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Moderne werkplek / Open Space

Monitorbeugels

Flexibel. Stabiel.
Hoge kwaliteit. Duurzaam.
Het tijdloze ontwerp van de monitor beugels past in elke moderne
bureauomgeving en bespaart met zijn variabele montagemogelijkheden ruimte op het bureau. Dankzij de kenmerken
van de monitorbeugels is de installatie een fluitje van een cent.
Door de standaard VESA-installatiemethode en een slim klikmechanisme is er slechts één persoon nodig om de monitoren
te installeren.
De hoogtepunten: Uitzonderlijke flexibiliteit en soepel aanpasbaar.
Eenvoudige montage van de monitor met klikmechanisme. Veilige
en georganiseerde kabelgeleiding met praktische kabelklemmen.
Lange levensduur dankzij hoogwaardig aluminium en hoogwaardige kunststoffen. Octrooi aangevraagd voor montagesysteem.
Kwaliteit gemaakt in Duitsland. Unieke garantie van 10 jaar.

10 YEAR
GUARANTEE

DURABLE.NL

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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Moderne werkplek / Open Space

MONITORBEUGEL
met arm voor 1 monitor

Deze monitorarm is de ideale bureaubeugel voor een enkele monitor. Het geeft u de volledige vrijheid om de positie van de monitor
aan te passen voor een ergonomische kijkervaring. Dankzij de
geïntegreerde gasveer is het afstellen van het scherm een soepel
proces. Met een draaiknop kunt u de weerstand van de veer aanpassen aan het gewicht van de monitor. Dankzij het intelligente
montagesysteem blijft de kantelinstelling van de monitor stabiel in
elke positie.

Extra eenvoudige installatie van
de monitor in de houder dankzij
het klikmechanisme.

Eenvoudige uitlijning met een
draaiknop op basis van het
monitorgewicht

MONITOR BEUGEL MET ARM VOOR 1 SCHERM,
BUREAUBEVESTIGING MET KLEM

• Bureaubevestiging met flexibele monitorarm voor 1 scherm
• Eenvoudige beweging van het scherm door interne, onderhoudsvrije gasveer en eenvoudige aanpassing
aan het beeldschermgewicht door aan de knop te draaien, geen apart gereedschap nodig
• Extra lichte bevestiging van het scherm door in de houder te klikken
• Inclusief 3 kabelklemmen voor een ordelijk kabelbeheer
• Bovenarmhoogte instelbaar van 160-330 mm (let op: het meetpunt is het midden van de as)
• 360° draaibaar, op en neer zwenkbaar, beeldscherm kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar
beneden, aanpassing van het beeldschermgewicht zonder gereedschap 3 - 8 kg
• Afmetingen: 345 × 470 × 120 mm (B × H × D)
5083
1 stuk
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23 metaal-zilver

De monitor kan 360° worden
gedraaid voor het werken in
staand of liggend formaat.

MONITORBEUGEL
voor 2 monitoren

De robuuste aluminium bureauzuil, gecombineerd met een
horizontale draagarm, is de ideale oplossing voor werkplekken
met twee monitoren. Het innovatieve veiligheidssysteem zorgt
ervoor dat de draagarm niet wegglijdt tijdens het verstellen van
de hoogte. Deze versie heeft ook een eenvoudig klikmechanisme
voor het installeren van monitoren. De monitoren kunnen langs
de draagarm worden bewogen, afzonderlijk worden uitgelijnd en
onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, in staande of liggende
modus.

MONITOR BEUGEL VOOR 2 SCHERMEN,
BUREAUBEVESTIGING MET BLADDOORVOER

• Verstelbare tafelbevestiging voor 2 schermen
• Individueel instelbare hoogte, kanteling en positionering van de schermen
• Extra eenvoudige bevestiging van het scherm door het in de houder te klikken
• Hoogteverstelling zonder gereedschap, 50 - 340 mm
• Veiligheidssysteem beschermt de monitoren tegen uitglijden wanneer
de hoogte wordt aangepast
• Incl. 5 individueel te bevestigen kabelklemmen voor een geordend kabelmanagement
• Bureaubevestiging met klem
• Afmetingen: 780 × 445 × 190 mm (B × H × D)
5085
1 stuk

23 metaal-zilver

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

In hoogte verstelbare monitorarm, van 50 tot 340 mm door
eenvoudigweg aan de draaiknop
te draaien

Incl. 5 schuifbare kabelklemmen voor het organiseren
van kabels
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VITAWORK®

het beste licht voor
werkplekken.

Ceiling height clearance
>2m

Gelijkmatige verlichting voor ruimtes van elke grootte.
VITAWORK® is verkrijgbaar in drie verschillende lichtsterktes
die ruimtes van verschillende afmetingen kunnen verlichten. De
kleurtemperatuur van 4.000 K met een CRI > 80 zorgt voor optimaal werklicht. De combinatie van directe en indirecte verlichting
creëert een gevoel van natuurlijk licht en zorgt voor
een bijzonder gelijkmatige verlichting. De
modernste LED‘s zorgen voor een symmetrische of asymmetrische lichtverdeling via een lichtpaneel.
VITAWORK® is geschikt voor volledige verlichting van grotere
kantoren - afhankelijk van de toepassing voldoet het ook aan de
eisen van de norm EN 12461-1 en de Duitse ASR-norm. Bij de
ontwikkeling van deze serie hebben wij bijzondere nadruk gelegd
op energie-efficiëntie (ca. 135 lm/W).
Een variant met biologisch effectieve verlichting (2.700 – 6.500 K)
vervolledigt het assortiment.
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Goed zien dankzij de individuele instelling
van de directe en indirecte component.
LUCTRA® VITAWORK®

• ·Directe/indirecte verdeling voor een natuurlijke
lichtindruk en gelijkmatige verlichting
• ·Verlichting van afzonderlijke gebieden
en verschillende taken in één design
7.000 lumen: Open ruimte
12.000 lumen: Kantoren met enkele en
dubbele werkplekken (ca. 16 m²)
17.000 lumen: Grote ruimten, plafonds
in beton, speciale eisen
• ·Ideaal voor in hoogte verstelbare tafels
• ·Automatische regeling via daglicht- en
aanwezigheidssensoren

Lichtstroom

Indirect
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Totaal
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm
4.000 K /
HCL
Direct
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

MADE IN
GERMANY
DURABLE.NL

Werking en sensoren
De kern van alle LUCTRA®-lampen is het
gepatenteerd VITACORE® electronica systeem.
Het draagt bij tot de beste lichtkwaliteit en
de bediening is eenvoudig.VITAWORK® wordt
geleverd met een on-opvallend aanraakscherm.
Naast de aan/uit-functie is het mogelijk om
zowel het directe als indirecte licht traploos
te dimmen. Indien gewenst kan de vloerlamp
ook via een aanwezigheids- of daglichtsensor
worden aangestuurd.
Indien gewenst kan de vloerlamp ook worden aangestuurd via een aanwezigheids- of lichtsterktesensor, waardoor de energiekosten worden verlaagd.

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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BUREAU-LAMPEN
voor een visueel comfort
2015

LUCTRA® TABLE en TABLE PRO
geven licht van topkwaliteit
waar u ze ook plaatst.
Deze lampen bieden niet alleen
een uitstekend design, maar
ook biologisch effectief licht dat
kan worden aangepast aan uw
individuele persoonlijke verlichtingsbehoeften.
Het design van de bureaulamp is bewust tijdloos
en bescheiden gehouden, zodat alle varianten in
verschillende ruimtes en interieurstijlen passen.
De TABLE en TABLE PRO lampen zijn verkrijgbaar met een ronde (RADIAL) of een hoekige
lampkop (LINEAR) en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren - zwart, wit en aluminium.
Voor een perfecte verlichting van uw bureau
kan u kiezen tussen TABLE en TABEL PRO.
De technische details kan u terugvinden op
onze website luctra.eu.
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Focus op mensen
Alle mensen hebben hun eigen circadiane ritmes
die voornamelijk door natuurlijk daglicht worden
gestuurd.
Met de modernste LED-technologie en sturing
kan LUCTRA® het natuurlijke verloop van het
daglicht stimuleren en zo voor een uitgebalanceerd dag- en nachtritme zorgen.

Eenvoudig gebruik
LUCTRA®-modellen worden geleverd met de
nieuwste LED-technologie en bieden licht van
uitstekende kwaliteit. De kleur en intensiteit
van het licht is eenvoudig en intuïtief in te
stellen. Tik gewoon op het aanraakscherm
om het licht aan uw persoonlijke behoeften
aan te passen.
De bediening via de app is bijzonder handig,
zodat u de optimale 24-uurs lichtcurve kunt
creëren, waarbij het licht automatisch verandert
de hele dag door, zonder dat u erover na hoeft
te denken.

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

04 | Warmwitte en koudwitte
high-power LED‘s, hoge
lichtsterkte van 1.000 lux
boven het tafelblad
05 | Temperatuurbeheer voor
een lange levensduur van
meer dan 50.000 uur voor
LED‘s

01 | Zelfvergrendelende
scharnieren
02 | Kleurtemperatuur instelbaar
van 2.700 tot 6.500 Kelvin

06 | Aanpassing van de kleurtemperatuur aan het persoonlijke dagelijkse ritme
met de VITACORE® app

03 | USB-oplaadfunctie voor
smartphones en tablets

MADE IN
GERMANY
DURABLE.NL

Naam

Design

Kleurcode/kleur

Art.nr.

TABLE PRO

Linear

01 zwart / 02 wit / 23 silver

9215

TABLE PRO

Radial

01 zwart / 02 wit / 23 silver

9216

TABLE

Linear

01 zwart / 02 wit / 23 silver

9201

TABLE

Radial

01 zwart / 02 wit / 23 silver

9202

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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VARICOLOR®

Ladeboxen

• Ladebox met gekleurde lades
• Hoogwaardige ABS kunststof
• Lades gaan soepel en geruisloos open en dicht en
zijn voorzien van een ladestop
• Fijne gekleurde lijnen dienen als hulp bij het organiseren
• Inclusief transparante etiketvensters met bedrukbare en
eenvoudig vervangbare insteekkaartjes
• Voor A4-, C4- en folio formaten
• Stapelbaar dankzij de antislip voetjes

VARICOLOR® MIX 5

• Met 5 gekleurde lades
• Afmetingen: 280 × 292 × 356 mm (B × H × D)
7625
1 stuk
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27 veelkleurig

VARICOLOR® 10

• Met 10 gekleurde lades
• Afmetingen: 280 × 292 × 356 mm (B × H × D)
7610
1 stuk

27 veelkleurig

CAVOLINE®

Kabelmanagement
• Hoogwaardige en functionele kabelmanager
• Verschillende mogelijkheden voor
stekkerdozen, stroom- en USB-kabels
• Verschillende toepassingsmogelijkheden
en hoge flexibiliteit
• Eenvoudig en comfortabel in gebruik

CAVOLINE® BOX S

• Elegante en exclusieve kabelbox
• Kabeluitgangssleuven aan beide zijden voor eenvoudige hantering en ideale luchtcirculatie
• Deksel met praktische ronde kabelopening voor
de oplaadkabel van een mobiele telefoon
• Hoogwaardige vlamvertragende kunststof
• Grote rubberen voetjes onderaan voor antislip

CAVOLINE® BOX S

• Voor het opbergen van kabels en
driewegstekkerdozen
• Afmetingen: 246 × 128 × 116 mm (B × H × D)
5035
1 stuk

10 grijs, 37 grafiet

CAVOLINE® BOX L

• Voor het opbergen van kabels en
vijfwegstekkerdozen
• Afmetingen: 406 × 139 × 156 mm (B × H × D)
5030
1 stuk

10 grijs, 37 grafiet

CAVOLINE® CLIP MIX

• Zelfklevende kabelklemmen voor
1, 2, 3 en 4 kabels
• Gemaakt van flexibele kunststof
• Kan gebruikt worden op gladde en
gereinigde oppervlakken
• Ideaal voor telefoon- en USB-kabels tot
5 mm diameter
• Inhoud: 2 voor 1 kabel, 2 voor 2 kabels,
2 voor 3 kabels, 1 voor 4 kabels
5041
Per 7 stuks

10 grijs, 37 grafiet

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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MEUBILAIR
Met zijn mobiele serie, heeft het DURABLE kantoormeubel assortiment een oplossing voor iedere vraag en uitstraling en past
zich naadloos aan in iedere kantooromgeving. Het kleinmeubilair
bevatten verschillende producten zoals computermeubelen,
hangmappentrolleys als multifunctionele trolleys en bieden oplossingen om aan uw wensen te voldoen.

SYSTEM MULTI TROLLEY 48

• Met 2 vaste legplanken.
• Afmetingen: 600 × 477 × 432 mm (L × B × D)
3710
1 stuk

10 grijs, 124 metaalzilver/beuk

MULTIFUNCTIONELE TROLLEY
74/53 GESLOTEN
• Afsluitbaar met 2 deurtjes.
• 2 verstelbare legplanken.
• Heeft een draagkracht van 30kg
• Afmetingen: 528 × 748 × 400 mm (L × B × D)
3115
1 stuk

02 wit, 10 grijs, 47 beuk

SYSTEM OVERHEAD/BEAMER
TROLLEY

• Voor beamers of overheadprojectoren
• De bovenste legplank heeft een verstelbare
hellingshoek
• Indien er een overheadprojector wordt gebruikt,
kan de bovenste legplank tot 180° zijdelings
gedraaid worden
• De middelste legplank is verstelbaar in stappen
van 32 mm
• Afmetingen 508 × 882 × 432 mm (L × B × D)
3701
1 stuk
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10 grijs

QUADRO

Multifunctionele
Trolleys

•
•
•
•
•
•
•

Multifunctionele trolley in een modern design
Zeer robuust en waterbestendig door de hoge dichtheid van houtvezelplaat
Ideaal voor kantoren en vergaderzalen
2 kabelgaten voor eenvoudig gebruik van elektrische apparatuur
Lade met zachte sluiting (Soft-closure)
4 wielen, waarvan 2 met rem
Levering: plat verpakt

QUADRO® MULTI TROLLEY
ADVANCED

• Gesloten trolley met 1 deur
• 1 verstelbare legplank
• 2 handgrepen voor eenvoudige bediening
• Afmetingen: 450 × 1000 × 1000 × 450 mm (B × H × D)
• Afmetingen incl. handgrepen:
530 × 1000 × 1000 × 450 mm (H × B × D)
3131
1 stuk

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

04 geel, 29 licht kastanje

QUADRO® MULTI TROLLEY
BASIC

• Open trolley
• 1 verstelbare legplank
• Afmetingen: 450 × 1000 × 1000 × 450 mm (B × H × D)
3132
1 stuk

06 blauw, 29 licht kastanje

15

Welcome Desk / Access Control

Onthaal /
Toegangscontrole
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Onthaal / Toegangscontrole

TABLET HOLDER
Moderne communicatie wordt gekenmerkt door flexibiliteit, mobiliteit en dynamiek. Mobiele toestellen zoals tablets zijn onze nieuwe bondgenoot. Ze bieden zeer veel flexibiliteit bij uw dagelijkse
taken, uw presentaties, en zijn een bron van informatie om op het
even welke plek u zich bevindt. Aantrekkelijke moderne oplossingen zijn noodzakelijk om uw tablet optimaal te kunnen gebruiken.

TABLET HOLDER TABLE

• Tafelmodule voor tablets
• Gemaakt van aluminium, staal en kunststof van
hoge kwaliteit
• Flexibele leeshoek van 0° tot 88°
• Antislip basis
• Met uitsparing voor het aansluiten van een antidiefstal kabelslot
• Afmetingen: 155 × 242 × 183 mm (B × H × D)
8930
Per stuk

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

23 metaal-zilver
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TABLET HOLDER
•
•
•
•

Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
360° draaibaar, met klikpunten op elke 90°
Vlot aanpasbare leeshoek
Uitsparing voor oplaadkabel zodat de tablet kan
worden opgeladen in de houder
• Diefstalbeveiliging voor de tablet
• Stijlvolle aluminium afwerking

TABLET HOLDER WALL

• Wandmodule voor tablets
• Aan de wand te bevestigen met het bijgeleverde
materiaal
• Gemakkelijke montage
• Afmetingen: 85 × 50 × 180 mm (B × H × D)
8933
Per stuk
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23 metaal-zilver

TABLET HOLDER FLOOR

• Flexibele en stabiele vloerstandaard voor tablets
• Gemaakt van aluminium, staal en kunststof van
hoge kwaliteit
• Flexibele leeshoek van 0° tot 88°
• Antislip basis
• Kabelgeleider aan de achterzijde met in de hoogte
verstelbare kabelconnector (inclusief USB aansluitingskabel)
• Met uitsparing voor het aansluiten van een antidiefstal kabelslot
• Afmetingen: 270 × 1215 × 270 mm (B × H × D)
8932
Per stuk

23 metaal-zilver

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be
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PRESENTERS
We bieden gratis templates
aan. Meer dan 20 exemplaren
in verschillende talen.

INFO SIGN STAND A3

• Aluminium vloerstandaard met verzwaarde
voet voor extra stabiliteit
• Transparant acryl informatiepaneel in
A4 of A3 formaat
• Kan zowel in staand als liggend
formaat worden gebruikt
• Ergonomische leeshoek door verstelbare
hoogte en rotatie van het paneel
• Printsoftware gratis beschikbaar via
www.duraprint.be of www.duraprint.nl
• Inclusief montage-instructies voor
eenvoudig monteren
• Hoogte A3 staand: 1.25 m/1.18 m
• Hoogte A3 liggend: 1.20 m/1.13 m
4813
1 stuk
DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

23 metaal-zilver

CRYSTAL SIGN STAND A4

MADE IN
EU

• Aluminium vloerstandaard met verzwaarde voet voor
extra stabiliteit
• Kristalhelder acryl informatiepaneel in A4 of A3 formaat
• Inclusief 2 semi-transparante, te bedrukken inserts
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden
gebruikt
• Ergonomische leeshoek door verstelbare hoogte en
rotatie van het paneel
• Inclusief montage-instructies
• Extra inserts op A4 formaat zijn apart verkrijgbaar (art.
nr. 4835)
• Hoogte A4 staand: 1.18 m/1.11 m
• Hoogte A4 liggend: 1.13 m/1.06 m
4818
1 stuk

DURABLE.NL

23 metaal-zilver

DESK PRESENTER DE LUXE

• Tafelnaambord van hoge kwaliteit
• Gemaakt van kristalheldere acryl en aluminium
• Een klemsysteem zorgt er voor dat de acrylplaat
stevig op zijn plaats blijft zitten
• Inserts gemakkelijk te vervangen
• Voor beurzen, recepties en winkelbalies of voor
prijskaartjes in etalages of winkels
• 61/122 × 210 mm
8202
19 transparant
2 per verpakking

20

Paraplu-

en Afvalbakken

RONDE METALEN PARAPLUBAK
28.5

• Elegante, hoogwaardige parapluplakken met
decoratieve perforatierand
• Ideaal voor entrees, kantoren, winkels of particuliere woningen
• Capaciteit: 28,5 liter
• Afmetingen: 620 × 260 mm (H × Ø)
• Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag
epoxy polyester
3350
1 stuk

01 zwart, 23 metaal-zilver,
58 houtskool

METALEN AFVALBAK MET ASBAK

• Metalen afvalbak van 17 liter, inclusief asbak van 2 liter
• Met opening aan de voorzijde en aan de achterzijde
• Uitneembare emmer en asbak
• Inclusief asbak, geleverd met 1,5 kg wit zand.
• Afmetingen van de uitneembare asbak: 240 × 50 × 240 mm
(L × H × B)
• Afmetingen van de opening voor het afval: 180 × 130 mm
(D × H)
• Afmetingen van de emmer binnenin: 380 × 220 mm (H × Ø)
• Productafmetingen: 250 × 620 × 250 mm (L × H × B)
3331
1 stuk

01 zwart, 23 metaal-zilver,
58 houtskool

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

RONDE PARAPLUBAK UIT
ROESTVAST STAAL 28.5

• Elegante, hoogwaardige parapluplakken met
decoratieve perforatierand
• Ideaal voor entrees, kantoren, winkels of particuliere woningen
• Capaciteit: 28,5 liter
• Afmetingen: 620 × 260 mm (H × Ø)
• Vervaardigd uit geborsteld roestvast staal
3371
1 stuk

23 metaal-zilver

RONDE AFVALBAK UIT ROESTVAST
STAAL MET ASBAK

• Afvalbak van 17 liter, vervaardigd uit roestvast staal,
inclusief asbak van 2 liter
• Uitneembare emmer en asbak voor het gemakkelijk
legen en reinigen van de bakken
• Inclusief 1,5 kg zandvulling voor de asbak
• Afmetingen van de uitneembare asbak: 60 × 240 mm
(H × Ø)
• Afmetingen van de opening voor het afval: 190 × 125
mm (D × H)
• Afmetingen van de emmer binnenin: 380 × 220 mm
(H × Ø)
• Productafmetingen: 620 × 260 mm (H × Ø)
3373
1 stuk

23 metaal-zilver
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DURACARD ID 300
en accessoires

Gebruiksklare printer voor het snel en eenvoudig bedrukken van
ID kaarten en klantenkaarten. De set bevat een YMCKO kleurenlint
en 100 blanco kaarten. Drukt kaarten in fotokwaliteit, in zwart/wit
of in kleur.
Ontwerp en print professionele inserts met gratis online software,
beschikbaar op www.duraprint.be of www.duraprint.nl.

DURACARD ID 300

• Kaartprinter voor het eenzijdig bedrukken van
plastic kaarten in het formaat 53,98 × 85,60 mm
(ISO 7810, CR80)
• Sublimatie bedrukking (bedrukking in kleur),
Thermische overdracht (monochroom zwart)
• Bedrukking in fotokwaliteit, hetzij 260 × 300 dpi
resolutie
• 16 MB geheugen (RAM)
• Randloos, waterbestendig bedrukken
• USB 2.0 (compatibel met USB 1.1 en 3.0)
8910

00 assorti, 65 english neutral

1 stuk

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN
Mac: Mac OS X 10.6 of hoger Alleen Intel Processoren 512MB RAM
Resolutie beeldscherm: 1024 x 768 pixels 1 USB poort
PC: Windows™ XP SP3, Vista, 7 en 8 (32 & 64 bit) 512MB RAM
Resolutie beeldscherm: 1024 x 768 pixels 1 USB poort

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

+

Perfect combineerbaar
met DURAPRINT®

DURAPRINT®-Video

DURACARD PRINTSET (KLEURENPRINTLINT + KAARTEN)

• Set met YMCKO kleurenprintlint en 100 kaarten
(0.76 mm) om te bedrukken in fotokwaliteit
• Transparante afwerkingslaag om de kaarten te
beschermen
• Met RFID codering voor het snel herkennen van de
printlinten door de DURACARD ID 300 kaartprinter
8913
1 set
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00 assorti

Congresspelden
Velen van ons hebben toegangsen veiligheidskaarten die
magneetstrips of ID-chips
bevatten. DURABLE biedt een
breed assortiment aan
kaarthouders om deze kaarten
te beschermen en ervoor te
zorgen dat ze blijven werken.

PUSHBOX

• Afzonderlijke ruimtes om iedere kaart optimaal te
beschermen
• Geleiders om iedere kaart afzonderlijk gemakkelijk te verwijderen
• Extra sterk bevestigingspunt
• Kan zowel liggend als staand gebruikt worden
• Kristalheldere PVC voor goede leesbaarheid
• Ideaal voor de bescherming van gevoelidge RFID en gecodeerde kaarten
• Combineerbaar met ketting, textielkoord of afrolmechanisme
• Binnenafmetingen: 54 × 87 mm

PUSHBOX TRIO

• Houder voor 3 kaarten of passen
8920
19 transparant
10 per verpakking

PUSHBOX DUO

• Houder voor 2 kaarten of passen
8921
19 transparant
10 stuks/pak

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

PUSHBOX MONO

• Houder voor 1 kaart of pas
8922
19 transparant
10 per verpakking
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HOUDER MET KLEM VOOR 1 KAART

• Met draaibare klem
• Duimuitsparing voor het gemakkelijk vervangen
van de kaart
• Kan zowel gebruikt worden in staand als liggend
formaat
• Combineerbaar met een ketting, textielkoord of
afrolmechanisme
• Binnenafmetingen: 54 × 87 mm (H × B)
8005
19 transparant
25 per verpakking

HOUDER MET KLEM VOOR 2 KAARTEN

• Met draaibare klem
• Duimuitsparing voor het gemakkelijk vervangen
van de kaart
• Kan zowel gebruikt worden in staand als liggend
formaat
• Combineerbaar met een ketting, textielkoord of
afrolmechanisme
• Binnenafmetingen: 54 × 87 mm (H × B)
8013
19 transparant
25 per verpakking

HOUDER MET KLEM VOOR 1 KAART

• Kan zowel gebruikt worden in staand als liggend
formaat
• Met draaibare klem
• Binnenafmetingen: 54 × 87 mm (H × B)

8118

01 zwart, 03 rood, 06 blauw,
19 transparant
25 per verpakking

HOUDER MET KLEM VOOR 2 KAARTEN

• Kan zowel gebruikt worden in staand als liggend
formaat
• Met draaibare klem
• Binnenafmetingen: 54 × 87 mm (H × B)
8218
01 zwart, 06 blauw, 19 transparant
25 per verpakking
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Andere bevestigingssystemen
beschikbaar

TEXTIELKOORDEN

TEXTIELKOORD SOFT COLOUR

TEXTIELKOORDEN

• Combineerbaar met badges en kaarthouders van
DURABLE
• Diverse bevestigingsmogelijkheden
• Beschikbaar in verschillende kleuren

TEXTIELKOORD 10 MET VEILIGHEIDSSLUITING

• 10 mm brede textielkoord
• Kan dankzij klem worden gebruikt met alle
DURABLE badges voorzien van een perforatie
voor klem of pin
• Lengte: 44 cm
8119

01 zwart, 03 rood,
07 donkerblauw, 10 grijs
10 per verpakking

• Textielkoord met veiligheidssluiting
• Zachte zijdetextuur
• Extra lichte metalen karabijnhaak
• Geschikt voor alle DURABLE kaarthouders
• Breedte: 15mm
• Lengte: 440 mm
• Breedte (karabijnhaak): 12 mm
8127

01 zwart, 28 nacht blauw,
32 donkergroen, 135 Oker,
136 Koraalrood
10 per verpakking

TEXTIELKOORD 20 „VISITOR“

• 20 mm brede textielkoord
• Met veiligheidssluiting die open springt bij een te
hoge trekbelasting
• Met opdruk "VISITOR“
• Mogelijk om te combineren met alle DURABLE
badges en kaarthouders die voorzien zijn van een
uitsparing voor een karabijnhaak
8238
03 rood
10 stuks per verpakking

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

TEXTIELKOORD MET AFROLMECHANISME
EN KARABIJNHAAK

• 10 mm breed textielkoord
• Met veiligheidssluiting die opent onder een te hoge
trekbelasting
• Gecombineerd met een afrolmechanisme met
veerhaak
• Kan gebruikt worden met alle DURABLE congresspelden die een clipuitsparing, clip of speld hebben
• Lengte van de textielkoord: 44 cm
• Lengte van het afrolmechanisme: 80 cm
8223
01 zwart
10 per verpakking

TEXTIELKOORD 20 „STAFF“

• 20 mm brede textielkoord
• Met veiligheidssluiting die open springt bij een te
hoge trekbelasting
• Met opdruk "STAFF“
• Mogelijk om te combineren met alle DURABLE
badges en kaarthouders die voorzien zijn van een
uitsparing voor een karabijnhaak
8239
01 zwart
10 stuks per verpakking
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Pictogrammen

PICTO SQUARE

• Made of high-quality brushed stainless steel
• Large, square format can be easily read from a
distance
• Scratch-proof, hardwearing print
• With adhesive pads for fastening to a great variety
of surfaces

PICTO VIERKANT

• Symbool: WC Dames/Heren

4958
1 stuk

23 metaal-zilver

PICTOGRAM

• Gemaakt van hoogwaardig geborsteld roestvrij
staal
• Krasvaste en slijtvaste opdruk
• Bevestiging d.m.v. zelfklevende plakstrips

PICTO

• Tekst: "Drücken" of "Push“
• Afmeting: Ø 65 mm
4900

61 Duits, 65 Engels

1 stuk

PICTO

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

4901

61 Duits, 65 Engels

1 stuk

• Symbool: Wifi
• Diameter: Ø 83 mm
4785
1 stuk

PICTO

• Tekst: "Ziehen" of "Pull“
• Afmeting: Ø 65 mm

23 metaal-zilver

PICTO

• Tekst: „WC“
• Diameter: Ø 83 mm
4907
1 stuk

23 metaal-zilver
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Sleutelkasten
De voordelen van een professioneel sleutelbeheer zijn duidelijk:
ordelijk, veilig en altijd binnen handbereik. DURABLE biedt een innovatief gamma met oplossingen voor een efficiënt sleutelbeheer.
Voor iedere omgeving.

KEY BOX

• Design sleutelkastjes van aluminium met cilinderslot of draaisluiting
• Beschikbaar in verschillende formaten
• Stevig ophangen en snelle toegang tot de sleutelhangers dankzij de
speciale sleutellijsten
• Individueel aanpasbaar door de variabele steekhoogten
• Inclusief 6 KEY CLIP sleutelhangers met permanent zichtbaar etiket
• Inclusief montagekit
• Duidelijk overzicht van de inhoud dankzij de bedrukbare inhoudsopgave
• Gratis templates voor het ontwerp van de KEY CLIP insteekkaarten
en inhoudsopgave is te downloaden via www.durable.be of www.
durable.nl

KEY BOX 48

• Sleutelkast met cilinderslot
• Voor 48 KEY CLIP sleutelhangers
• Voorste paneel is 1-zijdig voorzien van sleutellijsten
• Inclusief zakje met 6 KEY CLIP sleutelhangers in
assorti
• Afmetingen: 302 × 400 × 118 mm (B × H × D)
1954
1 stuk

23 metaal-zilver

KEY BOX PLUS

• Sleutelkast met cijferslot
• Voor 54 KEY CLIP sleutelhangers
• Dankzij de opening in het deksel kunnen sleutels
snel geretourneerd worden
• Opvangbak binnenin om de ingeworpen voorwerpen snel te verwijderen
• Inclusief zakje met 6 KEY CLIP sleutelhangers in
assorti
• Afmetingen: 302 × 400 × 118 mm (B × H × D)
1968
1 stuk
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23 metaal-zilver

EHBO-producten
Zeker een goede keuze: het EHBO-assortiment van DURABLE. Het
risico op ongevallen - thuis, bij bedrijven of op school - vraagt om
geschikte en betrouwbare middelen binnen handbereik. Gelukkig
kan men hierbij op DURABLE rekenen.

FIRST AID BOX

• Aluminium verbandkasten voor snelle eerste hulp bij ongelukken
• Verschillende afmetingen
• Gevuld of zelf te vullen
• Afhankelijk van de grootte, is de verbandkast geschikt voor verbandsets conform DIN 13157 (voor administratieve en commerciële bedrijven tot 50 werknemers, industriële bedrijven tot 20 werknemers of
bouwbedrijven tot 10 werknemers), of DIN 13164 (voor privé gebruik)
• Inclusief zelfklevend groen-wit EHBO kruis, cilinderslot met 2 sleutels en montagekit

FIRST AID SET M

• Verbandkast met cilinderslot
• Met twee zwenkbare compartimenten binnenin
• Geleverd met verbandset conform DIN 13164
• Afmetingen: 302 × 280 × 118 mm (B × H × D)
1971
1 set

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

23 metaal-zilver

FIRST AID SET L

• Verbandkast met cilinderslot
• Met drie zwenkbare compartimenten binnenin
• Geleverd met verbandset conform DIN 13157
• Afmetingen: 302 × 400 × 118 mm (B × H × D)
1974
1 set

23 metaal-zilver
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Afvalbakken
en emmers

DURABIN 60

• Rechthoekige afvalbak
• Capaciteit: 60 liter
• Met handvaten voor gemakkelijk transport
• Bevat inkepingen aan de onderzijde om gemakkelijk te ledigen
• Met klemsleuven voor afvalzakken
• Alle afvalbakken zijn geschikt voor voeding, met
uitzondering van de zwarte (volgens de Europese
richtlijn 1935/2004/EU)
• Afmetingen: 590 × 600 × 282 mm (L × H × B)
1800496050
1 stuk

30

grijs

DURABIN KLEPDEKSEL 60

• Klepdeksel voor DURABIN 60
• Klikt vast op de bovenrand van de afvalbak
• Optimaal gebruiksgemak dankzij de opstaande
opening van het deksel
• Geschikt voor voeding (volgens de Europese
richtlijn 1935/2004/EC)
• Afmetingen: 510 × 73 × 285 mm (L × H × B)
1800500050
1 stuk

grijs

DURABIN KLEPDEKSEL MET UITSNIJDING 60

• Klepdeksel voor DURABIN 60
• Met uitsnijding voor het deponeren van papier of
karton
• Klikt vast op de bovenrand van de afvalbak
• Optimaal gebruiksgemak dankzij de opstaande
opening van het deksel
• Geschikt voor voeding (volgens de Europese richtlijn
1935/2004/EC)
• Afmetingen: 510 × 73 × 285 mm (L × H × B)
1800502040
1 stuk

blauw

Onze afvalbakken zijn geschikt om grondstoffen te transporteren
of te bewaren. Gemaakt van hoog kwalitatief materiaal zoals
slijtvaste kunststof en stevig staal. Verkrijgbaar in meerdere
kleuren en formaten voor uiteenlopende toepassingen.

RONDE AFVALBAK
MET VLAMDOVER 15

RONDE METALEN AFVALBAK 15 D

• Ronde afvalbak
• Met decoratieve ring rondom
• Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag
epoxy polyester
• Capaciteit: 15 liter
• Afmetingen: 315 × 260 mm (H × Ø)
3304
1 stuk

01 zwart

RONDE AFVALBAK
UIT ROESTVAST STAAL 15/P 165

• Ronde afvalbak
• Hoogwaardig roestvast staal
• Met decoratieve perforatierand (165 mm hoog)
• Capaciteit: 15 liter
• Afmetingen: 315 × 260 mm (H × Ø)
3381
1 stuk

23 metaal-zilver

• Ronde afvalbakken met vlamdovend deksel
• Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag
epoxy polyester of vervaardigd uit roestvrij staal
• Vuurdovend deksel vervaardigd uit aluminium of
plaatstaal
• Het vlamdovend deksel onderbreekt de zuurstoftoevoer en blust dus het vuur
• TÜV gecertificeerd
• Capaciteit: 15 liter
• Afmetingen: 357 × 260 mm (H × Ø)
3305
1 stuk

01 zwart, 10 grijs, 23 metaal-zilver

AFVALBAKKEN MET PEDAAL

• Beschikbaar in verschillende maten (5, 12 of 20
liter)
• Vervaardigd uit metaal met poederlaag of roestvrij
staal
• Verwisselbare binnenemmer met handgreep
• De afvalzak blijft op zijn plaats dankzij de rubberen
ring
• Het deksel sluit geruisloos
• Voorzien van kunststof voet die zorgt voor extra
stabiliteit en beschermt tegen corrosie.
• Draaideksel met geïntegreerde handgreep voor
transport

RONDE PEDAALEMMER
UIT ROESTVAST STAAL 5

• Binnenemmer van 5 liter
• Omhulling met vingerafdrukverificatie
• Afmetingen: 260 × 290 mm (D × H); Ø 205 mm
3400
1 stuk

23 metaal-zilver

RONDE PEDAALEMMER
UIT ROESTVAST STAAL 12

• Binnenemmer van 12 liter
• Omhulling met vingerafdrukverificatie
• Afmetingen: 310 × 400 mm (D × H); Ø 250 mm
3401
1 stuk

23 metaal-zilver

RONDE PEDAALEMMER
UIT ROESTVAST STAAL 20

• Binnenemmer van 20 liter
• Omhulling met vingerafdrukverificatie
• Afmetingen: 360 × 455 mm (D × H); Ø 292 mm
3402
1 stuk

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

23 metaal-zilver
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Deurborden

Toon bezoekers de juiste weg. Deurborden zijn verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen en materialen.

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

CLICK SIGN

• Deurborden, gemaakt van kunststof, beschikbaar
in 5 verschillende formaten
• Keuze uit 4 verschillende kleuren voor het onderscheiden van verschillende afdelingen
• Geschikt voor grootschalige toepassingen in scholen, ziekenhuizen, restaurants, etc.
• Bevestiging met bijgevoegde schroeven of plakpads
• Met montageset en montage-instructies
• Passende, met de printer te bedrukken, inserts
zijn apart verkrijgbaar
• Printsoftware gratis beschikbaar via www.duraprint.be of www.duraprint.nl

32

CLICK SIGN 149 X 105,5

• Voor inserts van 149 × 105,5 mm
4861
1 stuk

02 wit, 07 donkerblauw, 37 graphit

CLICK SIGN A5

• Voor inserts op A5 formaat (210 × 148,5 mm)
4866
1 stuk

02 wit, 07 donkerblauw, 37 graphit

INFO SIGN

• Deurborden, gemaakt van aluminium, beschikbaar in 8 formaten
• Inserts zijn gemakkelijk te verwisselen door de niet-spiegelende
acrylplaat te verwijderen
• Geschikt voor kantoren, vergaderzalen, lobbies en andere zakelijke omgevingen
• Om aan wanden te bevestigen
• Met montageset en montage-instructies
• Passende, met de printer te drukken, inserts zijn apart verkrijgbaar
• Printsoftware gratis beschikbaar via
www.duraprint.be of www.duraprint.nl

INFO SIGN 149 X 105,5

• Voor inserts van 149 × 105,5 mm
4801
1 stuk

23 metaal-zilver

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

INFO SIGN A4 PORTRAIT

• Voor inserts op A4 staand formaat (210 × 297 mm)
4806
1 stuk

23 metaal-zilver

CRYSTAL SIGN

• Deurbordjes, gemaakt van acryl, beschikbaar in 7 formaten
• Gemakkelijk te verwisselen inserts
• Geschikt voor kantoren, vergaderzalen, lobbies en andere zakelijke omgevingen
• Met montageset, schroeven en montage-instructies
• Passende, met de printer te bedrukken, inserts zijn apart verkrijgbaar
• Printsoftware gratis beschikbaar via www.duraprint.be of www.duraprint.nl

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

CRYSTAL SIGN 210 X 148

• Voor inserts van 210 × 148 mm
4823
1 stuk

19 transparant

CRYSTAL SIGN A4 PORTRAIT

• Voor inserts op A4 formaat (210 × 297 mm)
4825
1 stuk

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

19 transparant
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DURAFRAME®
DURAFRAME® is het zelfklevend informatiekader voor allerhande documenten. Dankzij
de magnetische rand is de insert gemakkelijk te verwisselen en langs beide zijden leesbaar. DURAFRAME® blijft goed op zijn plaats zitten op binnenoppervlakken zoals deuren,
kasten, wanden en glazen panelen. Bovendien kan het kader gemakkelijk verwijderd en
herkleefd worden op een gladde, stofvrije ondergrond zoals bijvoorbeeld glas. De rand
heeft dezelfde kleur aan de voor- en achterzijde en het kader kan zowel in staand als in
liggend formaat worden gekleefd. Beschikbaar in 8 verschillende kleuren, vanaf A6 formaat tot 70 x 100 cm.

Niet-reflecterende folie

Zelfklevende transparante achterzijde

Magnetische sluiting

Verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren

Identieke kleur van de rand aan beide zijden

1

Verwijder de beschermfolie.

34

2

Bevestig het kader op de
gewenste plaats.

3

Open het magnetisch kader om
documenten in te voegen.

4

Klaar! DURAFRAME® kan
worden bevestigd op solide
en gladde oppervlakken, gemakkelijk te verwijderen van
bijvoorbeeld glas

DURAFRAME®

• Zelfklevend informatiekader
• Toepassingen: presenteren van informatie, bv.
als deurbord, signalisatie of voor promotionele
aanbiedingen.
• Snel en gemakkelijk vervangen van de insert
dankzij de magnetische rand van het kader
• Kan worden bevestigd op solide en gladde
oppervlakken, gemakkelijk te verwijderen van
bijvoorbeeld glas
• Leesbaar van beide zijden bij bevestiging op glas
• Zelfde kleur van de rand aan voor- en achterzijde
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden
gebruikt

Formaat

Art.nr.

Kleurcode/kleur

Verpakking

A6

4870

01 zwart, 23 metaal-zilver

2 per zakje

A5

4871

01 zwart, 23 metaal-zilver

2 per zakje

A4

4872

01 zwart, 02 wit, 03 rood, 05 groen, 07 donkerblauw, 09 oranje, 23 metaal-zilver, 30 goud

2 per zakje

A3

4873

01 zwart, 03 rood, 05 groen, 07 donkerblauw, 23 metaal-zilver

2 per zakje

DURAFRAME® NOTE A4

DURAFRAME® NOTE

• Voor informatie in A4 formaat
• Volledig zelfklevende achterzijde voor het bevestigen op gladde, stofvrije oppervlakken

• Zelfklevend informatiekader om documenten
direct te beschrijven
• Toepassingen: reingingschema's in publieke
toiletten, registratie bij evenementen, registratie
van ontvangst van documenten, allerhande
checklists,...
• Snel en gemakkelijk vervangen van de insert
dankzij de magnetische rand van het kader
• Schrijf direct op de insert in het kader
• Kan worden bevestigd op solide en gladde
oppervlakken, gemakkelijk te verwijderen van
bijvoorbeeld glas
• Kan worden gevuld met 5 bladzijden van 80g/m²
• Universele penhouder
• Leesbaar van beide zijden bij bevestiging op glas
• Zelfde kleur van de rand aan voor- en achterzijde
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden
gebruikt

4993
1 per zakje

01 zwart, 23 metaal-zilver

DURAFRAME® NOTE A5

• Voor informatie in A5 formaat
• Volledig zelfklevende achterzijde voor het bevestigen op gladde, stofvrije oppervlakken
4994
1 per zakje

DURAFRAME® MAGNETIC

• Magnetisch informatiekader
• Geschikt voor metalen ondergronden zoals bv. whiteboarden, lockers
of productiemachines.
• Toepassingen: voor informatie zoals machinehandleidingen, gebruiksinstructies of werknemersinfo
• Snel en gemakkelijk vervangen van de insert dankzij de magnetische
rand van het kader
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden gebruikt

01 zwart, 23 metaal-zilver

Niet-reflecterende folie

Magnetische rand rondom

Kaders in 5 mogelijke kleuren

DURAFRAME® MAGNETIC A4

• Voor documentatie in A4 formaat
4869
5 per zakje

→ Meer informatie op durable.nl en durable.be

01 zwart, 03 rood, 07 donkerblauw,
09 oranje, 23 metaal-zilver
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Dispensers voor
desinfectiemiddel
De robuuste producten van recyclebaar plaatstaal en aluminium
zijn uiterst stabiel en zijn geschikt voor dispenserflessen van verschillende afmetingen. De desinfectiedispensers voor op de vloer
zijn verkrijgbaar met en zonder informatiebord en kunnen flexibel
overal worden neergezet. De hoogwaardige dispensers voor wandmontage zijn geschikt voor desinfectiemiddelen of vloeibare zeep.
Het DURABLE hygiëneconcept: maximale flexibiliteit in combinatie
met duurzame kwaliteit.
DISPENSERS VOOR
DESINFECTIEMIDDEL

• Met lange hefboom voor hygiënische bediening met
de hand, onderarm of elleboog
• Flexibel aanpasbare hoogte van de fleshouder voor
verschillende flesgroottes
• Geschikt voor alle standaard flessen tot 500 ml
• Inclusief montageset en montagehandleiding
• Hoge kwaliteit en duurzaamheid, materiaal:
plaatstaal met poedercoating

WANDHOUDER MET
HANDGELDISPENSER

• Stevige, hoogwaardige wanddispenser voor
desinfectiemiddel of vloeibare zeep
• Eenvoudige wandmontage
• Afmetingen: 82 × 246 × 207 mm (B × H × D)
5893
1 stuk

02 wit

VLOERSTANDAARD
MET HANDGELDISPENSER

• Robuuste en hoogwaardige vloerdispenser voor
desinfectiemiddelen; mobiele standaard die vrij
kan worden opgesteld
• Eenvoudig te installeren
• Afmetingen: 275 × 1192 × 275 mm (B × H × D)
5891
1 stuk

36

02 wit

Gratis templates voor
het infopaneel zijn
verkrijgbaar. Meer dan
20 inserts in 24 talen.

Voor flessen
van verschillende
formaten

VLOERSTANDAARD
MET HANDGELDISPENSER EN
INFOPANEEL

• Robuuste en hoogwaardige vloerdispenser voor
desinfectiemiddelen; mobiele vloerstandaard die
vrij kan worden opgesteld
• Flexibel aanpasbare hoogte van de fleshouder
voor flessen tot 750 ml
• Universele en variabele houder voor alle flesgroottes tot 88 × 88 × 215 mm
• Eenvoudig te installeren, inclusief montageset en
montagehandleiding
• Hoge kwaliteit en duurzaamheid, materiaal:
plaatstaal met poedercoating
• Flexibele communicatie dankzij de gemakkelijk
vervangbare insert op het informatiepaneel
• Voor inserts in het formaat DIN A4, staand of
liggend
• Professioneel bedrukken van de inserts is mogelijk dankzij de gratis DURAPRINT® software
• Afmetingen: 295 × 1464 × 275 mm (B × H × D)
5892
1 stuk

→

23 metaal-zilver
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Vloermarkeringen

MADE IN
EU
DURABLE.NL

VLOERMARKERINGEN

• Verwijderbare, zelfklevende gebods- en verbodstekens
• Om aan te brengen op vloeren binnen zoals in entreehallen,
recepties, wachtkamers en kantoorruimten, supermarkten, enz.
• De te beplakken ondergrond moet glad, draagkrachtig,
schoon, vet- en stofvrij zijn
• Conform ASR A1.3 en DIN EN ISO 7010
• Conform ASR A1.5/1,2 ‘Vloeren’ volgens DIN 51130 slipweerstand
(R-groep) R9

Meer producten voor
bescherming en hygiëne op
de werkplek vindt u op
durable.nl of durable.be

38

Producten

Art.nr.

Kleurcode

Verpakking

Markeringsvorm ‘kruis’, verwijderbaar. Afmetingen (b × h × l): 135 mm × ca. 0,2 mm × 193 mm

1049

03 rood

5 stuks/zak

Vloermarkeringsvorm ‘voet’, verwijderbaar. Afmetingen (b × h × l): 90 mm × 0,2 mm × 240 mm

1047

04 geel

5 paar

Vloersticker ‘Houd afstand’, verwijderbaar. Afmetingen: Ø 430 mm, dikte: 0,2 mm

1041

03 rood

1 stuk

Vloersticker ‘Handen desinfecteren’, verwijderbaar. Afmetingen: Ø 430 mm, dikte: 0,2 mm

1038

06 blauw

1 stuk

Vloermarkeringstape DURALINE® 50/05, verwijderbaar. Afmetingen (b × h × l): 50 mm × 0,5 mm × 15 m

1043

130 geel/zwart

1 stuk

→
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

