeeltelijk gerecycled product is voor een groot 
gedeelte gemaakt van gerecyclede materialen.

FSC® keurmerk
De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale 
organisatie die zich inzet voor behoud van bossen en ver-
antwoord bosbeheer wereldwijd. Er wordt op even wichtige 
wijze rekening gehouden met ecologische, sociale en 
economische aspecten die bij bosbeheer horen. 

100% Composteerbaar
Producten met dit logo zijn biologisch afbreekbaar en 
bevatten composteerbaar materiaal volgens EN 13432.

Blauer Engel
Dit is de Duitse variant van het Nederlandse Milieukeur. 
Het label geldt als één van de meest degelijke en vergaande 
milieukeurmerken. Criteria zijn o.a. 100% vervaardigd uit 
postconsumptie gerecycleerde vezels. Geen gebruik van 
bepaalde AZO-kleur stoffen. Geen pigmenten met kwik, 
lood, cadmium of chroom en geen gebruik van schadelijke 
toxische of carcinogene stoffen.

PEFC keurmerk
De PEFC-certificering staat voor Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes. Het is het 
grootste bos- en CoC-certificeringsysteem ter wereld. In 
de producten zijn chloorvrij gebleekt en bevatten geen 
oplosmiddelen. De verpakking is gemaakt van gerecycled 
materiaal. Bij producten met het PEFC logo heb je te maken 
met verantwoord geproduceerde producten.

Emas keurmerk
EMAS staat voor Eco Management And Audit Scheme. Een 
organisatie kan worden geregistreerd als EMAS-deelnemer 
wanneer: 
1. Een milieu manage mentsysteem is ingevoerd; 
2. Een milieuverslag is opgesteld; 
3. Een erkende milieuverificatie-instelling het milieumanage-

mentsysteem en de milieuverklaring heeft goedgekeurd. 
De ISO 14001-norm vormt de basis voor de eisen van 
het milieumanagementsysteem. De milieuverklaring is 
vergelijkbaar met een milieujaarverslag.

Nordic Swan
Nordic Swan is het officiële milieukenmerk in Scandinavië, 
Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en Ijsland. De 
criteria van Nordic Swan hebben betrekking op de leven-
scyclus van een product of dienst. De Nordic Swan criteria 
helpen bedrijven verantwoorde keuzes te maken over 
duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Circulair
Circulaire producten zijn zo ontworpen dat de gebruikte 
materialen eenvoudig gescheiden kunnen worden, zodat het 
product volledig te recyclen is.

Rainforest Alliance
Het Rainforest Alliance-keurmerk betekent dat het product 
(of een bepaald ingrediënt) is geproduceerd door boeren, 
bosbouwers en/of bedrijven die samenwerken om een 
wereld te creëren waarin mens en natuur in harmonie 
gedijen.

Paper by Narure
Het milieukeurmerk Paper by Nature is van toepassing op 
geconverteerde papierproducten en houdt rekening met de 
mogelijke milieueffecten van zowel de grondstoffen als het 
verwerkingsproces. Het milieukeurmerk houdt rekening met 
de milieueffecten van het verwerkingsproces, zoals energie-
verbruik, emissies in het water en de lucht en het gebruik 
van milieugevaarlijke stoffen.

Iconen handig en snel verklaard
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Biaretto is een heerlijke koffie van de beste bonen. 
De smaak van Italië in een kopje. Geniet van Biaretto koffie 

op het werk of thuis en haal het beste uit je dag. 

Biaretto is te bestellen bij jouw kantoorvakhandel

www.biaretto.com

Exclusief merk 
van Quantore

Art.nr. Omschrijving

1000273 Biaretto koffie snelfiltermaling biologisch 1 kg

1000274 Biaretto koffiebonen regular biologisch 1 kg

HET 
GROENE 

ALTERNATIEF 

VAN 

BIARETTO

Facilitair

Art.nr. 1403990 118 ml
Art.nr. 1403991 177 ml
Art.nr. 1404022 237 ml 1405324  110 mm

Art.nr. 1404020 180 ml
Art.nr. 1403983 237 ml

Art.nr. 1404819 messen 185 mm                 
Art.nr. 1404811 vorken 180 mm                 
Art.nr. 1404815 lepels 180 mm  

Deze bruine (bio) kartonnen beker 237 ml met verschillende 
teksten, zorgt voor een goede sfeer tijdens de verschillende 
koff ie en thee momenten. Met deze beker werken we samen 
naar een beter milieu. 100% fair. Bamboe roerstaafje met een afmeting van 110 mm. De duur-

zaamste oplossing om te roeren in je warm drank zoals koff ie en 
thee.

Een kartonnen bedrukte (BIO) CTG beker welke geen plastic 
bevat. Biologischer kan het niet. Ideale beker om warme dranken 
zoals thee en koff ie mee te nemen. Deze beker bevat geen 
markeringslogo.

Extra stevig papieren bestek met een uniek design, functioneel 
en bestaat uit 7 lagen papier. Composteerbaar conform EN12432. 

Coff ee to go bekers 100% fair

Papstar roerstaafjes bamboe 

Papstar beker karton bio
IEZZY bestek composteerbaar
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Zó wordt recyclen een 
stuk makkelĳ ker
Door de verschillende componenten, die ook nog 
eens eenvoudig uitgebreid kunnen worden, wordt 
het scheiden van afval een stuk makkelijker.

Facilitair

890171 handdoek zigzag 2-laags 25 x 23 cm 3200 stuks
890173 handdoekdispenser
897156 toiletpapier rol 2-laags 100 m pak à 24 rol
897149 systeemdispenser toiletpapier
897157 poetsrol midi 300 m 6 stuks
890179 dispenser midi voor poetsrollen
1386030 toiletborstel zwart
1386031 hygiene box 8 L zwart

394837 starterset recyclestation grijs
394810 afvalcontainer 87 L grijs zonder deksel
394823 deksel recyclestation rood voor fl essen
394828 deksel recyclestation blauw voor papier
394827 deksel recyclestation grijs gesloten

393001 3310-01 zwart
393010 3300-01 zwart
393012 3310-23 zilverkleurig 
393011 3300-23 zilverkleurig

327935 310 x 305 x 125 mm
327936 302 x 400 x 118 mm

892261 T50  60 L grijs 25 stuks
892262 T60 120 L bLauw 20 stuks
892263 T50 160 L bLauw 20 stuks
892264 T50 240 L bLauw 10 stuks

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Duurzaam en volledig CO2-neutraal geproduceerd met een modern, 
stijlvol en compact design. Met BlackSatino dispensers en bijbe-
horende BlackSatino vullingen maakt u van uw toiletruimte de 
duurzaamste ter wereld. Geproduceerd van gerecyclede zwarte 
kunststof, 
Cradle-to-Cradle gecertifi ceerd en C02-neutraal geproduceerd.

Stel je eigen Slim Jim recyclingstation samen. De Slim Jim 
is een functionele en fl exibele recyclingoplossing. Start met 
recyclen, thuis en op kantoor!

Heb je een voorkeur voor een afvalzak die oersterk is, stevig 
aanvoelt en bovendien een lage prijs heeft? Kies dan de LDPE 
zakken van Quantore De afvalzakken zijn extra stevig en gemaakt 
van Low Density Polyethyleen. De LDPE zakken zijn gemaakt van 
100% gerecycleerd materiaal en zijn recyclebaar.

Decoratieve en elegante papierbakken. Met decoratieve 
perforatierand en voorzien van sterke epoxy laklaag. De 
poedercoating is op waterbasis en oplosmiddelvrij. De papier-
bakken bestaan uit tenminste 60% gerecycled materiaal en 
zijn tot 100% te recyclen.

Met cijferslot afsluitbaar sleutelkastje van aluminium voor key 
clip sleutelhangers. Gemaakt van gerecycled aluminium. 36 of 
72 sleutels. Wordt geleverd inclusief 6 key clip sleutelhangers. 
Het blad aan de binnenzijde is professioneel te bedrukken op 
www.durable.nl.

BlackSatino sanitaire oplossingen

Slim Jim 
recyclestation

Quantore afvalzak gerecycled

Durable papierbak gerecycled
Durable sleutelkast gerecycled

Het warmhouden van je woning of (thuis) kantoor is een kwestie 
van de verwarming op de gewenste temperatuur zetten. Echter 
kunnen naden en kieren zorgen voor lekkage. Hierdoor verbruik 
je meer en dat is een extra belasting op het milieu. Met de 
verschillende tesa tochtstrips dicht je eenvoudig zelf deur- en 
raam kieren. De strips zijn weer- en UV bestendig en afwasbaar. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren en profi elvormen. 

Tesa Moll tochtstrip

1396953 05393 D profi el 9 mm x 6 m bruin
1396977 05393 D profi el 9 mm x 6 m wit
1396979 05390 P profi el 9 mm x 6 m wit
1396980 05463 E profi el 9 mm x 6 m wit
1397009 05417 fl exibel 6 m transparant

Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
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Facilitair

Schoonmaken is een taak die wekelijks terugkeert. Of het nu het 
schoonmaken van je laptop, bureau of de binnenkant van een kast is: 

het moet zo nu en dan worden gedaan. Lekker dat alles weer fris en fruitig 
is, maar je zorgt er natuurlijk wel voor dat je schoonmaakt op een 

verantwoorde en duurzame manier. Wij hebben tips! 

Duurzaam schoonmaken
HOW TO?

Vermĳ d agressieve 
schoonmaakmiddelen

Houd je aan 
de dosering

Herken duurzame 
schoonmaakmiddelen

Gebruik microvezeldoekjes

Veel schoonmaakmiddelen bevatten 
chemische stoff en zoals chloor. 

Probeer deze middelen te vermijden 
en gebruik in plaats daarvan eco-

logische schoonmaakmiddelen. Deze 
hebben geen chemische stoff en en 
zijn biologisch afbreekbaar. Ook kun 

je zelf schoonmaakmiddel maken 
met groene zeep. Hiervoor heb

 je twee eetlepels zachte groene 
zeep nodig, 500-100 ml gekookt 

water en een spatel om alles goed 
met elkaar te mengen. Wel zo goed 

voor het milieu!

Een duurzame tip is om je altijd 
aan de doseervoorschriften op het 
etiket van het product te houden. 
In de praktijk wordt altijd te veel 
schoonmaakmiddel gebruikt. Dit 

is verspilling en zorgt voor streep-
vorming en plakkerigheid, waardoor 

nogmaals gereinigd 
moet worden.

Je kunt duurzame schoonmaak-
middelen herkennen aan de 

volgende kenmerken:

• Ecolabel: laat zien dat er geen
 schadelijke stoff en in het product 

zitten.

• De verpakking: op de verpakking 
staat aangegeven wanneer de 
verpakking recyclebaar is of op 
dieren is getest.

Microvezeldoekjes zijn geen natuurlijk product, maar ze 
gaan enorm lang mee (600 schoonmaakbeurten). Je kunt 
daarom beter microvezeldoekjes gebruiken in plaats van 
katoenen doekjes of wegwerpdoekjes. Met een microve-
zeldoekje kun je met weinig schoonmaakmiddel grondig 
schoonmaken. Ze zijn zowel nat als droog te gebruiken.

1

2

3

4

891432 spray 500 ml

891437 500 ml

891441  fl acon 750 ml

891445  fl acon 5 L

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Glas- en interieurreiniger in sprayvorm met citroenparfum. Met 
een eff iciënte reinigingskracht voor een streeploos resultaat. 
Gecertifi ceerd met het EU Ecolabel. Ook is dit product Cradle 
to Cradle, alle gebruikte ingrediënten zijn van plantaardige 
oorsprong of volledig biologisch afbreekbaar. 

Universele sprayreiniger voor dagelijks gebruik zonder parfum. 
pH-neutraal. Ook is dit product Cradle to Cradle, alle gebruikte 
ingrediënten zijn van planaardige oorsprong of volledig bio-
logisch afbreekbaar.

WC-reiniger voor dagelijks gebruik met een fris dennenparfum.  
Reinigt, verfrist en voorkomt kalkaanslag. Mild zure formule. 
Gecertifi ceerd met het EU Ecolabel. Ook is dit product Cradle 
to Cradle, alle gebruikte ingrediënten zijn van plantaardige 
oorsprong of volledig biologisch afbreekbaar.

Vloeibaar wasmiddel met zonnig parfum. Uitstekende vlek-
verwijdering, ook bij lage temperaturen. Bevat geen optische 
witmakers. Geschikt voor alle gekleurde was. Gecertifi ceerd 
met het EU Ecolabel. Ook is dit product Cradle to Cradle, alle 
gebruikte ingrediënten zijn van plantaardige oorsprong of volle-
dig biologisch afbreekbaar. 

Greenspeed allesreiniger 

Greenspeed keukenreiniger 

Greenspeed sanitairreiniger 

Greenspeed wasmiddel 
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Post en verzenden

Milieuvriendelijke biologische verpakkingstape. Sterke hechting 
en ideale grip voor kartonnen verpakkingen tot 20 kg. Transpa-
rante verpakkingstape gemaakt van hernieuwbare grondstof-
fen. Het hoge aandeel biobased materialen is bevestigd door 
de onafhankelijke certifi ceringsorganisaties DIN CERTCO (TÜV 
Rheinland) en TÜV Austria.

Milieuvriendelijke papieren FSC verpakkingstape. De bruine 
verpakkingstape is gemaakt van papier uit duurzaam beheerde, 
FSC-gecertifi ceerde bossen en is ontworpen voor eenvoudig 
recyclen. Goede hechting dankzij natuurrubberlijm. Hecht 
perfect op karton.

Tesa verpakkingstape bio & strong Tesa verpakkingstape eco papier

1403207 58296 bio & strong 50 mm x 6 6m transparant

1403204 58291 eco papier FSC 50 mm x 50 m bruin
1403205 58293 eco papier FSC 38 mm x 25 m bruin
1403206 58292 eco papier FSC 50 mm x 50 m bundel bruinArt.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

De “Green Line” is een unieke lijn stempels, waarbij zowel de 
producten als de verpakkingen zijn gemaakt van duurzame en 
gerecyclede materialen. Zelfi nktende stempelautomaat inclusief 
blauw ingebouwd inktkussen. Tekstopdruk inbegrepen in de 
prijs. Keuze uit diverse lettertypen. Ook logo’s zijn mogelijk. Met 
waardebon voor een tekstplaatje. De stempeltekst is volledig 
leesbaar in het extra grote indexvenster. Verwisselbaar stempel-
kussen.

Colop tekststempel greenline

350850 38 x 14 mm 3-4 regels 20 green
350851 47 x 18 mm 4-5 regels 30 green
350852 59 x 23 mm 5-6 regels 40 green

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Zelfklevende extra dikke etiketten, permanent hechtend. Chloor-
vrij gebleekt. PEFC-gecertifi ceerd. Perfect voor alle laser- en 
inkjetprinters en kopieerapparaten. Storingvrije loop en geschikt 
voor high-speed dankzij extra sterke speciale materiaalsamen-
stelling, top-vlakligging en een veiligheidsrand rondom. Hoge 
witheidsgraad en gelijkmatig oppervlak. Gratis softwareoplossin-
gen: www.herma.com/software.

A4 etikettenpapier van 100% gerecycled papier. Witheidsgraad 
(ISO 97/CIE 133), zonder chloorbleek. Oplosmiddelvrije contact-
lijm op waterbasis. Etiketten zijn 100% recyclebaar, verpakking 
van gerecycled karton. Draagt het milieukeurmerk Blauer Engel. 
Storingvrije verwerking dankzij veiligheidsrand rondom 
en optimale vlakligging. Zeer goede drukresultaten op alle 
laser- inkjetprinters en kopieerapparaten. Gratis software-
oplossingen: www.herma.com/software. op A4-vellen. 

Gekleurde etiketten op A4-vellen. Ideaal voor het labelen met 
signaalfunctie, bijv. waarschuwingsstickers, spoedaantekenin-
gen, adreswijzigingen, kleurcodering, acties. Milieuvriendelijk: 
FSC Mix Credit-gecertifi ceerd.  Zeer goede afdrukresultaten op 
alle laser- en inkjetprinters en kopieerapparaten. Storingvrije 
verwerking dankzij veiligheidsrand rondom en optimale vlak-
ligging.  Gratis softwareoplossingen: www.herma.com/software.

Herma etiket premium

Herma etiket recycling

Herma etiket gekleurd

817178 105 x 148 mm 400 stuks 4676
817468 70 x 25,4 mm 3300 stuks 4455
817128 210 x 297 mm 100 stuks 4428
817722 99,1 x 67,7 mm 800 stuks 4269
817471 70 x 37 mm 2400 stuks 4464
817137 70 x 42 mm 2100 stuks 4451
816806 210 x 148 mm 200 stuks 4282
817503 99,1 x 93x1 mm 600 stuks 4653
817492 48,3 x 16,9 mm 6400 stuks 4271
817476 105 x 74 mm 800 stuks 4470

1404548 10823 70 x 36 mm 
1404549 10830 199.6 x 143.5 mm 
1404550 10825 99.1 x 33.8 mm 
1404551 10822 63.5 x 38.1 mm
1404552 10824 70 x 37 mm 
1404553 10827 99.1 x 67.7 mm 
1404554 10829 105 x 148 mm 
1404555 10826 99.1 x 38.1 mm
1404556 10828 105 x 48 mm 
1404557 10831 199.6 x 289.1 mm 
1404558 10832 210 x 148 mm 
1404559 10821 48.3 x 25.4 mm 
1404560 10833 210 x 297mm 
1404561 10820  38.1 x 21.2 mm 

817737 105 x 148 mm 400 stuks 4396
817720 105 x 148 mm rood 400 stuks 4397
817740 105 x 148mm groen 400 stuks 4399
817741 210 x 297mm geel 100 stuks 4401
817047 70 x 37 mm geel 2400 stuks 4406
817048 70 x 37 mm rood 2400 stuks 4407 

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
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Our Labels.Your World.

A4 etiketten gemaakt van 100% gerecycled papier (etiket en 
rugvel). Verpakking gemaakt van gerecycled karton. Stevig 
klevend met rechte hoeken. Geschikt voor (kleuren)inkjet/
laserprinters en kopieermachines. Vlekvrij afdrukresultaat. 
Blauer Engel certifi caat. Gratis online templates en 
ontwerpsoftware beschikbaar op www.avery.eu.

Deze etiketten zijn vervaardigd van 100% gerecycled papier, 
zowel front- als rugmateriaal. Etiketten zijn voorzien van 
Blauer Engel certifi caat. Gerecyclede Laser adresetiketten 
zijn voorzien van de unieke Avery QuickPEEL-toepassing 
voor een snelle en professionele verwerking. Verpakking 
is gemaakt van gerecycled karton. Etiketten bevatten een 
lijmlaag op waterbasis. Etiket papier is volgens de chloorvrije 
standaard gebleekt. Gratis online templates en ontwerpsoft-
ware beschikbaar op www.avery.eu.

Avery etiketten zweckform

Avery etiketten gerecycled

811017 38 x 21,2 mm 6500 stuks LR-3666
811014 70 x 36 mm 2400 stuks LR-3475
811012 105 x 48 mm 1200 stuks LR-3424
811015 105 x 148 mm 400 stuks LR-3483
811016 210 x 148 mm 200 stuks LR-3655
811040 210 x 297 mm 100 stuks LR-3478

811018 63,5 x 38,1 mm 2100 stuks LR7160
811022 99,1 x 33,9 mm 1600 stuks LR7162
811023 99,1 x 38,1 mm 1400 stuks LR7163
811047 99,1 x 67,7 mm 800 stuks LR7165

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Post en verzenden
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Hernieuwbaar? Graag!
Wie duurzaam wil verzenden en 
verpakken kiest voor materiaal met 
hernieuwbare grondstoff en. Hernieuw-
bare grondstoff en zijn grondstoff en die 
de natuur ons kan blijven aanleveren. 
Voorbeelden hiervan zijn hout, tarwe, 
katoen, stro, mais en insecten. In geval 
van verzenden kun je denken aan bo-
men als de basis voor papier en karton. 

Minder lucht, meer inhoud
Lucht verzenden? Daar zit niemand 
op te wachten. Wanneer je een doos 
gebruikt die slecht aansluit rondom 
je product, loop je het risico dat je 
massa’s lucht mee verzendt. Dit is een 
dure manier van transporteren. Een 
verpakking die goed aansluit rond je 
product is de oplossing. Zo is je doos 
compacter, kan de bestelwagen meer 

orders meenemen en heb je minder 
opvulmateriaal nodig. Weer een 
besparing!

Kies voor dezelfde materialen
Het wordt als lastig ervaren om verpak-
kingen te sorteren die uit verschillende 
soorten afval bestaan. Gebruik daarom 
een verpakking die bestaat uit maar 
één grondstof, bijvoorbeeld alles van 
karton. Mocht je opvulmateriaal nodig 
hebben om de verpakking te vullen? 
Gebruik dan bijvoorbeeld de opvulchips 
van IEZZY. Deze opvulchips bestaan 
uit 100% afbreekbaar materiaal. Dit 
bevordert het recycle proces. 

Hergebruik oude verpakkingen
De meest eenvoudige manier van 
duurzaam verzenden is het hergebrui-
ken van verpakkingen. Zo kan je een 

kartonnen doos makkelijk hergebruiken, 
al dan niet in een andere vorm. Je kan 
een kartonnen doos ook gebruiken als 
opvulmateriaal. Een verpakking die op 
twee manieren ingezet kan worden, 
ideaal dus.

Sluit je verpakking duurzaam
Het eerste waar je aan denkt wanneer 
je je pakket dicht gaat maken is ver-
zendtape. Tape is nu eenmaal goed om 
je pakket stevig in te pakken. Heb je 
wel eens van papieren tape gehoord? 
Dit is een uitstekend alternatief voor 
traditionele plastic tapes én net zo 
stevig. Door gebruik te maken van 
papieren tape kun je de de verpakking 
inclusief de tape sorteren en recyclen.

Duurzaam verzenden
HOE DOE JE DAT?

Er zijn veel manieren waarop je iets kan verzenden, maar hoe 
doe je dat zo duurzaam mogelijk? De ene verzendoptie is net wat 
beter voor het milieu dan de ander. Wij geven je dan ook graag een 

paar tips waar je duurzamer mee kan verpakken en verzenden.

Hernieuwbaar? Graag! orders meenemen en heb je minder kartonnen doos makkelijk hergebruiken, 

paar tips waar je duurzamer mee kan verpakken en verzenden.

Post en verzenden

Elastiekjes van 80% milieuvriendelijk zuiver pararubber.
500 gram per doos.

Elastiekjes van 80% milieuvriendelijk zuiver pararubber. 
100 gram per doos.

Quantore elastieken 500 gramQuantore elastieken 100 gram

800459 100 x 1,5 x 1 mm 
800461 100 x 7,5 x 1 mm 
800463 150 x 1,5 x 1 mm 
800465 60 x 1,5 x 1 mm 
800465 60 x 1,5 x 1 mm
800469 90 x 1,5 x 1 mm 

800458 100 x 1,5 x 1 mm 
800460 100 x 7,5 x 1 mm 
800462 150 x 1,5 x 1 mm 
800464 60 x 1,5 x 1 mm
800466 80 x 1,5 x 1 mm 
800468 90 x 1,5 x 1 mm 

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Vervaardigt uit 100% afbreekbaar materiaal. De opvulchips zijn 
soepel en schok dempend. Voor optimale bescherming tijdens 
verzending. Creme kleur. Voldoet aan de EN 13432 normering.

Mileuvriendelijke oplossing voor verpakkingstape en waarschu-
wingstape. In verschillende formaten en kleuren verkrijgbaar. 
Voor het sluiten of markeren van dozen, pakketten etc.

IEZZY opvulchips IEZZY tape papier

820475 10 liter creme
1403572 50 liter creme

1403578 verpakkingstape 50 mm x 66 m bruin
1403571 tape 60 mm x 50 m bruin
1403570 tape 50 mm x 50 m rood

Art.nr. 
Art.nr.

Art.nr. 
Art.nr. 
Art.nr.
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RECYCLE REDUCE REFILL

BIC'S DUURZAME ENGAGEMENT 
OP PLASTIC

EEN CIRCULAIRE ECONOMIE GEBASEERD
OP DE 4R-FILOSOFIE

SAMENWERKING & LIDMAATSCHAP

We brengen onze reis naar de circulaire economie naar een hoger niveau met een ambitie 
die de manier waarop we plastic gebruiken volledig zal veranderen:

REFILLABLE

Hervulbare producten 
maken.

RECYCLABLE

Garandeer recyclebare 
producten en 
verpakkingen.

RECYCLE

Gebruik gerecyclede of 
alternatieve materialen 

om nieuw plastic te 
vervangen.

In 2020 werd BIC lid van de 
Ellen MacArthur Foundation, 

de wereldwijde opinieleider op 
het gebied van circulaire 

economie

Sinds 2011 biedt het 
BIC-Terracycle-programma de 

inzameling en recycling van 
gebruikte schrijfinstrumenten

Een samenwerking met Govaplast en 
Speelplaatsmeubel.be - 

Schoolpleinmeubel.nl voor het 
ontwerp, de fabricage en de distributie 
van "Ubicuity", het soort "schrijf"-bank-

meubilair"

BIC heeft een samenwerking 
getekend met LOOP, het 

circulaire economie e-commerce 
platform gecreëerd door 

terracycle

REDUCE

Minder grondstoffen 
verbruiken.

Lichtgewicht en duurzame 
producten.

3km

of 
writing

2020 2025 2030
20 % van de producten gemaakt
van gerecyclede of alternatieve 

grondstoffen

VERPAKKING 100% :
herbruikbaar, recyclebaar 

of composteerbaar.

50 % van de producten
gemaakt van gerecyclede

of alternatieve
grondstoffen
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Pen en papier

De navulbare correctieroller van Tipp-Ex. Met 14 meter tape van 
topkwaliteit. 5 mm breed. Voor nette en precieze correcties. 
Eenvoudig in gebruik en “Easy to refi ll”. Correctieroller gemaakt 
uit 100% gerecycled materiaal.

De kit bevat 3 kogelpennen: 1 zwarte BIC Cristal Original balpen, 
1 blauwe BIC Clic Stic balpen en 1 legendarische BIC 4 kleuren 
pen met zwarte, blauwe, rode en groene inkt, 2 potloden: 1 zwart 
Evolution 2.3 mm HB grafi etpotlood en 1 BIC Matic ECOlutions 
0.7 mm vulpotlood, 1 zwarte BIC Marking Fine ECOlutions 4.2 mm 
permanent marker, de Tipp-Ex Easy Refi ll ECOlutions correctie-
roller (inclusief bijvulling) en de BIC ECOlutions lijmstift (8 gr).

Kleine correctieroller van Tipp-ex. Ecolutions Tape is eenvoudig 
in gebruik en garandeert nette en precieze correcties. De 
correctieroller is gemaakt uit 94% gerecycled materiaal. 

Tipp-ex Ecolutions Easy 
gerecycled

Bic Off ice eco-kit

Tipp-ex Ecolutions Pure mini 
gerecycled

416151 5 mm x 14 m 
416152 correctierollervulling 5 mm navulcassette

1400273 schrijfset

416578 5 mm x 6 m 
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.

Alles wat ik nodig heb, 
maar dan duurzaam!
Ik beschouw de Bic Off  ice eco-kit als de ideale set 
voor thuis en op kantoor. Door deze set met veel 
gerecyclede producten heb ik altijd
alles bij de hand.

Bic Off ice eco-kit

voor thuis en op kantoor. Door deze set met veel 
gerecyclede producten heb ik altijd
alles bij de hand.
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Pen en papier

Bij de aanschaf van de BIC Cirstal Re-new balpen ontvang je één 
balpen en twee navullingen. Het omhulsel van de pen bestaat 
voor 98% uit gerecycled plastic. De punt is 1,0 mm en maakt 
lijnen van 0,32 mm. De zeshoekige vorm zorgt voor een stevige 
houvast.

De Bic Atlantis met transparante houder en rubberen grip.  
De ultra vloeibare inkt zorgt voor een uitzonderlijk comfortabel 
schrift. Voorzien van een officieel NF ecologisch certificaat.  
Bic balpennen voldoen aan de ISO12757-2 norm. 

Whiteboardstift op alcoholbasis met duurzaam geblokkeerde 
ronde punt. Gemaakt uit 51% gerecycleerd materiaal. Heldere 
kleuren, neutrale geur, groot inktreservoir, lange levensduur en 
droog uitwisbaar. Dop in schrijfkleur. De whitebordstiften zijn  
vrij van PVC en zware metalen. Schrijfbreedte 1,4 mm.

Bic balpen Cristal Re-new

Bic balpen Atlantis Clic 
gerecycled

Bic ECOlutions whiteboardmarker
Velleda 1701 gerecycled

1400268 zwart blister 1 pen + 2 vullingen
1400269 blauw blister 1 pen + 2 vullingen 

616021 zwart
616022 rood
616023 blauw
616041 zwart 30 + 6 gratis
616043 blauw 30 + 6 gratis 

919901 zwart
919902 rood
919903 blauw
919904 groen
919909 assorti

Art.nr. 
Art.nr.

Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Marker met reukarme inkt zonder toevoeging van xyleen/
tolueen. De permanente en watervaste marker is  
geschikt voor schrijven en markeren op bijna alle  
materialen. Minstens 96% van de gebruikte kunststof is 
van gerecycled materiaal en 83% daarvan is gemaakt  
van post consumer materiaal.  De marker heeft een ronde 
punt met een schrijfdikte van 1,5 - 3 mm. Navulbaar met 
edding navulinkt MTK25.        

De duurzame permanent marker heeft een robuuste, middel-
grote beitelvormige punt en is ideaal voor zowel organisa-
torische taken als kunstzinnige creativiteit. Geschikt voor 
gebruik op vrijwel alle oppervlakten. De kunstofdelen van  
de marker bestaan voor minstens 90% uit gerecycled  
materiaal, waarvan 83% afkomstig is van post-consumer 
kunststoffen. Navulbaar met edding BTK 25 navulinkt.  
Reservepunten zijn leverbaar.  Klimaatneutraal product 
conform ClimatePartner-ID 13742-1910-1001. De permanent 
marker is gevuld met kleurintensieve en geurarme inkt. 

De Pilot B2P Ecoball isgemaakt van 86,64% gerecyclede plastic 
flessen, waarvan 2,5% gerecycled oceaanplastic.  Dit plastic 
wordt gerecupereerd door onze partner Terracycle, wereldleider 
in recycleren. Samen kunnen we een verschil maken en ons 
steentje bijdragen om onze planeet en haar grondstoffen te 
beschermen. Deze intrekbare en hervulbare balpen biedt een 
hoog schrijfcomfort.

PILOT introduceert de B2P (Bottle To Pen). Deze navulbare 
gel-rollerball is voor 89,8% gemaakt van gerecyclede Petflessen 
(1 petfles = 3 pennen). De kleur zwart is documentecht. Dit feit 
wordt benadrukt door de doorzichtige vorm van de pen met 
allerlei details die aan een fles doen denken. Winnaar van de 
Europese Award voor milieuvriendelijke schrijfwaren. Navulbaar 
met vulling 2606. Schrijfbreedte 0,4 mm- kogelbreedte 0,7 mm.

Edding permanant marker 
Ecoline 21 gerecycled

Edding permanent marker 
Ecoline 22 gerecycled

Pilot balpen B2P Begreen
Ecoball gerecycled

Pilot balpen B2P Begreen 
gerecycled

630041 zwart
630042 rood
630043 blauw
630044 groen
630049 assorti

630061 zwart

1398694 zwart
1398692 rood
1398691 blauw
1398689 groen

614491 zwart
614492 rood
614493 blauw
614494 groen

Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
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Duurzame vervangingen
We gebruiken op onze werkplek veel 
artikelen die vervangen kunnen worden 
door een duurzaam alternatief. Hoe kun 
je hierin een steentje bijdragen? 
- Gebruik een beker van porselein 

voor je kopje koff ie, in plaats van 
kartonnen bekertjes.

- Koop een waterfl es die je kunt 
afwassen en hergebruiken, in plaats 
van een wegwerp PET-fl esje.

- Gebruik whiteboards in plaats van 
fl ip-overs tijdens een vergadering, 
dit bespaart weer papier.

Wees creatief met je afval
Je kunt meer met afval doen dan 
dat je denkt. Gebruikte dozen kun je 
gebruiken als opslag voor documen-
ten, een leeg plantenpotje kun je 
gebruiken als pennenbakje. Gebruikte 
pakketdozen en enveloppen gebruik 
je gewoon opnieuw om je eigen zaken 
te versturen. Steeds meer bedrijven 
die dat ook doen! Denk goed na voor-
dat je iets weggooit. Wie weet komt 
het nog van pas!

Afval scheiden op je werkplek
Veel soorten afval kunnen weer wor-
den gerecycled, verstandig dus om 
je hier ook op je werkplek mee bezig 
te houden. Afval scheiden moet je zo 
makkelijk mogelijk maken. Plaats bij je 
werkplek afvalbakken in verschillende 
kleuren voor ieder type afval. Afval dat 
je kan recyclen is bijvoorbeeld glas, 
papier, karton, plastic en batterijen. 
Maar ook GFT kan je scheiden, weg 
met die stinkende prullenbak! 

Recyclen op je werkplek
HOE DOE JE DAT?

Het is goed om bezig te zijn met recyclen, ook op je werkplek. 
Door recycling zijn er minder nieuwe grondstoff en nodig en wordt 
er minder energie verbruikt om nieuwe materialen te maken. En 
dat is weer goed voor het milieu! Maar hoe draag jij je steentje 

bij? Wij helpen je graag.  

Wees creatief met je afval

Pen en papier Pen en papier

Het potlood is gemaakt van 100% FSC-gecertifi ceerd 
hout en heeft een milieuvriendelijke matte coating en 
een kwalitatieve break-proof kern. Met of zonder gumtip.

STABILO potlood Greengraph

640210 HB met gum
640211 HB

Art.nr.
Art.nr.

De high profi le highlighter: STABILO Green Boss 
markeerstiften zijn gemaakt van 83% gerecycled 
plastic met een milieuvriendelijke inkt. Door de unieke 
Anti-Dry-Out technologie kan de Green Boss vier uur 
zonder dop. Kan ca. 375 meter markeren.

STABILO Green Boss
markeerstiften gerecycled

635244 groen
635245 geel
635246 oranje
635249 roze
1391673 pastel vleugje turquiose
1391674 pastel vleugje mint
1391677 poeder roze
1391676 lila blush
635240 assorti
1391678 pastel
1391675 assorti

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Ik schrĳ f graag met een potlood
Dit potlood heeft een 6-kantige vorm wat het fi jn maakt om ermee 
te schrijven.
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Pen en papier

De groene wedstrĳ d
Wie wil er nu geen steentje bijdragen aan een groenere wereld? En dat ook nog 

eens op een leuke manier? Organiseer samen met je collega’s de ‘groene wedstrijd’ 
en ga samen de strijd aan voor een groene werkplek. Wie van je collega’s deze week 

de meeste dingen af heeft kunnen vinken, heeft de wedstrijd gewonnen!

Ik ben met de fi ets gekomen

Waarom de auto pakken als je ook met de fi ets naar je werk 
kan? Naast dat het goed is voor je conditie, ben je ook nog 
eens bewust bezig. Woon je iets verder weg en houdt dit je te-
gen om de fi ets te pakken? Veel bedrijven hebben tegenwoor-
dig een regeling om gunstig een elektrische fi ets aan te schaf-
fen. Niets is lekkerder dan je dag sportief en fris te beginnen. 

Ik ben bewust bezig geweest met 
het scheiden van mijn afval

Het scheiden van je afval bevordert het recycling proces. Plaats 
op je afdeling of werkplek drie verschillende prullenbakken. Een 
voor restafval, een voor plastic en een voor papier. Heb je deze 
week netjes aan afval scheiden gedaan? Afvinken dan maar!

Ik heb gezond gegeten

Het is belangrijk om voldoende goede voedingsstoff en binnen te 
krijgen en gezond te eten. Zo voel je je energieker en bovendien 
verkleint het de kans op ziekte. Gezond en vers eten is ook be-
ter voor het milieu. Het produceren en verpakken van ongezond 
voedsel kost in de regel namelijk veel meer energie.

Ik voorkom sluimerverbruik 

Log aan het einde van je werkdag niet alleen uit, maar zet 
ook je computer en beeldscherm helemaal uit. Verlaat je als 
laatste de afdeling? Controleer dan of je collega’s ook alles 
hebben uitgezet. Zo bespaar je energie die anders onnodig 
verloren gaat.

Ik heb vandaag bewust papier gebruikt  

Ga slim om met het gebruik van papier! Maak de afweging of 
het echt nodig is dat mailtje of rapport te printen. Kan het op 
je scherm? Prima! Is het toch nodig om bepaalde documenten 
te printen, gebruik hiervoor dan zo duurzaam mogelijk of 
gerecycled papier. Wist je dat er ook houtvrij papier bestaat? 
Check!  

Ik heb de verwarming niet aangezet

De verwarming wordt vaak onnodig aangezet óf staat automa-
tisch al aan. Waarom zou je de verwarming aanzetten als je 
jezelf ook warmer kunt kleden? Dit bespaart energie en is dus 
beter voor het klimaat. Van die kostenbesparing, koop je weer 
een leuke nieuwe trui.

Ideale hulpmiddelen bij de planning van elke werkdag. Maak 
notities en lijstjes met deze multifunctionele Atlanta Things to 
do. Deze veelzijdige en duurzame notitieboekjes hebben een 
voorgedrukte takenlijst op elke rechter pagina en ruimte voor 
notities op elke linker pagina. Zo houd je zicht op je taken. 
Met spiraalbinding en 100% gerecycled papier. 

Het handige Adoc schrift is volledig gemaakt met milieuvriende-
lijke grondstoff en. Het schrift bestaat uit 90 g/m² PEFC papier, 
een omslag in bruine kraft en afbreekbare ringen. Het schrift 
heeft 144 bladzijden, gelijnd of geruit met voorlijn.

Spiraalblok gelijnd met 90 vel. Speciaal ontworpen pagina’s voor 
het organiseren van notities. 90 grams glad en wit 100% gere-
cycled papier en dubbelspiraal om het blok 360° open te leggen. 
Voorzien van het PEFC milieukeurcertifi caat. Het papier en de kaft 
zijn gemaakt van ongebleekt papierpulp. Recyclebaar. De gebruik-
te drukinkten zijn 100% op waterbasis. Compatible met de gratis 
Scribzee® app. Verkrijgbaar in 5 kleuren - wit; roze; groen, aqua en 
blauw. Deze worden willekeurig uitgeleverd.

The white one : het ultieme gerecycleerde Adoc schrift met 
zowel gerecycleerde polypropyleen als gerecycleerd blanco 
papier. Met biologische afbreekbare ringen waardoor vellen 
eenvoudig van positie gewisseld, toegevoegd of weggenomen 
kunnen worden. De Adoc ringen zorgen voor een 360° draaicirkel 
wat plaatsbesparend werkt op je schrijftafel.

Atlanta Things to do gerecycled

Adoc schrift bio

Oxford Touareg spiraalblok gerecycled

Adoc schrift gerecycled

1391691 large
1391693 medium
1397053 medium groen
1397052 medium geel
1397054 medium roze
235662 145 x 110 mm 100 vel
1391690 blok
1391692 weekly
235653 spiraalblok

1388120 A4 lijn
1388121  A4 ruit 5 x 5 mm
 1388123  A4 ruit 4 x 8 mm
1388134  A5 lijn
1388122  A5 ruit 5 x 5 mm
1388133 A5 ruit 4 x 8 mm

1399132 spiraalblok A4 90 vel lijn assorti
1399131 spiraalblok A5 90 vel lijn assorti

1401982  A4
1401984  A5

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Adoc schrift gerecycled

2322



Pen en papier

Het Black Label Zero papier wordt CO2-neutraal geproduceerd 
in een geïntegreerde pulp- en papierfabriek, waar geen fossiele 
maar uitsluitend natuurlijke brandstoff en worden ingezet voor 
de resterende energiebehoefte. Black Label Zero is FSC-gecerti-
fi ceerd. Het materiaal is gemaakt van hout, afkomstig uit duur-
zaam beheerde bossen. Black Label Zero is tevens voorzien van 
het EU Ecolabel en het Nordic Swan certifi caat. Bovendien is 
het geproduceerd volgens de meest milieuvriendelijke blekings-
methode, totaal chloorvrij (TCF). Dit papier heeft een witheid 
van CIE161.

Color Copy garandeert optimale resultaten op alle kleuren 
laserprinters- en copiers. Scherpe afdrukken, ook bij de hoogste 
resolutie. De ideale partner voor de kleurenprints door de wit-
heid van CIE161, uitstekende kwaliteit en gladheid. CO2 neutraal 
en vervaardigd uit FSC-gecertifi ceerde grondstoff en.

Steinbeis No2 is een 100% gerecycled kopieer- en printpapier 
met een witheid van CIE94. Dit duurzame kopieerpapier is 
voorzien van het Ecolabel en Blauer Engel-certifi caat. Steinbeis 
No2 is vervaardigd uit 100% oud papier en draagt bij aan de ver-
mindering van het kappen van bomen, water- en energie verbruik 
en een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Speciaal naturel papier voor kleurenlaser-
printers- en kopieermachines. Voorzien 
van een dubbelzijdig gecoat oppervlak 
voor professionele afdrukken. Vervaardigd 
uit FSC-gecertifi ceerde grondstoff en en 
CO2-neutraal geproduceerd.

BalancePure® is een recycled helderwit ongestreken kantoor-
papier, gemaakt van 100% gerecyclede vezels. Chloorvrij en 
zonder optische witmakers geproduceerd. Dankzij de zorgvuldige 
voorselectie en sortering van wit gebruikt kantoorpapier heeft 
BalancePure® hetzelfde kwaliteitsniveau als houtvrij ongestre-
ken kantoorpapier. BalancePure® is Blauer Engel- en FSC-gecerti-
fi ceerd en draagt het EU eco-label. Dit papier heeft een witheid 
van CIE150.

Papier voorzien van een dubbelzijdig gecoat oppervlak en olie 
fi nishing voor professionele afdrukken. In glossy en zijdemat 
uitvoering. De witheid is CIE139. CO2 neutraal en vervaardigd uit 
FSC-gecertifi ceerde grondstoff en.

Kantoorpapier voor een probleemloze, storingsvrije verwerking. 
De hoge witheid en ondoorschijnendheid garandeert kwaliteit op 
de kopieermachine, laserprinter en inkjetprinter. CO2 neutraal 
premium papier. Zuurvrije papierkwaliteit zonder optische wit-
makers, TCF = totaal chloorvrij. FSC-gecertifi ceerd en voorzien 
van EU Ecolabel en Nordic Swan keurmerk. De ColorLok techno-
logie zorgt dat het papier sneller droogt en afdrukken met een 
inkjetprinter beter tot hun recht komen. Dit papier heeft een 
witheid van CIE168.

Canon Black Label Zero 
kopieerpapier

Color Copy 
kleurenlaserprinter papier

Steinbeis No2 kopieerpapier

Color Copy 
kleurenlaserprinter 
papier style

Color Copy 
kleurenlaserprinter papier coated

880106 A4  80 gram  wit
880126 A3  80 gram wit
880125 A4  75 gram wit

129433 A4 80 gram wit

1399690 A4 200 gram
1399696 A4 160 gram
1399700 A3 200 gram
1399703 A3 100 gram
1399705 A4 100 gram

129400 A4 80 gram wit
1398582 A3 80 gram wit

129890 A4 135 gram
129891 A4 170 gram
129892 A4 200 gram
129877 A4 250 gram
129893 A4 135 gram
129894 A4 170 gram

129895 A4 200 gram
129876 A4 250 gram
1399692 A3 200 gram
1399698 A3 170 gram
1399699 A3 250 gram
1399704 A3 135 gram

129209 A4  80 gram wit
129207 A3  80 gram wit

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Hier kan ik echt prima 
mee vooruit
Of het nu gaat om professionele presentaties, 
indrukwekkende afbeeldingen of sprekende 
grafi eken. Ik kies voor Color Copy.grafi eken. Ik kies voor Color Copy.

129899 A4  90 gram
129880 A3  90 gram
129882 A4  100 gram
129883 A3  100 gram
129896 A3+  100 gram 
129897 A3+  120 gram 
129900 A4  120 gram
129901 A3  120 gram
129886 A4  160 gram
129887 A3  160 gram
129898 A3+  160 gram 

129888 A4  200 gram
129889 A3  200 gram
129902 A4  250 gram
129903 A3  250 gram
1399691 SRA3 350 gram
1399694 SRA3 160 gram
1399695 SRA3 200 gram
1399697 SRA3 100 gram
1399701 A4 300 gram
1399702 A3 300 gram
1399706 SRA3 300 gram
1399708 SRA3 250 gram

Balance Pure kopieerpapier

Multicopy Zero kopieerpapier
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Pen en papier

Doe het groen!
PRINTEN?

Kies een duurzaam 
le� ertype

Print dubbelzĳ dig

Koop 
gerecycled papier

Recycle cartridges

Print in conceptversie

Het ene lettertype verbruikt meer inkt 
dan het andere. Ook hier kan je dus een 

duurzame keuze in maken! Met Times New 
Roman, Calibri of Century Gothic verbruik 

je tot wel 27% minder inkt in vergelij-
king tot Arial. Wist je daarnaast dat er 
lettertypes zijn ontwikkeld om inkt te 
besparen? Ecofont is een letter met 
kleine witte puntjes in de letter, die 
voor het oog niet zichtbaar zijn maar 

wel inkt bespaart. Slim!

In plaats van standaard papier, 
kun je ook kiezen voor gerecycled 

papier. Dit staat altijd duidelijk 
aangegeven op de verpakking van 
het printpapier. Ook is er papier 

met een FSC-keurmerk. Dit papier 
is gemaakt van grondstoff en 
afkomstig uit verantwoord 

beheerde bossen. 

Geeft je printer aan dat de inkt op is? Ver-
vang deze dan niet gelijk. Vaak zit er nog 
genoeg in om nog even door te printen. 

Als de cartridge eenmaal op is kan je deze 
recyclen door hem naar een recyclepunt 
te brengen. Soms krijg je hier zelfs nog 

een kleine vergoeding voor.

Als je gaat printen kan je voor de 
optie ‘concept’ of ‘snel printen’ kie-
zen. In vergelijking tot de standaard 
printinstellingen verbruik je al snel 

50% minder inkt. De kwaliteit is iets 
minder, maar teksten zijn gewoon 

nog duidelijk leesbaar. Ideaal voor op 
kantoor!

Wist je dat papier een van de meest voorkomende afvalstromen 
is? Tijd dus om hier verandering in te brengen! Minder printen is 

een manier om papierafval te verminderen. Wij geven je een 
aantal tips hoe je het beste groen en duurzaam kan printen.

1
2

3

5

4

Het ene lettertype verbruikt meer inkt 
dan het andere. Ook hier kan je dus een 

duurzame keuze in maken! Met Times New 
Roman, Calibri of Century Gothic verbruik 

je tot wel 27% minder inkt in vergelij-
king tot Arial. Wist je daarnaast dat er 
lettertypes zijn ontwikkeld om inkt te 
besparen? Ecofont is een letter met 
kleine witte puntjes in de letter, die 
voor het oog niet zichtbaar zijn maar 

Helder wit papier van uitstekende kwaliteit, 
voor al uw kantoorapparatuur. Chloorarm met 
internationaal keurmerk (ECF). FSC-gecerti-
fi ceerd en het voldoet aan de houdbaarheids-
norm ISO9706. Aan dit Quantore Premium 
papier is het Europeesche Ecolabel toegekend. 
Dit papier heeft een witheid van CIE161.

Mooie kwaliteit helder wit papier voor een vriendelijke 
prijs. Geschikt voor kopieerapparaten en printers. 
Voldoet aan de houdbaarheidsnorm ISO9706 en 
is FSC-gecertifi ceerd. Dit papier heeft een witheid 
van CIE153.

Kopieerpapier geschikt voor inkjet- en laserprinters. Super-
egaal oppervlak en extra witte tint voor afdrukken van de 
hoogste kwaliteit. Voor scherpe, heldere en contrastrijke 
prints. FSC-gecertifi ceerd en het voldoet aan de houdbaar-
heidsnorm ISO9706. Voorzien van de ColorLok technologie 
waardoor het papier sneller droogt en afdrukken met een 
inkjetprinter beter tot hun recht komen. Aan dit Quantore 
Excellent papier is het Europese Ecolabel toegekend. Dit 
papier heeft een witheid van CIE170.

Quantore kopieerpapier 
premium

Quantore kopieerpapier 
economy

Quantore kopieerpapier 
excellent

129799 A4  80 gram wit

129427 A4 80 gram wit
129437 A4 80 gram nonstop wit 2500 vel
129438 A5 80 gram wit 500 vel
129432 A3 80 gram wit 500 vel

129245 A4  80 gram wit
129451 A3  80 gram wit

Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Stel je printer thuis of op kantoor 
automatisch in op dubbelzijdig 
printen. Want waarom op twee 
blaadjes printen als het ook op 

één blad kan?
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Kantoor en opbergen

Ecologische plakband bureaudispenser gemaakt van 100% 
gerecycled plastic. De dispenser is gemakkelijk met één hand te 
bedienen en is geschikt voor tapes tot 19 mm breed en tot 33 m 
lang. Wordt geleverd met 3 rollen Schotch Magic tape 900 een 
“greener choice” 19 mmx 30 m. 

De Rapid Eco Super Flat Clinch nietmachine is vervaardigd van 
100% gerecycled kunststof.  Door de nieuwe Super Flat Clinch 
techniek slaat u het nietje zo plat dat u hiermee circa 40% aan 
archiefruimte bespaart. Nietcapaciteit: 25 vel. Geschikt voor 
24/6 en 26/6 nietjes. Vijf jaar garantie bij gebruik van Rapid 
nietjes.

Deze perforator is vervaardigd van 100% gerecycled kunststof. 
Capaciteit 20 vel.

Tesa Film Eco & Clear is plakband met ecovriendelijke eigenschap-
pen en superieure kwaliteit. Het is niet alleen vrij van pvc en 
oplosmiddelen, maar het is ook gemaakt van 100% gerecycleerd 
kunststof, gecombineerd met een kern en verpakking van 80% 
gerecycleerd karton. De zelfklevende coating van dit transparante 
plakband garandeert sterke hechting en hoge uv-bestendigheid.
De tape blijft vrijwel onzichtbaar op vele oppervlakken. 

Scotch® plakbandhouder gerecycled 
+ Scotch® Magic tape

Rapid nietmachine eco

Rapid perforator eco

Tesa plakband eco

801150 zwart inclusief 3 rollen tape

300731 medium inlegdiepte 55 mm
300741 groot inlegdiepte 85 mm310791 zwart

1396991 57074 19 mm x 33 m 8 rollenArt.nr.

Art.nr.
Art.nr.Art.nr.

Art.nr.

Quantore brievenbakjes

Van cd-hoes naar brievenbakje, 
in vijf stappen
Wist je dat Quantore brievenbakjes worden gemaakt van gerecycled materiaal? De grondstof 
voor deze bakjes is mogelijk a� omstig uit je eigen huis! Het wordt namelijk van oude cd-hoesjes, 
binnenkanten van koelkasten en kledinghangers gemaakt. Voor elk brievenbakje worden 
minimaal vijf cd-hoesjes of ongeveer tien kledinghangers gebruikt. Per minuut worden er 
maar liefst 20 brieven bakjes geproduceerd. Vraag je je nu af hoe dat gebeurt? Dat lees je hier!

Quantore brievenbakjes
390315 Transparant
390316 Zwart 
390317 Blauw

390318 Rood 
390319 Grijs
390320 Wit 

Made in 
the Netherlands

Het plastic wordt gesmolten 
én in een speciale mal in de vorm 
van het brievenbakje gespoten. 
In deze mal is natuurlijk ook het 

Quantore logo verwerkt, 
zodat dit netjes op 
het brievenbakje 

komt te staan.
 Door het koelwater in 

de mal, wordt de plastic vloeistof 
verhard en behoudt het de vorm 

van het brievenbakje.

Door een robotarm worden 
de brievenbakjes uit de mal 

gehaald, voorzien van 
barcodesticker bedrukt met 
‘Made in the Netherlands’ 

en opgestapeld.

De brievenbakjes worden 
met zes stuks genest in 

een doos en op een 
pallet gestapeld. 

Klaar voor verzending 
naar het magazijn 
van Quantore in 

Beuningen.

Het productieproces van 
de brievenbakjes is vergaand 

geautomatiseerd. De cd-hoesjes, 
binnenkanten van koelkasten en 
kledinghangers worden allereerst 

� jngemalen, zodat er kleine 
stukjes plastic overblijven.

2

3
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Kantoor en opbergen

1403131 dossiermap A4 3 kleppen 226 gram grijs
1403135 dossiermap folio 3 kleppen 226 gram grijs 
1403125 vouwmap A4 gelijk 226 gram grijs
1403132 vouwmap folio gelijk 226 gram grijs
1403129 vouwmap A4 ongelijk 226 gram grijs
1403133 vouwmap folio ongelijk 226 gram grijs

1403136 clipexmap folio 226 gram grijs
1403128 clipexmap A4 226gr grijs

Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr. 
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Berg je documenten op in een duurzame map. De map is 
ideaal voor intensief gebruik. Snel toevoegen en uitnemen 
van documenten op elke gewenste plaats in het dossier door 
middel van het documentvriendelijke hechtmechaniek Jalema-
Clipex. De JalemaClipex is vrij van weekmakers zodat het de 
documenten niet aantast.

De pocketmap is ideaal voor het losbladig archiveren van 
documenten die niet geperforeerd mogen worden. Dubbele 
soufflet aan de korte zijde, zodat de informatie nauw  
omsloten is. 

Berg je documenten op in een duurzame map. Ideaal voor het 
opbergen en vervoeren van documenten. Dankzij 
de drie kleppen vallen de documenten niet uit de map.

De insteekmap is een verzamelmap voor het bij elkaar  
houden van enkele losse documenten. Het is meteen  
zichtbaar welke documenten in de map zitten.

Jalema Secolor 
Tree-Free clipex map

Jalema Secolor 
Tree-Free pocketmap

Jalema Secolor 
Tree-Free dossiermap

Jalema Secolor 
Tree-Free insteekmap

11403134 A4 226 gram grijs
1403127 folio 226 gram grijs

11403130 insteekmap A4 226 gram grijs
1403126 snelhechter A4 226 gram grijs
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Optie #1

Laptoptas van gerecycled materiaal
Maak je tijdens het werken gebruik van 
een laptop? Dan zal je deze vast en 
zeker ook regelmatig moeten vervoe-
ren. Heb je wel eens gehoord van een 
vegan laptoptas? Naast dat een vegan 
tas beter is voor de dieren, is het ook 
beter voor het milieu. Bij het produ-
ceren van vegan leer komen namelijk 
minder schadelijke stoff en vrij dan bij 
een tas van echt leer. Ideale vervanger 
dus!

Optie #2

Kartonnen dozen als opslaglocatie 
Je kunt gebruikte kartonnen dozen 
ook hergebruiken als opbergdozen. 
Zo kun je alle spullen die je wenst op 
te bergen sorteren en in categorieën 
bij elkaar plaatsen in de opbergdozen. 
Deze opbergdozen kun je in de lades 
van je bureau plaatsen of in een kast. 

Op deze manier heb je altijd alles bin-
nen handbereik, raak je het niet kwijt 
én het zorgt voor rust in de chaos. 

Optie #3

Maak gebruik van gerecyclede tassen
Het is handig om eventuele benodigd-
heden van elkaar te scheiden. In plaats 
van dozen zou je hier ook tassen voor 
kunnen gebruiken. Per tas verzin je dan 
een categorie. Zo kun je karton, plastic 
óf andere materialen apart van elkaar 
opbergen. Mocht je ooit iets willen 
weggooien is het erg handig dat alles 
al gescheiden is en alles makkelijker 
gerecycled kan worden. Dit bespaart 
ook nog eens tijd! 

Optie #4

Verzamel je documenten in een ordner
Een ordner is bedoeld om documen-
ten in op te slaan. Zo voorkom je dat 
de stapels papier op je bureau blijven 

slingeren. Ordners, maar ook het papier 
wat je in de ordners opbergt, zijn op 
zichzelf niet per se duurzaam. Ga in dit 
geval voor een ordner die is gemaakt 
van duurzaam materiaal en papier dat 
gerecycled is. 

Optie #5

Maak gebruik van een duurzame 
toolbox
Wat is een toolbox eigenlijk? Een 
toolbox is een handige opbergdoos 
waarin je al je ‘tools’ kunt opslaan. 
Er zijn Toolboxen die verschillende 
vakjes hebben om bepaalde kantoor-
artikelen in op te slaan. Zo kun je er 
onder andere notitieboekjes, pennen en 
paperclips in opbergen. Zo heb je alles 
netjes georganiseerd en toch 
bij de hand!

Opbergen, maar dan duurzaam
ZO SIMPEL KAN HET ZĲ N

Je herkent het vast wel, je wilt orde in de chaos creëren maar 
je weet niet zo goed hoe. Hier kunnen wij je bij helpen! Er zijn meerdere 
opties wat betreft het opbergen van je spullen, maar lang niet alle opties 
zijn even duurzaam. Wij maken je graag bewust van het opslaan van je 

spullen, maar dan op een duurzame manier.  

Kantoor en opbergen

Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Gemaakt van 100% recyclebaar materiaal. 100% chloorvrij (TCF) 
en zonder kleurstoff en geproduceerd. Een extra garantie voor 
een 100% milieuvriendelijk en duurzaam product. Met zelfklevend 
rugetiket. 

Onbedrukte Oxford Touareg producten gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. 100% chloorvrij (TCF) en zonder kleurstof-
fen geproduceerd. Een garantie voor een 100% milieuvriendelijk 
en duurzaam product.

Gemaakt van gerecycled materiaal. De plantaardige inkten en 
de PEFC-certifi cering garanderen duurzaam bosbeheer door de 
impact op het milieu te beperken. Rugbreedte van 80 mm en een 
zelfklevend rugetiket. Deze ordner heeft een ordnermechaniek 
dat altijd perfect sluit. Zonder metalen randbescherming voor 
een krasvrij meubilair. Capaciteit: 600 vel. 2 rings. Met grijpgat 
en rado-sleuven.

Gemaakt van gerecycled materiaal. De kraftkleur in combinatie 
met natuurlijke tinten vergemakkelijken het opbergen. De plant-
aardige inkten en de PEFC-certifi cering garanderen duurzaam 
bosbeheer door de impact op het milieu te beperken. Met 
elastieksluiting, stofkleppen en voorzien van een zelfklevend 
rugetiket. Capaciteit: tot 280 vel. 

Oxford ringband Touareg gerecycled

Oxford tabbladen Touareg gerecycled

Oxford ordner Touareg gerecycled

Oxford elastobox Touareg gerecycled

257522 2-rings naturel
257523 4-rings naturel

271600 5-delig
271601 6-delig

1399129 A4 80 mm karton naturel

1399130 25 mm naturel
512630 35 mm naturel

3332



Post-its komen altijd goed van pas. Zo schrijf ik taken die 
ik niet mag vergeten op en gooi ik de post-it weg wan-
neer ik de taak voltooid heb.

Post-its komen altijd goed van pas. Zo schrijf ik taken die 
ik niet mag vergeten op en gooi ik de post-it weg wan-
Post-its komen altijd goed van pas. Zo schrijf ik taken die 
ik niet mag vergeten op en gooi ik de post-it weg wan-

Zo onthoud ik echt alles

Kantoor en opbergen

Post-it Notes zijn onmisbaar op ieder kantoor. De lijm uit her-
nieuwbare bron bestaat uit 60% plantaardig materiaal. Zonder 
beschadiging verwijderbaar en opnieuw te bevestigen op elke 
ondergrond door speciale lijmrand. Gemaakt van 100%  
gerecycled papier. Blok à 100 vel. Met PEFC keurmerk.

De als harmonica gevouwen notes komen automatisch tevoor-
schijn. Neem één velletje weg en het volgende staat al klaar 
voor het volgende bericht. Voor gebruik in speciale Z-notehouder. 
Met één hand te bedienen. De Post-it® zijn van 100% recycled 
papier, inclusief de verpakking. De lijm uit hernieuwbare bron 
bestaat uit 60% plantaardig materiaal. Zes bloks à 100 vel per 
pak. Met PEFC keurmerk. 

Combineer functionaliteit en duurzaamheid. De Post-it® Notes 
zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal, vervaardigd uit 
100% PCW (Post Consumer Waste of afvalpapier dat door 
eindconsumenten geproduceerd wordt). De lijm uit hernieuw-
bare bron bestaat uit 60% plantaardig materiaal. Blok à 100 vel. 
Papier: 70 g/m2. Eco-eff iciënte bulk dispenser, de blokjes zijn 
niet individueel verpakt. Met PEFC keurmerk. Verkrijgbaar in de 
kleuren: mint, blauw, roze en lavendel.

Combineer functionaliteit en duurzaamheid. De Post-it Notes 
zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal en hebben een 
PEFC keurmerk. De lijm van de post-it bestaat uit 60% 
plantaardig materiaal. Blok á 100 vel papier: 70 g/m2. 
De blokjes zijn niet individueel verpakt. Voor gebruik in 
speciale Z-notehouder.

Combineer functionaliteit en duurzaamheid. De Post-it® Notes 
zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal, vervaardigd uit 
100% PCW (Post Consumer Waste of afvalpapier dat door 
eindconsumenten geproduceerd wordt). De lijm uit hernieuwbare 
bron bestaat uit 60% plantaardig materiaal. Blok à 100 vel. 
Papier: 70 g/m2. Eco-eff iciënte bulk dispenser, de blokjes zijn 
niet individueel verpakt. Met PEFC keurmerk.

Een complete nieuwe lijn Post-it® Notes van recycled papier. 
100% gerecycleerd papier, inclusief de verpakking. De lijm uit 
hernieuwbare bron bestaat uit 60% plantaardig materiaal. Zes 
bloks à 100 vel per pak. Met PEFC keurmerk. 

Post-it® Notes memoblok 
gerecycled

Post-it® Z-Notes memoblok 
gerecycled

Post-it® Notes memoblok 
gerecycled tower pastel

Post-it® Z-Notes memoblok 
gerecycled tower

Post-it® Notes memoblok 
gerecycled tower

Post-it® Notes memoblok 
gerecycled mini tower

392559 76 x 76 mm 12 blokken 100 vel 654 geel
392549 38 x 51 mm 12 blokken 100 vel 653 geel
392570 76 x 127 mm 12 blokken 100 vel 655 geel

392406 76 x 76 mm 6 blokken geel

392474 38 x 51 mm 24 blokken
392475 76 x 127 mm 16 blokken
392476 76 x 76 mm 16 blokken 392408 76 x 76 mm 16 blokken geel

392477 38 x 51 mm 24 blokken geel
392478 76 x 76 mm 16 blokken geel
392479 76 x 127 mm 16 blokken geel

392507 38 x 51 mm 6 blokken geel
392509 76 x 76 mm 6 blokken geel
392511 76 x 127 mm 6 blokken geel

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
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Met deze monitorarmen kun je jouw werkplek ergonomisch inrich-
ten. Een monitor tot 9kg is met één hand eenvoudig in hoogte te 
verstellen. Daarnaast zijn de monitorarmen zo ontworpen dat het 
aluminium en plastic eenvoudig gescheiden kan worden, zodat het 
product volledig te recyclen is.

De monitorarm is gemakkelijk in hoogte en diepte te verstellen 
en het scherm is kantel-, zwenk- en roteerbaar. Geschikt voor 
één of twee schermen tot en met 27 inch. Het draagvermogen 
is 2 tot 7 kg. De monitorarmen zijn zo ontworpen dat het 
aluminum en plastic eenvoudig gescheiden kan worden, zodat 
het product volledig te recyclen is

Krasbestendig met een schrijfoppervlak van de beste kwaliteit. 
Eenvoudige wandmontage met het bevestigingssysteem. Het 
whiteboard heeft een garantie van 25 jaar. Wordt compleet 
geleverd met bevestigingsmaterialen. Dit whiteboard is 
voor zien van het EU Ecolabel, het keurmerk op gebied van 
milieuvriendelijkheid.

Krasbestendig met een schrijfoppervlak van de beste kwaliteit. 
Eenvoudige wandmontage met het bevestigingssysteem. Het 
whiteboard heeft een garantie van 25 jaar. Wordt compleet ge-
leverd met bevestigingsmaterialen. Dit whiteboard is voorzien van 
het EU Ecolabel, het keurmerk op gebied van milieuvriendelijkheid.

R-Go Caparo monitorarm ciculair
Neomounts monitorarm ciculair

Legamaster whiteoboard 
professional

Legamaster whiteboard 
premium plus

484191 voor 1 scherm zilvergrijs
484192 voor twee schermen zilvergrijs

1401155 voor 1 scherm zwart
1401150 voor 2 schermen zwart

920215 45 x 60 cm 100035
920214 60 x 90 cm 100043
920213 90 x 120 cm 100054

920250 30 x 45 cm 101033
920251 45 x 60 cm 101035
920252 60 x 90 cm 101043
920253 90 x 120 cm 101054

Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

De kindvriendelijke plakstift voor het plakken van papier, karton 
en foto’s. Met opdraaibare stift en gekartelde dop. De originele 
Pritt Stick is oplosmiddelenvrij en gemaakt van 90% natuurlijke 
grondstoff en, waaronder water. 40% gemaakt uit gerecycled 
plastic en 100% recyclebaar. 

Navulbare lijmroller voor het schoon en precies verlijmen van 
papier, foto’s, kaarten, synthetisch materiaal, glas en vele 
andere materialen. De permanente versie is voorzien van een 
honingraat tape, dat zorgt voor een nog betere verlijming. 
Eenvoudig hervulbaar om verspilling te voorkomen en geld te 
besparen. Flexibele roller applicator met beschermdop. 
Omhulsel van minimaal 50% gerecycled post-consumer plastic, 
100% recyclebaar. Bandlengte: 16 m.

Droog correctiemiddel en is onmiddellijk 
overschrijfbaar. Eco Ergonomische zijwaartse 
applicatie met omhulsel van 100% gerecycled 
plastic. Tweezijdige correctie: trekken voor 
een hele regel, duwen voor een letter. 
Omhulsel van min. 100% gerecycled 
post-consumer plastic, 100% recyclebaar. 
Met beschermdop. Bandlengte: 10 m.

Pritt lijmstift gerecycled

Pritt Glue-it navulbare 
lijmroller gerecycled

Pritt correctieroller Eco Flex

836011 11 gram 
836013 22 gram 
836015 43 gram 

836052 refi ll lijmroller permanent
836069 refi ll cassette permanent
836064 refi ll lijmroller non permanent
836066 refi ll cassette non permanent

416562 4,2 mm

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.

Kantoor en opbergen
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Milieuvriendelijke laptoptas gemaakt van gerecyclede 
PET-materialen.

Milieuvriendelijke muismat gemaakt van 100% gerecycled 
materiaal.

Standaard verstelbare voetensteun. Tot twee keer in hoogte 
te verstellen. De hoogtestanden zijn 8,5 en 10,5 cm. Dankzij 
de ‘zwevende’ verhoging kunt u uw benen strekken, wat de 
doorbloeding bevordert. Het geruwde oppervlak masseert de 
voetzolen voor stressreductie. Anti-slip platform. 
Afmetingen 45 x 33 x 12 cm.

100 voorbevochtigde biologisch afbreekbare crêpe doekjes in 
een hersluitbare dispenser. Nieuw doseringsdeksel voor 
uitnemen van doekjes. Geavanceerde formule zorgt voor een 
perfect strepenvrij scherm. Herbruikbare dispenser met een 
minimale alcoholinhoud van minder dan 1%. Reinigt glazen 
scannerplaten, pda’s, schermfi lters, tft/lcd beeldschermen en 
laptopschermen.

Trust laptoptas gerecycled
Trust muismat gerecycled

Fellowes voetensteun 
standaard gerecycled

Fellowes reinigingsdoekjes
beeldscherm biologisch afbreekbaar

1404442 sydney eco 14 inch
1404453 bologna eco 16 inch zwart
1404459 sydnet eco 16 inch zwart 1404462 zwart

489031 zwart 701479 dispenser 100 stuks

Art.nr.
Art.nr.
Art.nr. Art.nr.

Art.nr. Art.nr.

Weetjes over een 
groene werkplek

Bij ‘een groene werkplek’ kun je denken aan duurzame werkoplossingen 
en producten. Maar ook aan een werkplek die letterlijk hartstikke groen is! 

In huis en op de werkplek zien we gelukkig weer steeds meer planten. 
Planten dragen bij aan een fi jne sfeer, hippe werkplek én kennen 

gezondheidsvoordelen.   Wist je namelijk dat planten:

Kantoor en opbergen
PLANTEN

...een zuiverende 
werking hebben?

...zorgen voor een 
betere akoestiek?

...zorgen voor een 
betere sfeer?

...een positief e� ect 
hebben op het verminde-

ren van stress

...een positief e� ect hebben 
op je productiviteit?

Planten zuiveren de lucht. Zo 
zijn kamerplanten in staat om 

chemische stoff en uit de lucht te 
halen en zo dus de lucht te zui-
veren. Mocht je plant veel water 
nodig hebben, zorgt dit ook nog 

voor een goede luchtvochtigheid. 
Planten hebben hierdoor een 

positief eff ect op je gezondheid. 
Sommige planten zuiveren meer 

dan anderen. Het is de moeite om 
daar eens naar te kijken!

Planten hebben een geluiddem-
pende werking, waardoor je min-
der ruis en geluidsoverlast hebt 

op je werkplek. Kom maar op met 
die urban jungle op kantoor! 

Naast dat planten er sfeervol 
uitzien, zorgen ze ook daad-

werkelijk voor een betere 
sfeer in de ruimte. Planten 
hebben een positief eff ect 

op je gemoedstoestand. Wat 
het werkgeluk van medewer-

kers weer verbetert!

Het hebben van planten in je 
omgeving zorgt voor minder 

stress. Zelfs een afbeelding zien 
waarop natuur is afgebeeld, 

zorgt al voor meer rust en min-
der stress. Dit werkt al helemaal 

als je tussen de planten zit!

Een natuurlijke, groene omgeving 
geeft rust en verhoogt de producti-
viteit. Zoals hierboven beschreven 

helpen planten bij het zuiveren van de 
lucht. Hierdoor kun je je beter concen-

treren en ben je productiever.

?

?

?

? ?
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With the user in mind, Canon creates a range of 
calculators for each and every requirement. Our 
design is the integration of simplicity, style and 
function.

DESIGN AND 
SUSTAINABILITY
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4
Produce 
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CANON
CALCULATORS

Assemble New 
Product

5
Plastic Cases 
or Display Panels 
from Recycled
Material

2
Recycling 
Plastic

3
Recycled
Plastic

Benefits of recycled plastics

• Give resources a second life to 
preserve finite raw materials

• Protect ecosystems
Recycling instead of manufacturing 
plastic from scratch reduces emission of 
hazardous greenhouse gases pollenates 
which damages the Ecosystem

• Save energy in manufacturing process 
through recycling 

• Save landfill space and cleaner oceans

For further information about sustainability at Canon EMEA, visit 
www.canon-europe.com/sustainability/

CANON’S CALCUALTORS &
RECYCLED MATERIALS
With Canon’s corporate philosophy of ‘Kyosei’ - living and working together for the common good’ in
mind, we work together to create a circular economy to reduce our impact on the environment.
To offer users sustainable choices, most of our calculator collections are made of 5% - 60% of 
postconsumer recycled content (PCR). We also embed traditional Canon calculator craftsmanship with a 
modern solar powered battery supporting the environment
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De Canon LS-123K biedt basisfuncties in een veelzijdig 
ontwerp en geeft daarnaast kleur aan je werkplek, zowel 
op kantoor als thuis. De nuttige functies in combinatie 
met een van de vier levendige kleuren met metallic 
afwerking geven het interieur van je huis of kantoor 
een upgrade. Gemaakt van gerecyclede materialen van 
Canon-producten. De Canon LS-123K heeft een groot 
12-cijferig display met btw functie en een dubbele voeding 
met zonne-energie en LR44 batterij. Ook handig is het 
kantelbare LCD scherm. 

De Essentials serie rekenmachines van Canon zijn een combi-
natie van eenvoud, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. 
Het is de ideale tool voor de zakelijke professional. Deze 10- c.q. 
12-cijferige groene rekenmachine heeft een groot kantelbaar 
lcd-scherm. Naast functies voor het berekenen van btw ook 
het converteren van valuta. De behuizing is vervaardigd uit 
hergebruikte materialen. Met de dubbele voeding: zonne-energie 
en verwisselbare batterij (LR44) ben je altijd in charge. En zo 
niet, dan schakelt hij automatisch uit.

Door de combinatie van eenvoud, duurzaamheid en gebruiks-
vriendelijkheid zijn deze 12-cijferige (mini) bureau-rekenmachines 
geschikt voor op kantoor of thuis. Gemaakt van gerecycled 
materiaal. De rekenmachines zijn voorzien van een dubbele voe-
ding: zonne-energie en een verwisselbare batterij. Voorbeelden 
van functie zijn: het berekenen van winstmarges, omgekeerde 
berekeningen en eindtotaal. Deze rekenmachines hebben een 
automatische uitschakeling.

Canon rekenmachine 
LS-123K serie

Canon rekenmachine essentials

Canon rekenmachines economical

420594 roze
420595 blauw
420596 groen
420597 oranje

423601 TS-1200TSC
423602 HS-20TSC
423606 LS-122TS
423603 LS-102TC

1402045 AS-120II
420622 AS-220RTS
420614 AS-1200
420615 AS-2200
420617 AS-2400
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Art.nr.
Art.nr.

Art.nr.
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Art.nr.
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CANON’S REKENMACHINES & 
GERECYCLEDE MATERIALEN
Met Canon’s bedrijfsfi losofi e van ‘Kyosei’ - samen leven en werken voor het algemeen belang - in 
gedachten werken we samen aan een circulaire economie om onze impact op het milieu te beperken. 
Om gebruikers duurzame keuzes te kunnen bieden, zijn de meeste van onze rekenmachines gemaakt 
van 5% - 60% gerecycled materiaal (PCR). We combineren het traditionele vakmanschap van 
Canon-rekenmachines met een moderne batterij op zonne-energie ter ondersteuning van het milieu.

• Geeft grondsto� en een tweede leven om
eindige grondsto� en te behouden

• Beschermt ecosystemen
 Recycling in plaats van de productie van 
 plastic vanaf nul vermindert de uitstoot van 
 schadelijke broeikasgassen en pollen die het 
 ecosysteem aantasten

• Bespaart energie in het productieproces 
 door recycling

• Bespaart ruimte op stortplaatsen en schonere oceanen

Afvalplastic
materiaal uit 
productie en 
oude producten

Recycling 
van plastic

Plastic behuizing 
of displaypanelen 
van gerecycled 
materiaal

Gerecycled 
plastic

Plastic 
behuizing 
produceren

Nieuw product 
in elkaar zetten

Ga voor meer informatie over duurzaamheid bij Canon naar 
www.canon.nl/sustainability

Voordelen van gerecycled plastic:

With the user in mind, Canon creates a range of 
calculators for each and every requirement. Our 
design is the integration of simplicity, style and 
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Benefits of recycled plastics

• Give resources a second life to 
preserve finite raw materials

• Protect ecosystems
Recycling instead of manufacturing 
plastic from scratch reduces emission of 
hazardous greenhouse gases pollenates 
which damages the Ecosystem

• Save energy in manufacturing process 
through recycling 

• Save landfill space and cleaner oceans

For further information about sustainability at Canon EMEA, visit 
www.canon-europe.com/sustainability/

CANON’S CALCUALTORS &
RECYCLED MATERIALS
With Canon’s corporate philosophy of ‘Kyosei’ - living and working together for the common good’ in
mind, we work together to create a circular economy to reduce our impact on the environment.
To offer users sustainable choices, most of our calculator collections are made of 5% - 60% of 
postconsumer recycled content (PCR). We also embed traditional Canon calculator craftsmanship with a 
modern solar powered battery supporting the environment
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Zo bespaar je energie 
op jouw werkplek

GO GREEN!

� uiswerken?
Pak je laptop!

Kies voor energie-
zuinige apparaten

Bellen met collega’s? 
Zet je camera uit

Maak gebruik 
van daglicht 

� ermoskan, klinkt als 
een goed plan

Wist je dat een desktop meer 
energie verbruikt dan een laptop? 
Om lekker duurzaam bezig te zijn, 
pak je je laptop erbij. Bijkomend 

voordeel is dat je fl exibel bent om 
een fi jne werkplek te kiezen. Voor-
jaarszonnetje? Hup naar je balkon! 
Zorg er wel voor een goede werk-
houding en maak zo nodig gebruik 

van een laptopstandaard.

Is je printer, extra scherm, laptop 
of een ander apparaat aan vervan-
ging toe? Kies dan voor een A+++ 
apparaat. Apparaten met dit label 
zijn momenteel het meest zuinig. 

Ondanks dat energiezuinige 
apparaten meestal iets duurder 

zijn, verdien je dit weer terug door-
dat je minder stroom verbruikt.

Wist je dat het gebruik van 
een camera niet erg ener-
giezuinig is? Het is daarom 
beter om tijdens een online 

meeting je camera uit te 
zetten, nadat je elkaar gedag 

hebt gezet. Mocht je toch 
graag je camera aan willen 
zetten, doe dit dan via je 

telefoon. Dit kost namelijk 
minder energie.

Maak alleen gebruik van een lamp 
als het echt nodig is. Begin je 
met je werk terwijl het nog 

donker is? Dan is de meest 
energiezuinige optie led-

verlichting. Zorg daarnaast 
dat je werkplek zich op 

een plek bevindt met vol-
doende daglicht, zo heb je 
minder verlichting nodig.

Vul je thermoskan voordat je de 
dag begint met koff ie of thee. Op 
deze manier kun je fl ink op ener-
giekosten besparen, zowel thuis 
als op kantoor. De waterkoker of 
koff iemachine hoef je op deze 

manier minder vaak aan te zetten. 
Bovendien blijft je warme drank 

perfect op temperatuur!

Er zijn veel verschillende manieren om energie te besparen. 
Je zou denken dat je veel van deze manieren al weet, maar toch 
hebben wij nog wat minder bekende energiezuinige tips die van 

pas komen op jouw werkplek!

Ledlampen zijn tot wel 90% zuiniger dan gloeilampen en 
halogeen lampen. Daarnaast gaan ledlampen veel langer mee. 
De aanschafwaarde van LED is doorgaans hoger, maar door het 
lage energieverbruik en lange levensduur ben je na een tijd veel 
voordeliger uit en het is veel beter voor het milieu. 

Ideaal instapmodel voor privégebruik of in het thuiskantoor. Ver-
snippert ook creditcards en klantenpasjes. Kan gelijktijdig 6 vel 
van 80 grams papier vernietigen. Probleemloos gebruik vanwege 
de automatische start/stop-functie, autoterugloop bij vastgelo-
pen papier en een omkeertoets met multifunctie. Capaciteit van 
25 liter. Met de ZES (Zero Energy Standby) verbruik je absoluut 
geen stroom in de stand-by modus. Aangenaam discreet geluid 
en een levenslange garantie op de volstalen snijwalsen.

Vernietigt probleemloos stapels papier tot 350 vel en handmatig 
max. 14 vel 80 grams papier op veiligheidsniveau P4. De AF350 
heeft 3 jaar garantie en de snijwalsen hebben levenslange 
garantie. De snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paper-
clips. De opvangbak van 35 liter is eenvoudig uitneembaar en 
te legen. Het gebruik van een aparte opvangzak maakt het 
scheiden van snijgoed mogelijk. Door de wielen is de papier-
vernietiger gemakkelijk verrijdbaar.

Deze papiervernietiger zorgt voor gegevensveiligheid niveau P2. 
De snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en hebben 
een levenslange garantie. De krachtige motor zorgt voor een hoge 
snijcapaciteit. Deze machine heeft een capaciteit van 15vel 80gr 
papier en vernietigt in stroken van 3,9mm in een opvangbak van 
33 liter. Voldoet aan de hoogste eisen op milieugebied.

Philips LED verlichting HSM papiervernietiger securio C16

HSM papiervernietiger 
securio AF350

HSM papiervernietiger securio B22

890597 4.6W = 50W 355 Lumen
890599 3,5W = 35W 255 Lumen
890673 6,3W = 35 W  827 zeer warm licht 380 Lumen
890659 11W = 75W 1055 Lumen
890660 13,5W = 100 W 1520 Lumen 470537 4 x 25 mm snippers cap. 6 vel DIN-P4

1401902 4,5 x 30 mm snippers cap. 14 vel DIN-P4 470456 3,9mm stroken  cap.15vel  DIN-P2
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Kleine moeite, groot gebaar
Lever je cartridge in en recyclen maar.....

Bijna het hele Quantore toner & inkt assortiment bestaat uit gerecyclede cartridges. 
Dit doen we omdat we hiermee een steentje bijdragen aan de verbetering van het milieu. 

Wist je bovendien dat je met de gerecyclede inktcartridges van Quantore 
meestal vaker kan afdrukken dan met een originele inktcartridge? 

Ondanks dat je een gerecyclede inktcartridge gebruikt, hoef je niet bang te zijn 
dat de kleur van de inkt minder wordt. Zo blijft de inkt en toner van een gerecyclede 

Quantore inktcartridge minstens zo goed als de originele cartridges, met spatscherpe
 afdrukken en levendige kleuren!
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