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OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Een professionele organisatie en efficiëntie zijn essentiële 
onderdelen voor de goede werking van een magazijn of 
logistieke omgeving. 

Duidelijke etikettering, vloermarkeringen en zichtbare 
gezondheids- en veiligheidsborden zijn van vitaal belang. 
Het is reeds meermaals bewezen dat dit bijdraagt aan het 
voorkomen van fouten en tijdrovend zoeken.

Wij bevelen daarom het gebruik aan van specifieke informatie-
systemen die gemakkelijk te bevestigen zijn. Dit zorgt voor een 
flexibele etikettering en het gebruiksvriendelijk communiceren van 
belangrijke informatie. Tegelijkertijd brengt het orde, netheid en 
transparantie, waardoor je snel een georganiseerd overzicht krijgt. 

Het aanbod van DURABLE is enorm: van DURAFRAME® - 
professionele informatiekaders - tot onze VARIO® zichtpanelen-
systemen. Onze magazijn- en logistieke oplossingen helpen om 
de efficiëntie en veiligheid te verhogen. Om te voldoen aan 
specifieke veiligheidsnormen, zijn producten zoals DURALINE 
STRONG (vloermarkeringstape) gemaakt conform de relevante 
DIN-normen.

 Inleiding



→ 3Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

DURAFRAME®

06 DURAFRAME®

07 DURAFRAME® NOTE
07 DURAFRAME® SECURITY
08 DURAFRAME® MAGNETIC
08 DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
09 DURAFRAME® MAGNETIC TOP
10 Zichtpanelensysteem VARIO®

Vloermarkering voor magazijnen en fabrieken 
12 Vloermarkering
12 Vloermarkeringsvormen
13 Veiligheidsmarkeringen conform ISO normen

Logistieke etikettering
14 Magnetische documenthouders
15 Zelfklevende documenthouders
16 Documenthouder met neodymiummagneet
16 Documenthouder met gevouwen ophangsysteem
16 Documenthouder met bindriemen
17 Documenthouder voor palletvoet
17 Documenthouder met metalen ophangbeugel

Etikethouders voor rekken en bakken
18 POCKETFIX®

18 LABELFIX®

19 SCANFIX®

20 Magnetisch C-profiel
20 LABEL REFILL
21 Magnetische labelingsband
21 Zelfklevende metalen tape
22 Zelfklevende magneetklem DURAFIX®

23 Transparante hoezen, BADGEMAKER®, DURAPRINT®

24 Kaartprinter, kaarthouders, accessoires
28 Deurborden
30 Sorteerrekken en brochurehouders
32 Afvalmanagement
34 Afvalbakken
38 Sleutelkasten en EHBO-kasten
40 Tablethouder
42 Gelaatsschermen en vervangfolies
43 Vloermarkeringen
44 Dispensers voor desinfectiemiddel
46 Klein meubilair



 4 4

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

 DURABLE 
Over ons

Met meer dan 600 medewerkers en vijf productiefaciliteiten in 
Duitsland, Nederland en Polen is DURABLE één van de toonaan-
gevende producenten voor magazijn en productie in Europa.

DURABLE weet indruk te maken met een groeiende en innovatieve 
productportfolio voor meer efficiëntie: visuele communicatiepro-
ducten zoals DURAFRAME®-informatiekader, DURALINE STRONG-
vloermarkering, logistieke hoezen en vele andere. 

De hoge kwaliteitsnormen waaraan de ontwikkelde oplossingen 
worden gemeten, zijn ook terug te vinden in de eigen organisatie en 
zijn ontwikkelde processen. DURABLE is gecertificeerd volgens de 
huidige criteria voor het managementsysteem DIN ISO 9001 en het 
milieusysteem DIN ISO 14001. 
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Het management van DURABLE nam reeds in 2010 de strategische 
beslissing om Lean te introduceren. Het was een overtuigend 
succes. Onze organisatie was meer gestroomlijnd en ervaarde 
dat het juiste gebruik van producten een grote hulp is in de 
continue toepassing van Lean.

Na het uitvoeren van personeelstrainingen en het in kaart brengen 
van de mogelijkheden, zijn we verschillende projecten gestart. Al 
snel realiseerden we verbeteringen in doorlooptijden, voorraden, 
insteltijden, levertijden, leverbetrouwbaarheid en interne vervanging-
splanning, wat leidde tot een meetbaar succes. Het gebruik van onze 
eigen producten is voor ons vanzelfsprekend. Op deze manier krijgen 
we meer ideeën voor onze klanten bij de implementatie van nieuwe 
toepassingen.

Gebruik de functionele producten van DURABLE om uw processen 
en procedures te optimaliseren en kosten effectief te reduceren!

LEAN 
een opportuniteit voor 
magazijnen en productie-
eenheden

DURABLE is gecertificeerd volgens de 
huidige internationale criteria voor het 
management-systeem DIN ISO 9001 en 
het milieusysteem DIN ISO 14001.



 6

 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 Verpakking
A6 4870 01 zwart, 23 metaal-zilver 2 per zakje
A5 4881 01 zwart, 23 metaal-zilver 10 per verpakking
A5 4871 01 zwart, 23 metaal-zilver 2 per zakje
A4 4882 01 zwart, 02 wit, 03 rood, 05 groen, 07 donkerblauw, 09 oranje, 23 metaal-zilver 10 per verpakking
A4 4872 01 zwart, 02 wit, 03 rood, 05 groen, 07 donkerblauw, 09 oranje, 23 metaal-zilver, 30 goud 2 per zakje
A3 4883 01 zwart, 03 rood, 05 groen, 07 donkerblauw, 09 oranje, 23 metaal-zilver 6 per verpakking
A3 4873 01 zwart, 03 rood, 05 groen, 07 donkerblauw, 23 metaal-zilver 2 per zakje

 HET ZELFKLEVENDE INFORMATIEKADER VOOR 
GEBRUIK BINNENSHUIS 

 Verkrijgbaar in 
8 verschillende kleuren 

 Magnetische sluiting 

 Zelfklevende transparante 
achterzijde 

 Identieke kleur van de rand 
aan beide zijden 

 Niet-reflecterende folie 

 DURAFRAME® is het zelfklevend informatiekader voor allerhande 
documenten. Dankzij de magnetische rand is de insert gemakke-
lijk te verwisselen en langs beide zijden leesbaar. 

DURAFRAME® blijft goed op zijn plaats zitten op binnenoppervlak-
ken 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. 

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

 DURAFRAME®
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 DURAFRAME® NOTE 
•   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 

Formaat Art.nr. Kleurcode Verpakking
A4 4993 01 zwart, 23 metaal-zilver 1 per zakje
A5 4994 01 zwart, 23 metaal-zilver 1 per zakje

 DURAFRAME® SECURITY 
  Zelfklevend informatiekader voor veiligheidswaarschuwingen
• Toepassingen: voor veiligheidsinstructies zoals bv. groen/wit voor eerste hulp en vluchtwegen, 

rood/wit voor brandgevaar, geel/zwart voor algemene waarschuwingen 
• De kleur van de rand voldoet aan de ISO 3864-4 norm voor veiligheidskleuren 
• Snel en gemakkelijk vervangen van de insert dankzij de magnetische rand van het kader
• Laat geen lijmresten na bij verwijderen
• 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 Verpakking
A4 4944 130 geel/zwart, 131 groen/wit , 132 rood/wit 2 per zakje
A4 4946 130 geel/zwart, 131 groen/wit , 132 rood/wit 10 per verpakking

 Verwijder de beschermfolie.  Bevestig het kader op de gewenste 
plaats.  

 Open het magnetisch kader om 
documenten in te voegen.  

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

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

ZO EENVOUDIG IS DURAFRAME®
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 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 

Formaat Art.nr. Kleurcode Verpakking
A6 4948 01 zwart, 23 metaal-zilver 5 per verpakking
A5 4947 01 zwart, 23 metaal-zilver 5 per verpakking

A4 4869 01 zwart, 03 rood, 07 donkerblauw, 09 oranje, 23 
metaal-zilver 5 per zakje

A3 4868 01 zwart, 03 rood, 07 donkerblauw, 23 metaal-zilver 5 per verpakking

 DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY  
•  Toepassingen: voor veiligheidsinstructies zoals bv. groen/wit voor eerste hulp en vlucht-

wegen, rood/wit voor brandgevaar, geel/zwart voor algemene waarschuwingen 
• De kleur van de rand voldoet aan de ISO 3864-4 norm voor veiligheidskleuren 

Formaat Art.nr. Kleurcode Verpakking

A4 4945 130 geel/zwart, 131 groen/wit , 
132 rood/wit 5 per zakje

 DURAFRAME® MAGNETIC PLUS 
 Magnetisch informatiekader met dubbele folie
• Geschikt voor metalen ondergronden zoals bv. whiteboarden, 

lockers of productiemachines
• Dankzij de afsluitbare achterzijde (extra tov het standaard magnetisch informatiekader) 

zijn documenten beschermd tegen stof en ander vuil in bv. productieruimtes, keukens 
en sanitaire ruimtes.

• Snel en gemakkelijk vervangen van de insert dankzij de magnetische rand van het kader
• Te bevestigen met de magnetische rand op de achterzijde 
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden gebruikt 

Formaat Art.nr. Kleurcode Verpakking
A4 4985 01 zwart, 23 metaal-zilver 2 per zakje

 Het magnetisch informatiekader om documenten te bevestigen aan 
metalen oppervlakken in fabrieken en kantoren, zoals whiteboarden, 
lean cubes, metalen kasten, roostermanden en machines. 

 HET MAGNETISCH INFORMATIEKADER 

 Magnetische rand rondom 

 Kaders in 5 mogelijke kleuren 

 Niet-reflecterende folie 

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

 DURAFRAME® MAGNETIC
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  DURAFRAME® MAGNETIC TOP 
•  Magnetisch informatiekader voor titelopschriften
• Geschikt voor metalen ondergronden zoals bv. whiteboarden  
• Toepassingen: titels 
• Snel en gemakkelijk vervangen van de insert dankzij de magnetische rand van het kader
• Templates zijn gratis beschikbaar in de online DURAPRINT® software op www.durable.

be of www.durable.nl 

Formaat Art.nr. Kleurcode Verpakking Verpackung

210 × 40 mm A4 staand formaat
A5 liggend formaat 4986 01 zwart, 23 metaal-zilver 5 per zakje

297 × 40 mm A3 staand formaat
A4 liggend formaat 4987 01 zwart, 23 metaal-zilver 5 per zakje

 DURAFRAME® MAGNETIC NOTE 
•   Magnetisch informatiekader om direct aantekeningen te maken.
• Geschikt voor metalen ondergronden zoals whiteboards, metalen lockers, 

kasten en machines. 
• Toepassingsen: registreren van informatie, werkprocessen en diensten 

zoals onderhoud of veiligheidscontroles. 
• Snel en gemakkelijk vervangen van de insert dankzij de magnetische 

rand van het kader.
• Direct beschrijven van het document zonder het informatiekader te moeten openen. 
• Capaciteit tot 5 vellen van 80g/m². 
• Penhouder voor alle pennen met bevestigingsclip. 

Formaat Art.nr. Kleurcode Verpakking
A4 4989 01 zwart, 23 metaal-zilver 1 per zakje

 DONKERBLAUW 
RAL 5003 

 GOUD 
RAL 1036 

 ZWART 
RAL 9004 

 GROEN 
RAL 6032 

 GEEL/ZWART 
RAL 1003/9004 

 ZILVER 
RAL 9006 

 ORANJE 
RAL 2004 

 GROEN/WIT 
RAL 6032/9016 

 ROOD 
RAL 3001 

 WIT 
RAL 9016 

 ROOD/WIT 
RAL 3001/9016 

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

OVERZICHT DURAFRAME® KLEUREN
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 VARIO® WALL 
•  Complete sets voor gebruik als wandmodule
• Vervaardigd uit plaatstaal met poederlaag, met 

SHERPA® zichtpanelen in A5 of A4 formaat
• Met tabbladen en blanco insteekkaartjes voor een 

gemakkelijke organisatie
• Ideaal voor langdurig gebruik
• Eenvoudige montage. 

 VARIO® WANDMODULE 5 
•  Met 5 SHERPA® zichtpanelen in A4 formaat en 

ruiters met blanco insteekkaartjes. 

5551 03 rood, 07 donkerblauw, 09 oranje
1 set

5567 00 assorti
1 set

5512 00 assorti
1 set

 VARIO® MAGNET WALL  
•   Metalen wandmodule met magnetische achterzijde
• Met SHERPA® zichtpanelen voor A4 documenten
• Snel en eenvoudig te bevestigen aan metalen 

oppervlakken zoals rekken of machines 

 VARIO® MAGNET WALL 5 
•  Met 5 SHERPA® zichtpanelen in A4 formaat. 

5914      01 zwart, 03 rood, 07 donkerblauw, 
09 oranje

1 set

 VARIO® MAGNET WALL 10 
•  Met 10 SHERPA® zichtpanelen in A4 formaat. 

5918      01 zwart
Per set

 VARIO® WANDMODULE 10  
•   Met 10 SHERPA® zichtpanelen in A4 formaat 

(zwart, rood, geel, groen en donkerblauw, 2 van 
elk) en ruiters met blanco insteekkaartjes.

 VARIO® WANDMODULE 20  
•     Met 20 SHERPA® zichtpanelen in A4 formaat 

(rood, geel, groen en donkerblauw, 5 van elk) en 
ruiters met blanco insteekkaartjes. 

•  Module van gepoedercoat staal 
• Met SHERPA®-zichtpanelen van polypropyleen in het 

formaat A5 of A4 
• Met penmechanisme voor het snel verwisselen van panelen 
• Inclusief ruiters met blanco insteekkaarten 
• Ideaal voor intensief gebruik 

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Zichtpanelensysteem VARIO®

Toepassingsmogelijkheden:
Rood voor info over brandbeveiliging

Oranje voor info over gevaarlijke 
stoffen

Blauw fvoor machineïnstructies

5 YEAR
GUARANTEE

MADE IN GERMANY
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 SHERPA® ZICHTPANELEN A4  
•   Vervaardigd uit polypropyleen
• Met gekleurd kader
• Voorzien van een anti-reflectielaag, ook geschikt voor scanners
• Voor A4 of A5 documenten
• Kan gebruikt worden met de paneelruiters # 5603 of 5609 

5914      01 zwart, 03 rood, 07 donkerblauw, 
09 oranje

1 set

5918      01 zwart
Per set

 VARIO® TAFELMODULE 10 
•   Complete sets voor gebruik als tafelmodule
• Vervaardigd uit plaatstaal met poederlaag, met SHERPA®

zichtpanelen in A5 of A4 formaat.
• Met tabbladen en blanco insteekkaartjes voor een gemakkelijke 

organisatie
• Ideaal voor langdurig gebruik 

5570      00 assorti, 01 zwart, 02 wit
1 set

5699      00 assorti
1 set

 VARIO® TABLE 

5606        00 assorti, 01 zwart, 03 rood, 04 geel, 05 groen, 07 donkerblauw, 
09 oranje, 10 grijs, 37 grafiet, 44 blauw/violet

5 per zakje

 VARIO® TAFELMODULE 20 
•   Tafelmodule met 20 SHERPA® zichtpanelen in A4 formaat (rood, 

geel, groen en donkerblauw, 5 van elk), inclusief ruiters met blanco 
insteekkaartjes. 

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

Zichtpanelensysteem VARIO®

PASSENDE ZICHTPANELEN

Meer zichtpanelensystemen vindt u op onze website: www.durable.be of www.durable.nl
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 DURALINE® STRONG 50/07  
•  Zelfklevende, tweekleurige vloermarkeringstape voor binnengebruik
• Slipweerstand R9 volgens DIN 51130
• Voor een robuuste en duurzame markering van gangpaden en rijwegen in stockages en fabrieken
• RAL kleuren: 1003/9004 signalisatiegeel/signalisatiezwart, 3001/9003 signalisatierood/signalisatiewit, 

6032/9003 signalisatiegroen/signalisatiewit 
• Bestand tegen vorkliftverkeer*
* Met uitzondering van stuur-, rem- en draaibewegingen

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

Afmeting (B x H x L): 50 mm x 0.7 mm x 30 m 1726 130 geel/zwart, 131 groen/
wit , 132 rood/wit 1 rol

 VLOERMARKERINGSTAPE DURALINE® STRONG 50/12 
•    Zelfklevende, extra sterke vloermarkeringstape voor binnengebruik
• Slipweerstand R10 volgens DIN 51130
• Voor een robuuste en duurzame markering van gangpaden en rijwegen in stockages en fabrieken
• Slijtvast en duurzaam dankzij het hoogwaardige geëxtrudeerde materiaal van 1,2 mm dik
• Uitstekende hechting door afgeschuinde randen
• RAL kleuren: 9003 signalisatiewit, 3001 signalisatierood, 1003 signalisatiegeel, 

6032 signalisatiegroen, 5005 signalisatieblauw 
• Bestand tegen vorkliftverkeer*
* Met uitzondering van stuur-, rem- en draaibewegingen

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

 DURALINE STRONG 50/12
Afmetingen (B x H x L): 50 mm x 1,2 mm x 30 m 1725 02 wit, 03 rood, 04 geel, 

05 groen, 06 blauw 1 rol

 VLOERMARKERINGSTAPE DURALINE® 50/05 
•    Zelfklevende, extra sterke vloermarkeringstape voor binnengebruik
• Slipweerstand R9 volgens DIN 51130
• Voor een robuuste en duurzame markering van gangpaden en rijwegen in stockages en fabrieken
• RAL kleuren: 9003 signalisatiewit, 3001 signalisatierood, 1003 signalisatiegeel, 6032 signalisatiegro-

en, 5005 signalisatieblauw 
• Bestand tegen vorkliftverkeer*
* Met uitzondering van stuur-, rem- en draaibewegingen

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

 DURALINE 50/05
Afmetingen (B x H x L) 50 mm x 0.5 mm x 30 m 1021 02 wit, 03 rood, 04 geel, 

05 groen, 06 blauw 1 rol

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Vloermarkeringen
voor Magazijnen en Productie

Mensen laten zich visueel leiden. Visuele communicatiemiddelen worden 
in toenemende mate gebruikt voor effeciënte en flexibele werkplek-
organisatie volgens de Lean Managament methode. 

Ook een goede bewegwijzering is essentieel om zich te kunnen oriënteren 
en wettelijke veiligheidsvoorschriften na te kunnen leven. Met name in 
gevaarlijke gebieden in de productie en logistiek, zoals gangpaden en 
rijwegen is een optimale markering van cruciaal belang. 
Onze vloermarkeringen en veiligheidsmarkeringen voldoen aan ASR A1.3 en 
de DIN ISO 7010. 
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1728 1730 1732 1734 1729 1731 1733 1735

1700 1701

1705

1702 1703

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking
Formaat (B x H x L): 100 mm x 0.7 mm x 150 mm 1700 04 geel 10 stuks
Formaat (B x H x L): 150 mm x 0.7mm x 150 mm 1701 04 geel 10 stuks
Formaat (B x H x L): 100 mm x 0.7 mm x 100 mm 1702 04 geel 10 stuks
Formaat (B x H x L): 50 mm x 0.7 mm x 150 mm 1703 04 geel 10 stuks
Formaat: Ø 100 mm, dikte: 0.7 mm 1704 04 geel 10 stuks
Formaat (B x H x L): 100 mm x 0.7 mm x 200 mm 1705 04 geel 10 stuks

 VLOERSTICKERS - VORMEN 
•    Voor de afbakening van gevaarlijke gebieden, stockages, gangpaden, enz.
• Slipweerstand R9
• Zelfklevende symbolen voor gebruik op binnenvloeren
• Slijtvast en duurzaam
• RAL kleur: 1003 (signalisatiegeel) 

1704

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking
“Roken verboden” P002 volgens ISO 7010 1728 03 rood 1 stuk
“Gebruik gehoorbescherming” M003 volgens ISO 7010 1729 06 blauw 1 stuk
“Verboden toegang” D-P006 volgens DIN 4844-2 1730 03 rood 1 stuk
“Gebruik wandelpad” M024 volgens ISO 7010 1731 06 blauw 1 stuk
“Voetgangers verboden” P004 volgens ISO 7010 1732 03 rood 1 stuk
“Gebruik veiligheidsschoenen” M006 volgens ISO 7010 1733 06 blauw 1 stuk
“Let op! Vorkliften” W014 volgens ISO 7010 1734 04 geel 1 stuk
“Gebruik veiligheidsvest” M015 volgens ISO 7010 1735 06 blauw 1 stuk

 VLOERSTICKERS - VEILIGHEID  
•  Voor het markeren van gevaarlijke gebieden, stockages, gangpaden, enz.
• Slipweerstand R9 volgens
• Conform DIN EN ISO 7010
• Zelfklevende veiligheidsmarkeringen voor gebruik op binnenvloeren in magazijnen, distributiecentra, fabrieken, enz.
• Slijtvast en duurzaam  
• Dimensions: Ø 430 mm, thickness 0.4 mm. Product 1734: (W × H) 430 mm × 378 mm (Edge length 430°mm), thickness 0.4 mm

 VLOERMARKERINGSVORM “VOET“  
•   Voor het markeren van gangpaden
• Slipweerstand R9 
• Zelfklevend symbool voor gebruik op binnenvloeren
• Slijtvast en duurzaam
• RAL kleur: 1003 (signalisatiegeel) 

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking
Afmeting (B x L x H): 90 mm x 240 mm x 0.7 mm 1727 04 geel 5 paar

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 
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 MAGNETISCHE 
DOCUMENTHOUDERS 
•  Met twee magnetische strips op 

de rugzijde
• Gebruik op metalen oppervlakken, zoals 

magazijnrekken en containers
• Gekleurde kunststof achterzijde en transparant venster, gemaakt van 

extra sterk polypropyleen
• Geschikt voor scanners en scheurbestendig
• Inserts kunnen snel vervangen worden
• Ontwerp en print professionele inserts met gratis online software, 

beschikbaar op www.duraprint.be of www.duraprint.nl 

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

Binnenafmetingen: 100 x 38 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 113 x 53 mm (B x H) 1741 04 geel, 

07 donkerblauw
50 stuks 
per verpakking

Binnenafmetingen: 150  x  67 mm (B x H)
Binnenafmetingen: 163  x  83 mm (B x H) 1742 04 geel, 

07 donkerblauw 50 per verpakking

Binnenafmetingen : 210 x 74 mm (B x H)
Buitenafmetingen :  223 x 81,5 mm (B x H) 1757 04 geel, 

07 donkerblauw 50 per verpakking

Binnenafmetingen: 297 x 74 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 311 x 81,5 mm (B x H) 1758 04 geel, 

07 donkerblauw 50 per verpakking

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

A5 liggend, 
Binnenafmetingen: 210 x 148 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 223  x 163 mm (B x H)

1743 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

A4 staand,
Binnenafmetingen: 210 x 297 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 233  x  313 mm (B x H)

1744 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

A4 liggend,
Binnenafmetingen: 297 x 210 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 311 x  225 mm (B x H)

1745 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

A6 liggend, 
Binnenafmetingen : 148 x 105 mm (B x H)
 Buitenafmetingen 163 x 120 x mm (B x H)

1756 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Documentenhouders 
voor Magazijnen

Scheurbestendige zelfklevende en magneti-
sche hoezen zijn perfect voor het beschermen 
van etiketten in een drukke magazijnomge-
ving, daarnaast zijn ze ook gemakkelijk te 
scannen waardoor het verzamelen en verpak-
ken van goederen efficiënter verloopt.

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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  ZELFKLEVENDE 
DOCUMENTHOUDERS  
•   Met twee zelfklevende strips op 

de rugzijde
• Gebruik op palletten, kartonnen dozen en 

containers
• Gekleurde kunststof achterzijde en transparant venster, 

gemaakt van extra sterk polypropyleen
• Geschikt voor scanners en scheurbestendig
• Inserts kunnen snel vervangen worden
• Ontwerp en print professionele inserts met gratis online software, 

beschikbaar op www.duraprint.be of www.duraprint.nl 

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

Binnnenafmetingen : 100 x 38 mm (B x H)
Buitenafmetingen : 113 x 53 mm (B x H) 1759 07 donkerblauw 50 per verpakking

Binnenafmetingen : 150 x 67 mm (B x H)
Buitenafmetingen : 163 x 83 mm (B x H) 1762 07 donkerblauw 50 per verpakking

Binnenafmetingen : 210 x 74 mm (B x H)
Buitenafmetingen : 223 x 81,5 mm (B x H) 1794 07 donkerblauw 50 per verpakking

Binnenafmetingen : 297 x 74 mm (B x H)
Buitenafmetingen : 311 x 81,5 mm (B x H) 1796 07 donkerblauw 50 per verpakking

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

A6 liggend
Binnenafmetingen : 148 x 105 mm (B x H)
Buitenafmetingen :163 x 120 mm (B x H)

1763 07 donkerblauw 50 per verpakking

A5 liggend
Binnenafmetingen: 210 x 148 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 223 x 163 mm (B x H)

1795 07 donkerblauw 50 per verpakking

A4 staand
Binnenafmetingen : 210 x 297 mm (B x H)
Buitenafmetingen : 233 x 313 mm (B x H)

1797 07 donkerblauw 50 per verpakking

A4 liggend, 
Binnenafmetingen: 297 x 210 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 225 x 311 mm (B x H)

1798 07 donkerblauw 50 per verpakking

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 
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  DOCUMENTHOUDERS MET 
NEODYMIUMMAGNEET  
•   Sterke hechtkracht dankzij twee ingelaste 

Neodymium magneten
• Gebruik op metalen oppervlakken zoals 

magazijnrekken, metalen wanden en 
transportcontainers

• Gekleurde kunststof achterzijde en transparant 
venster, gemaakt van extra sterk polypropyleen

• Geschikt voor scanners en scheurbestendig
• De flap over het venster beschermt uw documenten tegen stof en vocht
• Inserts kunnen snel worden vervangen 
• Ontwerp en print professionele inserts met gratis online software, 

beschikbaar op www.duraprint.be of www.duraprint.nl  

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

A5 liggend,
Binnenafmetingen: 210 x 148 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 223 x 218 mm (B x H)

1746 04 geel, 
07 donkerblauw 10 per verpakking

A4 staand,
Binnenafmetingen: 210 x 297 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 223  x  368 mm (B x H)

1747 04 geel, 
07 donkerblauw 10 per verpakking

A4 liggend,
Binnenafmetingen: 297 x 210 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 311  x  280 mm (B x H)

1748 04 geel, 
07 donkerblauw 10 per verpakking

  DOCUMENTHOUDER MET 
GEVOUWEN OPHANGSYSTEEM  
•   Geschikt voor de identificatie van 

kratten en dozen
• In te voegen tussen gestapelde dozen of 

op te hangen aan individuele kratten
• Herbruikbaar
• Gemaakt van duurzaam gekleurd materiaal 
• Transparant, mat venster, inserts kunnen snel 

worden vervangen
• Geschikt voor scanners
• Ontwerp en print professionele inserts met gratis online software, 

beschikbaar op www.duraprint.be of www.duraprint.nl  

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

A6 liggend,
Binnenafmetingen : 148 x 105 mm (B x H)
Buitenafmetingen : 168 x 216 mm (B x H)

1721 07 donkerblauw 50 per doos

A5 liggend,
Binnenafmetingen : 210 x 148 mm (B x H)
Buitenafmetingen : 230 x 259 mm (B x H)

1722 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per doos

A4 liggend,
Binnenafmetingen : 297 x 210 mm (B x H)
Buitenafmetingen : 317 x 321 mm (B x H)

1723 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per doos

 DOCUMENTHOUDER 
MET BINDRIEMEN 
• Met pijlvormige bandjes, vast te 

maken in de uitsnijding van de hoes
• Ideaal voor permanent gebruik in opslagplaatsen en 

transportcontainers
• Zelfs bij bruusk transport blijft de hoes stevig op zijn plaats
• Gekleurde kunststof achterzijde en transparant venster, 

gemaakt van extra sterk polypropyleen
• Geschikt voor scanners en scheurbestendig
• De flap over het venster beschermt uw documenten tegen stof en vocht
• Inserts kunnen snel worden vervangen
• Ontwerp en print inserts met de gratis online software op www.duraprint.eu

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

A5 liggend, 
Binnenafmetingen: 210 x 148 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 223  x 380 mm (B x H)

1749 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

A4 staand, 
Binnenafmetingen: 210 x 297 mm (B x H)
Buitenafmetingen: 223 x 530 mm (B x H)

1750 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

A4 liggend, 
Binnenafmetingen: 297 x 210 mm  (B x H)
Buitenafmetingen: 311 x 442 mm (B x H)

1751 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020
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 DOCUMENTHOUDER MET OPHANGBEUGEL 
•   Met gegalvaniseerde, flexibele draad om licht en veilig vast te hechten
• Gebruik op transportcontainers, houten kisten en palletkartonnen
• Gekleurde kunststof achterzijde en transparant venster, gemaakt van extra sterk 

polypropyleen
• Geschikt voor scanners en scheurbestendig
• De flap over het venster beschermt uw documenten tegen stof en vocht
• Inserts kunnen snel worden vervangen
• Ontwerp en print inserts met de gratis online software op www.duraprint.eu 

DOCUMENTHOUDER VOOR PALLETVOET
•   Identificatie van palletten
• Te bevestigen aan palletten door middel van klittenbandsluiting
• Labelen kan langs de 4 zijdes
• Met een mat transparant venster
• Gebruiksvriendelijk door duimuitsnijding
• Gemaakt van extra sterk gekleurd polypropyleen
• Geschikt voor scanners
• Templates zijn beschikbaar op www.duraprint.be of www.duraprint.nl 

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking

Binnenafmetingen: 
140 × 65/90 × 65 mm (B × H)
Buitenafmetingen: 
596 × 75 × 0,8 mm (B × H × T)

1724 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

Omschrijving Art.nr. Kleurcode Verpakking
A5 liggend, 
Binnenafmetingen: 210 x 148 mm (B x H)
Buitenafmetingen van de hoes: 223 x 218 mm (B x H)
Buitenafmetingen met ophangbeugel: 329 x 226 mm (B x H)

1752 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

A4 staand,
Binnenafmetingen: 210 x 297 mm  (B x H)
Buitenafmetingen van de hoes: 223 x 368 mm (B x H)
Buitenafmetingen met ophangbeugel: 329 x 376 mm (B x H)

1753 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

A4 liggend,
Binnenafmetingen: 297 x 210 mm (B x H)
Buitenafmetingen van de hoes: 311 x 280 mm (B x H)
Buitenafmetingen met ophangbeugel: 329 x 288 mm (B x H)

1754 04 geel, 
07 donkerblauw 50 per verpakking

 INSERTS VOOR DOCUMENTHOUDERS  
•   Inserts op A4 papier met microperforatie
• Om professionele inserts te maken voor logistieke hoezen 
• Geschikt voor laser- en inkjetprinters
• Ontwerp gratis de lay-out voor uw inserts via onze software met databasefunctie, 

via www.duraprint.eu 
• Kleurcode: 02 wit

Geschikt voor art.nrs. Formaat insert Art.nr. Verpakking
1741, 1759 100 × 38 mm (240 inserts) 1022 20 vellen per zakje
1742, 1762 150 × 67 mm (80 inserts) 1003 20 vellen per zakje
1757, 1794 210 × 74 mm (60 inserts) 1028 20 vellen per zakje
1758, 1796 297 × 74 mm (40 inserts) 1031 20 vellen per zakje
1724 140/90 × 65 mm (80 inserts) 1010 20 vellen per zakje
1756, 1763, 1721 A6 liggend: 148 × 105 mm (20 inserts) 4851 10 vellen per zakje
1743, 1795, 1746, 1722, 1749, 1752 A5 liggend: 210 × 148 mm (20 inserts) 4855 10 vellen per zakje
1744, 1797, 1747, 1750, 1753 A4 staand: 210 × 297 mm (10 inserts) 4856 10 vellen per zakje
1745, 1798, 1748, 1723, 1751, 1754 A4 liggend: 297 × 210 mm (10 inserts) 4856 10 vellen per zakje

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 POCKETFIX®

•   Zelfklevende hoezen
• Voor het labelen van mappen, hechtmappen en ordners 

W × H outside mm W × H inside mm Art.nr. Kleurcode Verpakking
302 × 216 210 × 297 8096 19 transparant 25 per bulk verpakking
302 × 216 210 × 297 8295 19 transparant 10 per zakje
302 × 216 210 × 297 8296 19 transparant 50 per verpakking
210 × 175 148 × 210 8094 19 transparant 10 per zakje
240 × 180 148 × 210 8294 19 transparant 25 per bulk verpakking
94 × 63 mm 90 × 57 mm 8079 19 transparant 10 per zakje
105 × 65 mm 101 × 61 mm 8319 19 transparant 100 per verpakking

 LABELFIX®

  Zelfklevend etiketvenster
• Ideaal voor het labelen van lades, kasten, rekken, bakken en technische apparatuur. 
• Open aan beide zijden. 
• 200 mm breed, kan op maat geknipt worden. 
• Inclusief bedrukbare insteekkaarten. Snelle en professionele bedrukking dankzij de gratis DURAPRINT®

printsoftware, beschikbaar via www.durable.be of www.durable.nl. 

Breedte mm Hoogte mm Art.nr. Kleurcode Verpakking
200 10 8010 19 transparant 10 per zakje
200 15 8015 19 transparant 10 per zakje
200 20 8020 19 transparant 10 per zakje
200 30 8030 19 transparant 5 per zakje
200 40 8040 19 transparant 5 per zakje

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Etikethouders 
voor rekken en bakken

Voor het markeren en etiketteren van uw rekken, laden of kasten kunt u 
gebruik maken van permanent zelfklevende hoezen, etiketten, scanrails of 
transparante hoezen van DURABLE. De meeste producten kunnen individueel 
worden gepersonaliseerd met behulp van de bijgeleverde blanco insteekkaar-
ten. Creëer een layout voor de insteekkaart met de gratis software op 
www.duraprint.be of www.duraprint.nl

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 SCANFIX® 1000 X 20 MM  
•  20 etiketvellen met etiketten in het formaat 

200 × 20 mm apart verkrijgbaar met 
art.nr. 8000-02 

 SCANFIX® 1000 X 30 MM  
•  20 etiketvellen met etiketten in het formaat 

200 × 30 mm apart verkrijgbaar met 
art.nr. 8041-02 

 SCANFIX® 1000 X 40 MM  
•  20 etiketvellen met etiketten in het formaat 

200 × 40 mm apart verkrijgbaar met 
art.nr. 8099-02 

 SCANFIX® 20 GROOTVERPAKKING  
•   Inclusief 10 A5-vellen met 50 etiketten
• 20 etiketvellen apart verkrijgbaar met 

art.nr. 8000-02 

 SCANFIX® 30 GROOTVERPAKKING  
•   Inclusief 13 A5-vellen met 52 etiketten
• 20 etiketvellen apart verkrijgbaar met 

art.nr. 8041-02 

 SCANFIX® 40 GROOTVERPAKKING 
•  Inclusief 17 A5-vellen met 51 etiketten
• 20 etiketvellen apart verkrijgbaar met 

art.nr. 8099-02 

 SCANFIX®

•   Zelfklevende scanhoezen SCANFIX®

• Geschikt voor winkels en magazijnen
• Open aan de bovenzijde en aan de zijkant
• Inclusief inserts 
•  Insert op A5 papier voor de DURABLE producten SCANFIX, C-Profiel en LABELFIX
• Papier met microperforatie 
• Geschikt voor inkjet- en laserprinters
• Om professionele inserts te maken voor productie en magazijnen.
• Ontwerp een lay-out met de gratis DURAPRINT® software op www.durable.be of www.durable.nl 

Breedte mm Hoogte mm Art.nr. Kleurcode Verpakking
200 20 8044 19 transparant 5 per zakje
200 30 8045 19 transparant 5 per zakje
200 40 8046 19 transparant 5 per zakje

Product Breedte mm Hoogte mm Art.nr. Kleurcode Verpakking
  SCANFIX® 20 grootverpakking 200 20 8023 19 transparant 50 stuks per doos
  SCANFIX® 30 grootverpakking 200 30 8024 19 transparant 50 stuks per doos
  SCANFIX® 40 grootverpakking 200 40 8025  19 transparent 50 stuks per doos

Product Breedte mm Hoogte mm Art.nr. Kleurcode Verpakking
  SCANFIX® 1000 × 20 MM 1000 20 8026 19 transparant 25 stuks per doos
  SCANFIX® 1000 × 30 MM 1000 30 8027 19 transparant 25 stuks per doos
  SCANFIX® 1000 × 40 MM 1000 40 8039 19 transparant 25 stuks per doos

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

Etikethouders 
voor rekken en bakken

Passende inserts vindt u 
op pagina 20.

 SCANFIX® GROOTVERPAKKINGEN 
•  50 stuks per doos

 SCANFIX® 1000 
• Inclusief beschrijfbare inserts
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 MAGNETISCH C-PROFIEL   
•   Magnetische houder met opening voor insert  
• Transparante folie beschermt de insert
• Hecht aan metalen oppervlakken zoals metalen kasten, rekken en lades 
• Inclusief A5 papier met microperforatie voor 5 inserts 
• Extra inserts zijn apart verkrijgbaar
• Ontwerp inserts met de gratis DURAPRINT® software op www.duraprint.be of 

www.duraprint.nl 

  MAGNETISCH C-PROFIEL 20  
•   Breedte 200 mm × Hoogte 20 mm
• Inclusief 1 × A5 pagina met 5 labels 
• Pak met 20 extra pagina‘s afzonderlijk 

verkrijgbaar: artikelnr. 8000-02.
• 5 stuks per zakje  

1710 58 houtskool
5 stuks per zakje

  MAGNETISCH C-PROFIEL 30  
•   Breedte 200 mm × Hoogte 30 mm
• Inclusief 2 × A5 pagina met 8 labels 
• 20 extra pagina‘s zijn apart 

verkrijgbaar: art.nr. 8041-02
• 5 stuks per zakje  

1711 58 houtskool
5 stuks per zakje

  MAGNETISCH C-PROFIEL 40  
•   Breedte 200 mm × Hoogte 40 mm
• Inclusief 2 × A5 pagina met 6 labels 
• 20 extra pagina‘s zijn apart 

verkrijgbaar: art.nr. 8099-02
• 5 stuks per zakje 

1712 58 houtskool
5 stuks per zakje

  MAGNETISCH C-PROFIEL 20 
GROOTVERPAKKING  
•    Breedte 200 mm × hoogte 20 mm 
• Inclusief 10 A5-vellen met 50 etiketten 
• 20 etiketvellen apart verkrijgbaar 

met art.nr. 8000-02 
• Pak van 50 stuks  

1713 58 houtskool
50 stuks per doos

  MAGNETISCH C-PROFIEL 30 
GROOTVERPAKKING   
•   Breedte 200 mm × Hoogte 30 mm
• Inclusief 13 A5-vellen met 52 etiketten
• 20 etiketvellen apart verkrijgbaar 

met art.nr. 8041-02
• Pak van 50 stuks  

1714 58 houtskool
50 stuks per doos

  MAGNETISCH C-PROFIEL 40 
GROOTVERPAKKING 
•    Breedte 200 mm × Hoogte 40 mm
• Inclusief 17 A5-vellen met 51 etiketten
• 20 etiketvellen apart verkrijgbaar 

met art.nr. 8099-02
• Pak van 50 stuks 

1719 58 houtskool
50 stuks per doos

 INSERTNAVULLINGEN 
•  PC-printable insert sheets for DURABLE labelling products
• A5 sheets with perforated ready-to-use labels for DURABLE products: SCANFIX, C-profiles and LABELFIX
• Suitable for laser, inkjet printers and copiers
• Print professional labels for warehouse and production
• Digitally create labels using our free software DURAPRINT® at www.duraprint-uk.com

 LABEL REFILL 200 X 20 MM  
•  Etiketten: 200 mm × 17 mm (B × H)
• 20 vellen met in totaal 100 etiketten  

8000 02 wit
20 per zakje

  LABEL REFILL 200 X 30 MM 
•   Etiketten: 200 mm × 27 mm (B × H)
• 20 vellen met in totaal 80 etiketten  

8041 02 wit
20 per zakje

  LABEL REFILL 200 X 40 MM  
•   Etiketten: 200 mm × 37 mm (B × H)
• 20 vellen met in totaal 60 etiketten  

8099 02 wit
20 per zakje

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Ook geschikt voor onze producten 
op pagina 19-20.
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 MAGNETISCHE LABELINGSBAND 20 
•   Breedte 5000 mm × hoogte 20 mm 

1707 02 wit
1 stuk

  MAGNETISCHE LABELINGSBAND 30 
  Breedte 5000 mm x hoogte 30 mm  

1708 02 wit
1 stuk

  MAGNETISCHE LABELINGSBAND 40 
  Breedte 5000 mm x hoogte 40 mm  

1709 02 wit
1 stuk

8099 02 wit
20 per zakje

 MAGNETISCHE LABELINGSBAND   
•   Magnetische labelingsband op rol 
• Kan op maat worden geknipt
• Hecht aan metalen oppervlakken zoals metalen kasten, 

rekken en lades
• Flexibel, elastisch en sterk
• Mogelijk om te beschrijven met permanente stiften 

 METALEN PLAKBAND 
4715 02 wit
1 stuk

 ZELFKLEVENDE METALEN TAPE   
•   Zelfklevende metalen tape voor magneten  
• Kan op maat worden geknipt
• Kleeft aan alle effen oppervlakken
• Afmetingen: 5 m lang, 35 mm breed 

  METAALBAND MET 10 MAGNETEN  
•   Inclusief 10 magneten 
• Diameter van de magneet: 30 mm
• De magneet is sterk genoeg voor 5 pagina‘s 

1717 02 wit
1 stuk

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 
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 DURAFIX®

•   De DURAFIX® magneetstrook is geschikt om te bevestigen aan vlakke oppervlakken zoals kasten, 
glazen deuren, whiteboards, informatieborden en vitrines.

• Papier kan gemakkelijk tussen de twee magneten worden geklemd, ongeacht het formaat.
• Bevestig bovenaan of zijdelings, afhankelijk van de nodige ruimte
• Snel en gemakkelijk te gebruiken.
• Laat geen sporen na bij verwijdering. 
• Het DURAFIX® assortiment bestaat uit 3 productgroepen: DURAFIX® CLIP, een zelfklevende magneetklem 

voor kleine notities, DURAFIX® RAIL, een zelfklevende magneetstrook voor A5, A4 en A3 documenten en 
DURAFIX® ROLL, een rol van 5 meter die op maat kan worden geknipt. 

• Hiermee hangt u zelfs posters en speciale formaten gemakkelijk op. 

 DURAFIX® CLIP 60 MM  
•   Magnetische klem voor notities, herinneringen en 

afspraken
• Zelfklevende bevestiging op gladde oppervlakken 

zoals kasten, ijskasten, glazen deuren of 
vitrinekasten 

• Afmeting: 60 × 17 mm (B × H) 
4705 01 zwart, 07 donkerblauw, 

23 metaal-zilver
5 per zakje

 DURAFIX® CLIP 60 MM 
GROOTVERPAKKING   

4709 00 assorti, 23 metaal-zilver
10 per zakje

 DURAFIX® RAIL 210 MM  
•   Magneetstrook voor informatie en affiches in A5 

liggend en A4 staand formaat
• Zelfklevend te bevestigen, geeft een uniforme 

uitstraling op gladde oppervlakken zoals kasten, 
glazen deuren en etalages, maar ook op 
whiteboards, lean cubes en vitrinekasten

• Afmetingen: 210 × 17 mm (B × H)  
4706 01 zwart, 07 donkerblauw, 

23 metaal-zilver
5 per zakje

 DURAFIX® RAIL 297 MM  
•   Magneetstrook voor informatie en affiches in A4 

liggend en A3 staand formaat
• Afmetingen: 297 × 17 mm (B × H)  

4707 01 zwart, 07 donkerblauw, 
23 metaal-zilver

5 per zakje

 DURAFIX® ROLL 5 M  
•   Maximale flexibiliteit, de magneetstrook op rol 

kan met een schaar op maat van het in te voegen 
document worden gesneden

• Geringe opslagruimte nodig (diameter ca. 14 cm)
• Zelfklevend te bevestigen, geeft een uniforme 

uitstraling op gladde oppervlakken zoals kasten, 
glazen deuren en etalages, maar ook op 
whiteboards, lean cubes en vitrinekasten

• Afmeting: 5000 × 17 mm (B × H). 
4708 01 zwart, 07 donkerblauw, 

23 metaal-zilver
1 stuk

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

 DURAFIX® - de zelf-
klevende magneetklem

Perfect voor het snel bevestigen van notities en alle maten documenten 
of posters. DURAFIX® hecht op gladde oppervlakken zoals deuren, kasten, 
whiteboards en glas. Het kan worden verwijderd zonder resten achter te laten. 
Gewoon plakken en fixeren!
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 TRANSPARANTE HOEZEN 
•   Met gecentreerde ponsgaten
• Voor mededelingen
• In staand formaat
• Open aan de korte zijde
• Gemaakt van extra sterke, slijtvaste folie
• Met beschermende flap
• Documentecht 

  ZICHTTAS A4    
2307 19 transparant
10 per zakje

  ZICHTTAS A5    
2306 19 transparant
10 per zakje

  ZICHTTAS A6    
2302 19 transparant
10 per zakje

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

DURAPRINT® software:

Het kan niet eenvoudiger! Perfect ontworpen en professioneel gedrukt – met de gratis DURAPRINT®

software kunt u uw persoonlĳkeontwerpen voorbereiden, afdrukken en bewaren voor later en dit in 
een mum van tĳd. Voor grote evenementen kunt u beroep doen opde praktische databasefunctie, 
waarmee u lĳsten van namen en afbeeldingen in één keer kunt importeren.
www.duraprint.be - www.duraprint.nl
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321

+ 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

  DURACARD PRINTSET (KLEUREN-
PRINTLINT + 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 00 assorti
1 set

 In verenigingen zoals sportclubs en kleine- en middelgrote bedrijven, kortom 
instellingen waar men een beperkte toegang hanteert omwille van veiligheidsredenen, 
dienen lidkaarten en toegangskaarten te voldoen aan dezelfde eisen, namelijk: 
gebruiksvriendelijkheid en bescherming van buitenaf.  

 Om te voldoen aan deze eisen, bieden we een totaaloplossing aan. Gaande van het 
persoonlijk ontwerp van de kaart, over een snelle bedrukking (zelfs in kleine oplagen), 
tot verschillende praktische hoezen voor opberging. 

 Kies een accessoire  Druk uw kaarten af  Creëer uw layout 

 ID kaarten en toegangspassen: 
persoonlijk en veilig 

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

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Incl. startset
(Kleurenlint + 100 kaarten)

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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# 8920

8913 00 assorti
1 set

 KAARTHOUDER PUSHBOX   
•   Betrouwbare bescherming tegen schade 
• Houder voor 3 kaarten of passen (TRIO)
• Voorzien van geleiders om elke kaart afzonderlijk 

uit de houder te halen 

  KAARTHOUDER OUTDOOR SECURE  
•   Kaarthouder met armbevestiging
• Geschikt voor buiten
• Aanpasbare armbevestiging met klittenbandsluiting
• Alternatief voor textielkoord (kan in de weg zitten of 

kan vast komen te zitten) 
• Gemaakt van robuuste kunststof en voorzien van een 

zipsluiting om de insert te beschermen tegen vuil en 
vocht 

• Waterdicht en bestand tegen temperaturen tot -20°
• Voor 1 kaart van maximum 97 × 61 mm  

8414 19 transparant
Per 10 stuks

 KAARTHOUDER 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  

Product Art.nr. Kleurcode Verpakking
PUSHBOX TRIO
Houder voor 3 kaarten of passen 8920 19 transparant 10 per verpakking

PUSHBOX TRIO MET TEXTIELKOORD
Houder voor 3 kaarten of passen 8925 01 zwart 10 per verpakking

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

PUSHBOX DUO MET TEXTIELKOORD
Houder voor 2 kaarten of passen 8926 01 zwart 10 per verpakking

PUSHBOX MONO
Houder voor 1 kaart of pas 8922 19 transparant 10 per verpakking

PUSHBOX MONO MET TEXTIELKOORD
Houder voor 1 kaart of pas 8927 01 zwart 10 per verpakking

 additioneel: 
• Zijdezachte textielkoord
• Extra brede karabijnhaak, gemaakt van metaal 
• Breedte textielkoord: 15 mm - Lengte textielkoord: 440 mm 

 TOEPASSINGEN 
•    Speciaal voor toegangen waar veiligheid van primordiaal 

belang is zoals op luchthavens of in openbare gebouwen 

 Voor de speciale bescherming van gevoe-
lige kaarten. De PUSHBOX kaarthouder 
beschermt tot 3 kaarten permanent tegen 
krassen en vuil. Tegelijk kan u makkelijk en 
snel de kaarten individueel verwijderen. 

 ID kaarten en toegangspassen: 
persoonlijk en veilig 

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 
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# 8012

# 8005/8698# 8005/8698

# 8218

# 8219

GESLOTEN KAARTHOUDERS
•   Kristalheldere kaarthouder voor een optimale leesbaarheid en 

gemakkelijke scanning van barcodes op kaarten
• De gesloten versie garandeert een efficiënte bescherming van alle kaarttypes
• Aantrekkelijk design  

 OPEN KAARTHOUDERS     
•   Open versie in een aantrekkelijk design
• Geschikt voor 1 of 2 kaarten, in liggend of staand formaat
• Combineerbaar met een ketting, textielkoord of afrolmechanisme 

GESLOTEN KAARTHOUDER MET AFROLMECHANISME
• Met duimuitsparing op de achterzijde voor het gemakkelijk verwisselen of verwijderen van de kaart
• Kan zowel gebruikt worden in staand als liggend formaat
• Voorzien van een afrolmechanisme
• Afrolmechanisme met metalen klem op de keerzijde en drukknopsluiting
• Lengte van het touw: 80 cm
• Binnenafmetingen: 54 × 87 mm (H × B)  

Art.nr. Kleurcode Verpakking

HOUDER MET AFROLMECHANISME - VOOR 1 KAART 8012 19 transparant 10 per verpakking

HOUDER MET AFROLMECHANISME - VOOR 2 KAARTEN 8224 19 transparant 10 per verpakking

GESLOTEN KAARTHOUDER MET KLEM
•   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) 

Art.nr. Kleurcode Verpakking

HOUDER MET KLEM - VOOR 1 KAART 8005 19 transparant 25 per verpakking

HOUDER MET KLEM - VOOR 2 KAARTEN 8013 19 transparant 25 per verpakking

GESLOTEN KAARTHOUDER ZONDER BEVESTIGING
•    Met duimuitsparing voor het gemakkelijk verwisselen van de kaarten
• Kan zowel gebruikt worden in staand als liggend formaat
• Combineerbaar met ketting, textielkoord of afrolmechanisme 
• Binnenafmetingen: 54 × 87 mm (H × B) 

Art.nr. Kleurcode Verpakking
HOUDER VOOR 1 KAART 8905 19 transparant 10 stuks/pak

HOUDER VOOR 2 KAARTEN 8924 19 transparant 10 stuks/pak

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

Art.nr. Kleurcode Verpakking

HOUDER MET KLEM - VOOR 1 KAART 8118 01 zwart, 03 rood, 06 
blauw, 19 transparant 25 per verpakking

HOUDER MET KLEM - VOOR 2 KAARTEN 8218 01 zwart, 06 blauw, 
19 transparant 25 per verpakking

OPEN KAARTHOUDER MET AFROLMECHANISME
•  Kan zowel gebruikt worden in staand als liggend formaat
• Afrolmechanisme met metalen klem op de achterzijde en drukknopsluiting
• Lengte van het touw: 80 cm
• Binnenafmetingen: 54 × 87 mm (H × B) 

Art.nr. Kleurcode Verpakking
HOUDER MET AFROLMECHANISME - 
VOOR 1 KAART 8011 19 transparant 10 per verpakking

HOUDER MET AFROLMECHANISME - 
VOOR 2 KAARTEN 8219 19 transparant 10 per verpakking

OPEN KAARTHOUDER ZONDER BEVESTIGING
•   Kan zowel gebruikt worden in staand als liggend formaat
• Combineerbaar met een ketting, textielkoord of afrolmechanisme
• Binnenafmetingne : 54 × 87 mm (H × B)  

Art.nr. Kleurcode Verpakking

HOUDER VOOR 1 KAART 8918 01 zwart, 
19 transparant 10 per verpakking

HOUDER VOOR 2 KAARTEN 8919 01 zwart, 
19 transparant 10 per verpakking

 Het kristalheldere oppervlak presenteert 
de kaarten zonder lichtweerkaatsing. 
Het gesloten ontwerp biedt een optimale 
bescherming voor magneetstrips en chip-
kaarten 

 In diverse kleuren, opening voor het in-
brengen van 1 of 2 kaarten, de open kaart-
houders zijn zeer geschikt voor elk type 
veiligheidspas 

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020
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  AFROLMECHANISME 
EXTRA STRONG  
•   Afrolmechanisme voor zware kaarthouders of 

sleutels, de magnetische sluiting houdt stand tot 
een gewicht van 300 g

• Met kleine sleutelring en drukknopsluiting
• Opgelet: de geïntegreerde magneet kan de werking 

van de magneetstrip op uw kaart verstoren 
•   Met metalen klem 
• Lengte: 60 cm  

8329   01 zwart, 02 wit, 07 donkerblauw, 10 grijs
1 per verpakking

 AFROLMECHANISME STYLE MET 
KARABIJNHAAK 
•   Ovalen afrolmechanisme in een aantrekkelijk 

design
• Met metalen clip op de achterzijde
• Kan gecombineerd worden met alle DURABLE 

congresspelden of pashouders met clipuitsparing 
of speld 

•   Lengte: 80 cm
• Met veerhaak  

8327   01 zwart, 03 rood, 04 geel, 
05 groen, 07 donkerblauw, 
10 grijs, 12 lila

1 per verpakking

  TEXTIELKOORD 
SOFT COLOUR 
•   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

  TEXTIEL-
KOORD MET 
AFROLMECHANISME 
EXTRA STRONG  
•  Textielkoord met afrolmechanis-

me voor zware kaarthouders of sleutels
• Met veiligheidsslot
• De magnetische sluiting ondersteunt 

een gewicht tot 300 gram
• Met kleine sleutelring en versterkte drukknopsluiting
• Opgelet: de geïntegreerde magneet kan de werking van de 

magneetstrip op uw kaart verstoren 
•  Afmetingen textielkoord: lengte: 80 cm, 

breedte: 15 mm
• Touwlengte van het afrolmechanisme: 60 cm 

8330   01 zwart
1 stuk

  TEXTIELKOORD 
REFLECTERENDE  
•  20 mm breed textielkoord met veiligheidssluiting 

Groot reflecterend oppervlak Heldere veiligheids-
kleur Hoogwaardig textielmateriaal Afneembare 
klikgesp met karabijnhaak Kan met alle DURABLE 
kaarthouders worden gebruikt. 

• Lengte: ca. 53 cm
8692   09 oranje
1 stuk

 Excellent draagcomfort in combinatie met hoogstaan-
de technologie maken deze afrolmechanismes, clips 
en kettingen ideaal om te gebruiken in combinatie met 
alle kaarthouders en badges. 

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

DURAPRINT® – voor gepersonaliseerde kaarten en ID-kaarten

Creëer professioneel gedrukte labels en naamkaartjes in enkele minuten met onze gratis 
DURAPRINT® software. Met een praktische databasefunctie kunnen lijsten van namen, foto's etc. 
worden omgezet in kant-en-klare ontwerpen die steeds opnieuw kunnen worden gebruikt.

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

The integrated 
magnets may af-
fect the readability 
of the magnetic 
stripe cards.

The integrated 
magnets may af-
fect the readability 
of the magnetic 
stripe cards.
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4820-19 4821-19 4822-19 4823-19 4824-19 4825-19 4826-19

 Deurborden 

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

 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 

Afmetingen B x H mm Art.nr. Kleurcode Verpakking
105 × 105 mm 4820 19 transparant 1 stuk
148 × 105 mm 4821 19 transparant 1 stuk
148 × 148 mm 4822 19 transparant 1 stuk
210 × 148 mm 4823 19 transparant 1 stuk
210 × 210 mm 4824 19 transparant 1 stuk
210 × 297 mm (DIN A4 staand) 4825 19 transparant 1 stuk
297 × 420 mm (DIN A3 staand) 4826 19 transparant 1 stuk

 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 

Afmetingen B x H mm Art.nr. Kleurcode Verpakking
149 × 52,5 mm 4860 02 wit, 07 donkerblauw, 37 graphiet 1 stuk
149 × 105,5 mm 4861 02 wit, 07 donkerblauw, 37 graphiet 1 stuk
149 × 148,5 mm 4862 02 wit, 07 donkerblauw, 37 graphiet 1 stuk
210 × 148,5 mm 4866 02 wit, 07 donkerblauw, 37 graphiet 1 stuk
210 × 297 mm 4867 02 wit, 07 donkerblauw, 37 graphiet 1 stuk

 Met slechts twee schroeven te 
bevestigen. 

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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4806-234807-234803-23 4808-234801-23 4802-23 4805-23

4867 4866 4862 4861 4860

4800-23

 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  

Afmetingen B x H mm Art.nr. Kleurcode Verpakking
149 × 52,5 mm 4800 23 metaal-zilver 1 stuk
149 × 105,5 mm 4801 23 metaal-zilver 1 stuk
149 × 148,5 mm 4802 23 metaal-zilver 1 stuk
149 × 210,5 mm 4803 23 metaal-zilver 1 stuk
210 × 148,5 mm 4805 23 metaal-zilver 1 stuk
210 × 297 mm (DIN A4 staand) 4806 23 metaal-zilver 1 stuk
297 × 210 mm (DIN A4 liggend) 4807 23 metaal-zilver 1 stuk
297 × 420 mm (DIN A3 staand) 4808 23 metaal-zilver 1 stuk

Inclusief plakstrips

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 
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 SORTEERREK, 3 DELEN 
•   Gemaakt van plaatstaal voorzien van een poedercoating 
• 3 onderverdelingen om documenten efficiënt te 

sorteren
• Mogelijk aan de wand te monteren
• Lateraal etiketvenster
• Voor A4- en folioformaat
• Afmetingen: 360 × 205 × 250 mm (B × H × D) 

3359 01 zwart, 10 grijs
1 stuk

  SORTEERREK, 5 DELEN   
•   Gemaakt van plaatstaal voorzien van een poedercoating 
• 5 onderverdelingen om documenten efficiënt te 

sorteren
• Mogelijk aan de wand te monteren
• Lateraal etiketvenster
• Voor A4- en folioformaat
• Afmetingen: 360 × 330 × 250 mm (B × H × D) 

3360 01 zwart, 10 grijs
1 stuk

  SORTEERREK, 8 DELEN   
•   Gemaakt van plaatstaal voorzien van een poedercoating 
• 8 onderverdelingen om documenten efficiënt te 

sorteren
• Mogelijk aan de wand te monteren
• Lateraal etiketvenster
• Voor A4- en folioformaat
• Afmetingen: 360 × 540 × 250 mm (B × H × D) 

3361 01 zwart, 10 grijs
1 stuk

 IDEALBOX 
•   Praktische en robuuste ladebox 
• Geschikt om op een tafel, in of op een kast te plaatsen, alsook 

om aan een wand te monteren 

  IDEALBOX PLUS  
•   Met een te sluiten frontplaat
• Voor het opbergen van documenten tot C4 formaat
• 7 open lades
• Voor op het bureau of montage onder het bureau of aan de 

muur
• Afmetingen: 250 × 322 × 365 mm (B × H × D) 

1712001060 zwart
1 stuk

1712001050 grijs
1 stuk

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Sorteerrekken en 
kunststof folderhouders

De verschillende archiefsystemen van DURABLE helpen bij het 
organiseren van werkplekken in productie, logistiek en beheer 
volgens de Lean Management methode. De systemen zijn gemaakt 
van metaal of hoogwaardige kunststof en bieden een directe toe-
gang tot documenten, tekeningen, schetsen en andere documenten. 
Precies daar waar ze nodig zijn.

SORTEERREKKEN
• Robuust classificatierek voor werkplekken
• Geschikt voor montage op geperforeerde 

metalen wanden
• Ideaal voor productie en logistiek

Voor extreme 
gebruiksomstandigheden

Met uitschuifbare 
 frontplaat als 

stofbescherming

ADAPTER VOOR WANDBEVESTIGING
• Om te bevestigen aan geperforeerde metalen wanden
• Geschikt voor de volgende gaten: 9 × 9 mm/37 mm, 

9 × 9 mm/38 mm, 10 × 10 mm/38 mm
• Afmetingen: 335 × 42 × 8 mm (B × H × D)

999110794   10 grijs
1 stuk
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3361 01 zwart, 10 grijs
1 stuk

 FLEXIPLUS 
•  Folderhouder voor staand en liggend A4 en A5 formaat
• Vulcapaciteit: 23 mm
• Maximaal vulgewicht 6 kg
• Ideaal voor in showrooms, bij de receptie, in 

wachtruimten en op beurzen 

 FLEXIPLUS 6 A4 
•   Folderhouder voor informatie in staand A4 formaat
• Met 6 vakken voor A4 documenten
• Afmetingen: 247 × 745 × 100 mm (b × h × d) 

1700008061 zwart
1 set

1700008401 transparant
1 set

   FLEXIPLUS 6 A4 LANDSCAPE  
•    Folderhouder voor informatie in liggend A4 formaat
• Met 6 vakken voor A4 documenten
• Afmetingen: 247 × 745 × 100 mm (b × h × d) 

1700014061 zwart
1 set

1700014401 transparant
1 set

 FLEXIBOXX 
•   Folderhouder voor staand en liggend A4 formaat
• Vulcapaciteit: 24 mm
• Maximaal vulgewicht 6 kg
• Ideaal voor in showrooms, bij de receptie, in wach-

truimten en op beurzen 

 FLEXIBOXX 6 A4   
•   Folderhouder in A4 formaat
• 6 vakken A4
• Afmetingen: 240 × 690 × 135 mm (b × h × d) 

1709760010 wit 1 set
1709760060 zwart 1 set
1709760400 transparant 1 set

 FLEXIBOXX 12 A4  
•   Folderhouder in A4 formaat
• 12 vakken A4
• Afmetingen: 240 × 1115 × 135 mm (B × H × D) 

1709763010 wit 1 set
1709763060 zwart 1 set
1709763400 transparant 1 set

  FLEXIBOXX 12 A4 LANDSCAPE  
•   Folderhouder in liggend A4 formaat
• 12 vakken A4
• Afmetingen: 348 × 1140 × 95 mm (b × h × d) 

1709781010 wit 1 set
1709781060 zwart 1 set
1709781400 transparant 1 set

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

999110794   10 grijs
1 stuk
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 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 uiteenlopen-
de toepassingen. 

 DURABIN 
•   Afvalbakken uit kunststof voor het inzamelen en 

sorteren van afval en gerecycled materiaal.
• Rond of rechthoekig
• Beschikbaar in verschillende kleuren
• Eenvoudige markering mogelijk van de verschil-

lende afvalcategorieën dankzij de gekleurde 
deksels 

 DURABIN TROLLEY 60  
•   Trolley vervaardigd uit wit gelakt metaal met 4 

draaibare wielen
• Voor de DURABIN 60 container voor afval en 

gerecycled materiaal
• Afmetingen: 470 × 180 × 260 mm (L × H × B) 

1801666010 wit 1 stuk

  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) 

  DURABIN DEKSEL 60 
•  Rechthoekig deksel voor DURABIN 60 met hand-

vat om gemakkelijk te verplaatsen
• Alle afvalbakken zijn geschikt voor voeding, met 

uitzondering van de zwarte (volgens de Europese 
richtlijn 1935/2004/EU)

• Afmetingen: 501 × 58 × 272 mm (L × H × B) 

  DURABIN MET KLEPDEKSEL 40 
•  Container met deksel voor afval en gerecycled materiaal
• Met klepdeksel
• Capaciteit: 40 liter
• Afmetingen: 320 × 747 × 366 (L × H × B) 

  DURABIN FLIP DEKSEL RECHTHOEKIG 40 
•  Flip deksel voor DURABIN SQUARE 40
• Afmetingen: 330 × 170 × 330 mm (L × H × B) 

1800496054 grijs 1 stuk

1800497020 groen 1 stuk
1800497030 geel 1 stuk
1800497040 blauw 1 stuk
1800497221 zwart 1 stuk

1801574011 wit 1 stuk
1801574012 groen 1 stuk
1801574013 geel 1 stuk
1801574014 blauw 1 stuk
1801574018 rood 1 stuk
1801574051 grijs 1 stuk

1809798010 wit 1 set

 Geschikt voor voeding, 
volgens europese standaard 
1935/2004/EC 

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Afvalbakken

Afneembaar deksel voor het 
eenvoudig ledigen
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 DURABIN TROLLEY 90  
•   Trolley vervaardigd uit wit gelakt metaal met 4 

draaibare wielen
• Voor de DURABIN 90 afvalbak
• Afmetingen: 395 × 180 × 385 mm (L × H × B) 

1801668010 wit 1 stuk

 TROLLEY 
•   Archieftrolley met 4 wielen
• Voor het transporteren van zware of stapelbare 

opslagdozen
• Laadvermorgen: tot 250 kg
• Afmetingen: 400 × 160 × 600 mm (L × H × B) 

1809693180 rood 1 stuk
1809693060 zwart 1 stuk

  DURABIN 90 
•  Vierkante afvalbak
• Capaciteit 90 liter 
• Met handvaten voor gemakkelijk transport
• Alle afvalbakken zijn geschikt voor voeding, met 

uitzondering van de zwarte (volgens de Europese 
richtlijn 1935/2004/EU)

• Afmetingen: 520 × 610 × 490 mm (L × H × B) 

  DURABIN LID 90 
•  Vierkant deksel voor DURABIN 90, met handvaten 

voor gemakkelijk transport
• Alle afvalbakken zijn geschikt voor voeding, met 

uitzondering van de zwarte (volgens de Europese 
richtlijn 1935/2004/EU)

• Afmetingen: 507 × 60 × 470 mm (L × H × B) 

1800474050 grijs 1 stuk

1800475020 groen 1 stuk
1800475030 geel 1 stuk
1800475040 blauw 1 stuk
1800475221 zwart 1 stuk

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

Voor conventionele transportkisten 
volgens Eurocode 400 x 600
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 AFVALBAKKEN MET VLAMDOVEND DEKSEL  
•   Ronde afvalbakken met vlamdovend deksel
• Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag epoxy polyester of ver-

vaardigd uit roestvrij staal
• Vuurdovend deksel vervaardigd uit aluminium of plaatstaal
• Het vlamdovend deksel onderbreekt de zuurstoftoevoer en blust dus het vuur
• TÜV gecertificeerd 

 RONDE 
AFVALBAK MET VLAMDOVER 15 
•   Capaciteit: 15 liter
• Afmetingen: 357 × 260 mm (H × Ø) 

3305 01 zwart, 10 grijs, 
23 metaal-zilver

1 stuk

 RONDE 
AFVALBAK MET VLAMDOVER 30 
•   Capaciteit: 30 liter
• Afmetingen: 492 × 315 mm (H × Ø) 

3306 01 zwart, 10 grijs
1 stuk

  RONDE 
AFVALBAK MET VLAMDOVER 60  
•   Capaciteit: 60 liter
• Afmetingen: 662 × 375 mm (H × Ø)  

3307 01 zwart, 10 grijs
1 stuk

 RONDE AFVALBAK UIT ROESTVAST 
STAAL MET VLAMDOVER 15  
•  Ronde afvalbak vervaardigd uit roestvast staal 

met vlamdovend deksel
• Hoogwaardig roestvast staal
• Capaciteit: 15 liter
• Afmetingen: 357 × 260 mm (H × Ø) 

3376 23 metaal-zilver
1 stuk

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Veilige afvalbak voor gebruik in productie 
en magazijn. Het speciaal ontworpen deksel 

onderbreekt de zuurstoftoevoer
 en dooft zo de vlammen.
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3307 01 zwart, 10 grijs
1 stuk

 AFVALBAKKEN MET ASBAK 
•   Afvalbakken met geïntegreerde asbak
• Brandbeveiliging dankzij de zandlade of dankzij het 

vlamdovend deksel
• Afvalbak vervaardigd uit hoogwaardig staal met een 

krasbestendige laag epoxy polyester of uit roestvrij staal
• Sommige met uitneembare asbak voor een gemakkelijk legen
• Ideaal voor gebruik in rookruimtes of entrees 

  RONDE AFVALBAK UIT ROEST-
VAST 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 23 metaal-zilver
1 stuk

  METALEN AFVALBAK MET ASBAK  
•   Metalen afvalbak van 17 liter, inclusief asbak van 2 liter
• Afvalbak met uitneembare asbak voor gemakkelijke legen en 

reinigen
• Inclusief aluminium asbak, geleverd met 1,5 kg wit zand
• 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) 

3330 01 zwart, 23 metaal-zilver, 58 houtskool
1 stuk

  METALEN AFVALBAK MET ASBAK   
•  Metalen afvalbak van 17 liter, inclusief asbak van 2 liter en 

vlamdovend deksel
• Het vlamdovend aluminium deksel onderbreekt de zuurstoftoevoer 

en blust dus het vuur
• Uitneembare emmer en asbak voor het gemakkelijk legen en 

reigingen van de bakken
• Afmetingen van het vlamdovend deksel: 60 × 240 mm (H × Ø)
• Afmetingen van de opening voor het afval: 150 × 125 mm (D × H)
• Afmetingen van de emmer binnenin: 380 × 220 mm (H × Ø)
• Productafmetingen: 630 × 250 mm (H × Ø) 

3332 01 zwart, 23 metaal-zilver, 58 houtskool
1 stuk

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 
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  METALEN AFVALBAKKEN  
•  Afvalbakken vervaardigd uit plaatstaal of 

roestvrij staal
• Ideaal voor gebruik in kantoren en hotels
• In rechthoekige of ronde vorm
• Sommige modellen met extra decoratieve 

perforatie in twee breedtes 

 RONDE METALEN AFVALBAK 15  
•  Ronde afvalbak
• Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag 

epoxy polyester
• Capaciteit: 15 liter
• Afmetingen: 315 × 260 mm (H × Ø) 

3301 01 zwart, 10 grijs, 23 metaal-zilver, 
58 houtskool

1 stuk

  RONDE 
METALEN AFVALBAK 15/P 165  
•  Ronde afvalbak
• Met decoratieve perforatie rondom (165mm hoog)
• Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag 

epoxy polyester
• Capaciteit: 15 liter
• Afmetingen: 315 × 260 mm (H × Ø) 

3310 01 zwart, 10 grijs, 
23 metaal-zilver, 58 houtskool

1 stuk

 RONDE AFVALBAK UIT ROEST-
VAST 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 23 metaal-zilver
1 stuk

  METALEN WANDASBAK 2,5 LITER 
•   Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag 

epoxy polyester
• Capaciteit: 2,5 liter
• Afmetingen: 205 × 275 × 80 mm (L × H × B)  

3333 01 zwart
1 stuk

 METALEN WANDASBAK 4 LITER  
•  Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag 

epoxy polyester
• Uitneembare emmer
• Capaciteit: 4 liter
• Afmetingen: 310 × 450 × 107 mm (L × H × B) 

3334 23 metaal-zilver
1 stuk

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

RONDE AFVALBAK UIT 
ROESTVAST STAAL 15 
•  Ronde afvalbak 
• Geborsteld roestvrij staal van topkwaliteit
• Milieuvriendelijk: bestaat tot 70% uit gerecycled 

materiaal en kan worden gerecycled
• Capaciteit: 15 liter
• Afmetingen: 315 × 260 mm (H × Ø)

 3372    23 metaal-zilver
1 stuk
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3381 23 metaal-zilver
1 stuk

 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 be-

schermt tegen corrosie.
• Draaideksel met geïntegreerde handgreep voor transport 

 PARAPLUBAKKEN 
•   Elegante, hoogwaardige parapluplakken met 

decoratieve perforatierand
• Ideaal voor entrees, kantoren, winkels of 

particuliere woningen
• Capaciteit: 28,5 liter
• Afmetingen: 620 × 260 mm (H × Ø) 

 RONDE METALEN 
PARAPLUBAK 28.5  
•   Vervaardigd uit staal met een krasbestendige laag 

epoxy polyester  
 3350 01 zwart, 23 metaal-zilver, 

58 houtskool
1 stuk

 RONDE PARAPLUBAK UIT 
ROESTVAST STAAL 28.5  
•   Vervaardigd uit geborsteld roestvast staal 

3371 23 metaal-zilver
1 Stück 

Description Code Colour Packing

RONDE PEDAALEMMER UIT ROESTVAST STAAL 5, Binnenemmer van 5 liter, Omhulling 
met vingerafdrukverificatie. Afmetingen: 260 x 290 mm (D X H); Ø 205 mm 3400 23 metaal-zilver 1 stuk

RONDE PEDAALEMMER UIT ROESTVAST STAAL 12, Binnenemmer van 12 liter
Omhulling met vingerafdrukverificatie. Afmetingen: 310 x 400 mm (D X H); Ø 250 mm 3401 23 metaal-zilver 1 stuk

RONDE PEDAALEMMER UIT ROESTVAST STAAL 20, Binnenemmer van 20 liter
Omhulling met vingerafdrukverificatie. Afmetingen: 360 x 455 mm (D X H); Ø 292 mm 3402 23 metaal-zilver 1 stuk

RONDE PEDAALEMMER UIT ROESTVAST STAAL 30, Binnenemmer van 20 liter
Omhulling met vingerafdrukverificatie, Afmetingen: 350 × 655 mm (D × H); Ø 290 mm 3403 23 metaal-zilver  1 stuk

RONDE METALEN PEDAALEMMER 5
Binnenemmer van 5 liter. Afmetingen: 260 x 290 mm (D X H); Ø 205 mm 3410 58 houtskool 1 stuk

RONDE METALEN PEDAALEMMER 12
Binnenemmer van 12 liter. Afmetingen: 310 x 400 mm (D X H); Ø 250 mm 3411 58 houtskool 1 stuk

RONDE METALEN PEDAALEMMER 20
Binnenemmer van 20 liter. Afmetingen: 360 x 455 mm (D X H); Ø 292 mm 3412 58 houtskool 1 stuk

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 
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1951-23 1953-23 1955-23

 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 

Omschrijving Art.nr. Voor Afmetingen Kleur Verpakking
KEY BOX 18 1951  18 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 silver 1 stuk
KEY BOX 36 1952 36 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 silver 1 stuk
KEY BOX 48 1954 48 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm   23 silver 1 stuk
KEY BOX 54 1953 54 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 silver 1 stuk
KEY BOX 72 1955 72 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm   23 silver 1 stuk

 KEY CLIP  
•   Sleutelhanger met permanent zichtbaar label, de sleutel hangt achter de sleutelhanger
• Gemakkelijk te openen etiketvenster zonder de sleutelring te moeten verwijderen 
• Passend voor alle KEY BOX sleutelkasten en de KEY BOARD sleutellijsten
• Gratis template voor de insteekkaartjes zijn te downloaden via www.durable.be of 

www.durable.nl 
1957 00 assorti, 01 zwart, 03 rood, 04 geel, 07 donkerblauw
6 per zakje

 Inclusief 6 KEY CLIP-SLEUTELHANGERS 

 Etiketvenster gemakkelijk te openen 

 Sleutels liggen vlak 

 Permanent zichtbaar etiketvenster 

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Design sleutel- en
EHBO-kasten

We realiseren ons pas hoe belangrijk orde en netheid zijn als 
we op zoek zijn naar iets. De systemen van DURABLE helpen om 
sleutels en EHBO materiaal georganiseerd te beheren.

 1949   27 assorted
24 per pack
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1969-23 1977-23 1967-23

 KEY BOX CODE
 Design sleutelkastjes van aluminium met cijferslot
• 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 

Omschrijving Art.nr. Voor Afmetingen Kleur Verpakking
KEY BOX CODE 18 1969  18 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 metaal-zilver 1 stuk
KEY BOX CODE 36 1966 36 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 metaal-zilver 1 stuk
KEY BOX CODE 48 1976 48 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 metaal-zilver 1 stuk
KEY BOX CODE 54 1977 54 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 metaal-zilver 1 stuk
KEY BOX CODE 72 1967 72 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 metaal-zilver 1 stuk

 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 BOX L  
•   Verbandkast met cilinderslot
• Met drie zwenkbare compartimenten binnenin
• Geleverd zonder inhoud
• Kan uitgerust worden met verbandset FIRST AID 

KIT L conform DIN 13157
• Afmetingen: 302 × 400 × 118 mm (B × H × D) 

1973 23 metaal-zilver
1 stuk

 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 23 metaal-zilver
1 set

 Inclusief 6 KEY CLIP-SLEUTELHANGERS 

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 

De kasten zijn voorzien van een 
hoogwaardig cijferslot.
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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 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 23 metaal-zilver
Per stuk

 TABLET HOLDER TABLE CLAMP 
•   Tafelmodule voor tablets, met zwenkarm
• Armlengte: 365 mm, zwenkbaarheid: 180°
• Flexibele leeshoek van -6° tot +46°; 

170° draaibaar
• Hoogte van de tafelmodule: 295 mm
• Klembreedte van de tafelklem: voor tafels 

tot 40 mm dik
• Afmeting: 100 × 440 × 210 mm (B × H × D) 

8931 23 metaal-zilver
Per stuk

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

 TABLET HOLDER

Moderne communicatie op de werkplek moet flexibel, dynamisch en mobiel 
zijn. De opkomst van mobiele apparaten, zoals tablets die op de werkplek 
worden gebruikt, zijn daar een grote drijfveer voor. 

Ze maken flexibel en wendbaar werken mogelijk en zijn ideaal voor presen-
taties. Daarbij moet de tablet veilig vastgezet kunnen worden. Het assortiment 
van DURABLE biedt stijlvolle en high-tech tablethouders voor gebruik in elke 
werkomgeving.
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 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 23 metaal-zilver
Per stuk

 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 23 metaal-zilver
Per stuk

  TABLET HOLDER WALL ARM  
•   Wandmodule voor tablets, met zwenkarm
• Armlengte: 365 mm, zwenkbaarheid: 180° 
• Flexibele leeshoek van -6° tot +46°; 

170° draaibaar
• Aan de wand te bevestigen met het bijgeleverde 

materiaal
• Gemakkelijke montage
• Afmetingen: 95 × 225 × 170 mm (B × H × D)  

8934 23 metaal-zilver
Per stuk

 TABLET HOLDER WALL PRO   
•  Robuuste wandmodule voor tablets, 

met instelbare leeshoek  
• Stevige en vlakke montage aan de wand 
• Universeel en flexibel te gebruiken 
• Eenvoudige montage 
• Flexibele leeshoek van 0° – 88° 
• Afmetingen: 80 × 65 × 270 mm (B × H × D) 

8935 23 metaal-zilver
1 stuk

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 
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Gelaatsschermen en 
vervangfolies

Product Art. nr. Kleurcode Verpakking
Gelaatsscherm 3431 10 grijs 1 Stuk
Vervangfolie voor gelaatsscherm 3432 19 transparant Zak à 10 stuks

• Desinfecteerbaar scherm voor meervuldig 
gebruik

• In grootte verstelbaar door druksluiting aan 
de achterkant van het hoofd

• Indien nodig kan het scherm omhoog worden 
geklapt

• Door een optimale luchtcirculatie beslaat het 
scherm niet en is het geschikt voor brildragers

• Een eventueel mondmasker kan worden 
verwisseld zonder het gelaatsscherm te 
verwijderen

• Inclusief naamplaatje dat op het gelaatsscherm 
kan gekleefd worden (voor persoonlijke herken-
baarheid)

GELAATSSCHERM
Hoogwaardig CE-conform gelaatsscherm.
Vervaardigd in Europa. De hoofdband kan 
meerderekeren worden gebruikt door het 
scherm te vervangen met een nieuwe folie. 

MADE IN
EU

DURABLE.NL
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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

Vloermarkeringen

MADE IN
EU

DURABLE.NL

Markeringsvorm ‘kruis’, verwijderbaar. Afmetingen (b x h x l): 135 mm x ca. 0,2 mm x 193 mm 1049 03 rood 5 stuks/zak
Vloermarkeringsvorm ‘voet’, verwijderbaar. Afmetingen (b x h x 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 x h x l): 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 geel/zwart 1 stuk

 Producten  Art.nr. Kleurcode Verpakking

Meer producten voor 
bescherming en hygiëne op 

de werkplek vindt u op 
durable.nl of durable.be

Surf naar durable.be of durable.nl voor meer informatie 
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 Dispensers voor 
desinfectiemiddel 

5893   02 wit 
1 stuk

5891   02 wit 
1 stuk

De robuuste producten van recyclebaar plaatstaal en aluminium 
zijn uiterst stabiel en zijn geschikt voor dispenserflessen van ver-
schillende afmetingen. De desinfectiedispensers voor op de vloer 
zijn verkrijgbaar met en zonder informatiebord en kunnen flexibel 
overal worden neergezet. De hoogwaardige dispensers voor wand-
montage zijn geschikt voor desinfectiemiddelen of vloeibare zeep. 

Het DURABLE hygiëneconcept: maximale flexibiliteit in combinatie 
met duurzame kwaliteit.

 WANDHOUDER MET 
HANDGELDISPENSER 
•  Stevige, hoogwaardige wanddispenser voor 

desinfectiemiddel of vloeibare zeep 
• Eenvoudige wandmontage 
• Afmetingen: 82 × 246 × 207 mm (B × H × D)  

 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) 

 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  
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 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 fles-
groottes 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 moge-
lijk dankzij de gratis DURAPRINT® software

• Afmetingen: 295 × 1464 × 275 mm (B × H × D) 

5892   23 metaal-zilver 
1 stuk

Gratis templates voor 
het infopaneel zijn 

verkrijgbaar. Meer dan 
20 inserts in 24 talen.

Voor flessen 
van verschillende 
formaten
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  MULTIFUNCTIONELE 
TROLLEY 74/59 OPEN  
•   Open aan drie zijden
• 6 legplanken voor mappen, papier en 

kantoorapparaten enz. 
• Draagkracht van 25 kg per legplank, in totaal 

maximaal 60 kg
• Afmetingen: 528 × 748 × 592 mm (L × B × D) 

3113 02 wit, 10 grijs, 47 beuk
1 stuk

  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 02 wit, 10 grijs, 47 beuk
1 stuk

  SYSTEM COMPUTER TROLLEY 
75 FH   
•   In de hoogte verstelbare legplank voor het 

beeldscherm 
• De uitschuifbare legplank voor het toetsenbord 

zorgt voor een aangename werkomgeving.
• 2 extra legplanken voor printer of documenten
• Dankzij de flexibele hoogteverstelling is het 

computermeubel geschikt voor zowel staand als 
zittend gebruik.

• Afmetingen: 750 × 950-1150 × 534 mm (L × B × D) 
3720 10 grijs
1 stuk

  SYSTEM MULTI TROLLEY 48 
•   Met 2 vaste legplanken.
• Afmetingen: 600 × 477 × 432 mm (L × B × D) 

3710 10 grijs, 124 metaalzilver/beuk
1 stuk

 uittrekbaar 

 Legplanken in de hoogte verstelbaar 

OPLOSSINGEN VOOR MAGAZIJN EN LOGISTIEK 2020

Klein meubilair
Het meubilair van DURABLE biedt een handige aanvulling die 
naadloos past in elke werkomgeving en elk interieur.





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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