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Werkplekken 
veranderen – 
DURABLE biedt 
perfect passende 
oplossingen
De moderne arbeidswereld is onderhevig aan voortdurende veranderingen als gevolg van 
technologische en structurele ontwikkelingen. Dit stelt nieuwe uitdagingen op het gebied 
van ruimtegebruik, flexibiliteit en werkplekinrichting. Daarom is het van groot belang om 
de beste arbeidsmiddelen te leveren en tegelijkertijd een omgeving te creëren voor een 
aangename werksfeer voor het uitvoeren van de verschillende taken.

Moderne kantoren kenmerken zich door een flexibele organisatie en een open interieur. 
Daarom moeten werkplekken netjes en goed georganiseerd zijn om te voldoen aan de 
nodige efficiëntie en comfort. Omdat het aantal verschillende elektronische apparaten 
voortdurend toeneemt, stelt dit bijzondere eisen aan een professioneel kabelmanagement. 

Met jarenlange ervaring op het gebied van kantoorinrichting is DURABLE een trendsetter 
in onze veranderende werkomgeving. In lijn met de werkomstandigheden van vandaag en 
morgen biedt DURABLE intelligente en hoogwaardige producten en oplossingsconcepten 
voor de professionele werkplek.
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CAVOLINE® – het juiste 
materiaal voor de moderne 
werkplek
Focussen op de essentie is een vereiste van modern werken. Belangrijke eigenschappen van moderne kantoren 
zijn: een comfortabele omgeving en teamwork. Door een goede organisatie van kabels draagt het CAVOLINE® 
assortiment aanzienlijk bij tot de veiligheid van elke medewerker. 

Met een sterk designconcept, hoogwaardige afwerking en slimme combinatiemogelijkheden biedt het 
CAVOLINE® assortiment uitgebreide oplossingen voor een perfect kabelmanagement op de hele werkplek.
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Perfecte kabeloplossingen 
met een slim 
productassortiment
Het CAVOLINE® assortiment voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit en esthetiek. Het 
flexibele, complete systeem is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en heeft een modern, functioneel design. 
Deze productlijn omvat functionele klemmen en binders voor een ordelijke organisatie van de kabels en verbetert 
daarmee de veiligheid op de werkplek.  
De zachte en flexibele materialen die worden gebruikt zijn geschikt voor kabels van elke grootte en beschermen 
tegen beschadiging. De kabelboxen zijn gemaakt van brandvertragend materiaal en zorgen zo ook voor extra 
veiligheid op de werkplek, zelfs in geval van warmteontwikkeling.
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CAVOLINE®  
BOX S

7→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

De CAVOLINE® BOX S is het perfecte hulpmiddel 
om zowel kabels als contactdozen te organiseren 
en de werkplek goed georganiseerd te houden. 

De uitgangen zijn met rubber bekleed, waardoor 
de kwetsbare kabels langdurig beschermd zijn 
tegen beschadiging. Het bureau ziet er direct 
opgeruimd uit, omdat de stekkeraansluitingen en 
overtollige kabels verborgen zijn in de aantrekke-
lijke box. 

Dankzij zijn compacte buitenafmetingen is de 
CAVOLINE® BOX S geschikt voor bureaus en kan 
hij ook voor andere doeleinden worden gebruikt, 
zoals een plek om de smartphone te laten rusten. 
De anti-slip basis zorgt voor een stevige grip.

Features: 

• Voor kabels en driewegstekkerdozen
• Afmetingen: 246 × 128 × 116 mm (B × H × D)

CAVOLINE® BOX S
5035 10 grijs, 37 grafiet 1 stuk

Grote rubberen anti-slip voetjes

Kabeluitgangssleuven aan beide zijden 
zorgen voor gebruiksgemak en een ideale 
luchtcirculatie

Deksel met praktische ronde 
kabelopening voor de oplaadkabel  
van een mobiele telefoon
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CAVOLINE®  
BOX L

9→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

Deksel met praktische ronde 
kabelopening voor de oplaad kabel 
van een mobiele telefoon

Grote rubberen anti-slip voetjes

Kabeluitgangssleuven aan beide zijden 
zorgen voor gebruiksgemak en een ideale 
luchtcirculatie

De grote kabelbox biedt plaats voor contactdozen 
met maximaal 5 stekkers en bijhorende kabels. 

Dit maakt het een belangrijk hulpmiddel om orde 
en veiligheid te bieden. Enkele meters kabel 
kunnen veilig worden opgeborgen om het risico op 
struikelen te verminderen. De stopcontactdozen 
zijn in deze box stofvrij, waardoor de levensduur 
van elektronische apparaten wordt verlengd. 
Dankzij het eenvoudig afneembare deksel kunnen 
stekkers en kabels op elk moment en met weinig 
moeite worden gereorganiseerd. 

Het tijdloze design zorgt voor een stijlvol element 
op de werkplek.

Features: 

• Voor kabels en vijfwegstekkerdozen
• Afmetingen: 406 × 139 × 156 mm (B × H × D)

CAVOLINE® BOX L
5030 10 grijs, 37 grafiet 1 stuk
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CAVOLINE®  
CLIP PRO 2

CAVOLINE®  
CLIP PRO 1

CAVOLINE®  
CLIP PRO

11→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

De zelfklevende clips zijn de beste keuze voor het 
organiseren van kabels met grote diameter. 

Het grote kleefoppervlak zorgt voor een stevige 
bevestiging op gladde, schone oppervlakken en 
maakt het boren van extra gaten voor de installatie 
overbodig. Netkabels krijgen bijvoorbeeld een 
duidelijke structuur door een ordelijke geleiding. 
Kabelbreuken en beschadigingen kunnen worden 
geminimaliseerd en struikelgevaar verdwijnt. 

Dit geeft de ruimte een opgeruimde en aangename 
sfeer.

Features: 

• Geschikt voor 1 netsnoer
• Afmetingen: 20 × 21 × 16 mm (B × H × D)
CAVOLINE® CLIP PRO 1

5042 10 grijs, 37 grafiet 6 per pak

• Geschikt voor 1 netsnoer en 1 USB-kabel
• Afmetingen: 25 × 25 × 20 mm (B × H × D)
CAVOLINE® CLIP PRO 2

5043 10 grijs, 37 grafiet 4 per pak

Voor 1 kabel tot 8 mm diameter  
en 1 kabel tot 5 mm diameter

Sterke kleefkracht en 
extra groot kleefoppervlak

Voor 1 kabel tot 8 mm diameter

Hoogwaardige en robuuste 
premium kwaliteit Gemaakt van flexibele kunststof 

met hoge drukelasticiteit
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CAVOLINE®  
CLIP 1CAVOLINE®  

CLIP 2

CAVOLINE®  
CLIP 3

CAVOLINE®  
CLIP 4

CAVOLINE®  
CLIP

13→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

Ideaal voor telefoon- en  
USB-kabels tot 5 mm diameter

Zelfklevende klemmen voor kabels, 
gemaakt van flexibele kunststof

De kleine maar slimme kabelklemmen helpen om 
orde te vinden in de kabelchaos. Ze zijn eenvoudig 
te installeren en bieden de perfecte oplossing voor 
het organiseren van veel kleine kabels op de 
werkplek. 

Dit bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar 
maakt het ook mogelijk om zelfs werkplekken met 
veel technische apparatuur en stroomaanslui-
tingen eenvoudig te reinigen. 

Het zachte en flexibele kunststof materiaal is 
geschikt voor telefoon- en USB-kabels met een 
diameter tot 5 mm. De verschillende zelfklevende 
versies zijn eenvoudig te bevestigen en indien 
nodig ook eenvoudig te verwijderen.

Features: 

• Afmetingen: 20 × 12 mm (Ø × H)
CAVOLINE® CLIP 1

5037 10 grijs, 37 grafiet 6 per pak

• Afmetingen: 20 × 12 mm (Ø × H)
CAVOLINE® CLIP 2

5038 10 grijs, 37 grafiet 6 per pak

• Afmetingen: 20 × 12 × 52 mm (B × H × D)
CAVOLINE® CLIP 3

5039 10 grijs, 37 grafiet 2 per pak

• Afmetingen: 20 × 12 × 82 mm (B × H × D)
CAVOLINE® CLIP 4

5040 10 grijs, 37 grafiet 2 per pak

• Inhoud: 2 voor 1 kabel, 2 voor 2 kabels,  
2 voor 3 kabels, 1 voor 4 kabels

CAVOLINE® CLIP MIX
5041 10 grijs, 37 grafiet 7 per pak
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CAVOLINE® 
GRIP 10

CAVOLINE® 
GRIP 20

CAVOLINE® 
GRIP 30

CAVOLINE® 
GRIP TIE

CAVOLINE®  
GRIP

15→ Surf naar durable.be of durable.nl om het volledige assortiment te ontdekken

Het samenbinden van lange kabels is niet langer 
een grote uitdaging dankzij CAVOLINE® GRIP. 

Met behulp van deze klittenbandsluiting van hoge 
kwaliteit kunnen kabels van vrijwel elke lengte 
eenvoudig worden samengebonden en indien 
nodig weer worden losgemaakt. Bovendien kan dit 
hele proces een aantal keren worden herhaald. De 
binders kunnen op elke gewenste lengte worden 
gesneden. Een tweede versie met geïntegreerde 
lus zorgt voor extra aantreksterkte. 

Doordacht gebruik van de verschillende kleuren 
maakt het gemakkelijker om kabels te identifi-
ceren en te organiseren.

Features: 

• Afmetingen: 100 × 1 cm (L × B)
CAVOLINE® GRIP 10

5031 01 zwart, 02 wit 1 stuk

• Afmetingen: 100 × 2 cm (L × B)
CAVOLINE® GRIP 20

5032 01 zwart, 02 wit 1 stuk

• Afmetingen: 100 × 3 cm (L × B)
CAVOLINE® GRIP 30

5033 01 zwart, 02 wit 1 stuk

• Kabelbinders met klittenband met lus
• Afmetingen: 20 × 1 cm (L × B)
CAVOLINE® GRIP TIE

5036 00 assorti, 01 zwart, 02 wit
5 per pak

Met lus om stevig aan te trekken

Kan op elke gewenste 
maat geknipt worden

Herbruikbaar



UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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