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Kantoorbenodigdheden & archivering
Bureau-accessoires

AFVALBAK ECO
Ronde elegante afvalbak. Inhoud: 16 liter.
Afmetingen: 330 × 315 mm (H × Ø)

7760-.. 10 grijs 1 st. 

TIJDSCHRIFTENHOUDER ECO
Handige tijdschrifthouder voor A4 formaten
Afmetingen: 73 x 306 x 241 mm (B x H x D)

7757-.. 01 zwart, 06 blauw, 10 grijs 1 st. 

BRIEVENBAKJE ECO
Praktisch brievenbakje voor A4 tot C4 documenten. 
Verticaal of trapsgewijs stapelbaar.
Afmetingen: 253 x 63 x 337 mm (B x H x D)

7756-.. 01 zwart, 06 blauw, 10 grijs 1 st. 

PENNENBAKJE ECO
Praktisch en stevig pennenbakje.
Afmetingen: Ø 80 mm, hoogte 100 mm

7759-.. 01 zwart, 06 blauw, 10 grijs 1 st. 

NOTE BOX ECO
Tijdloze houder met notitieblaadjes met 800 
blaadjes gerecycled papier.
Afmetingen: 100 x 105 x 100 mm (B x H x D)

7758-.. 01 zwart, 06 blauw, 10 grijs 1 st. 

LADEBOX ECO 
Ladebox met 4 lades voor A4 papier.
Afmetingen: 290 x 230 x 360 mm (B x H x D)

7762-.. 01 zwart, 06 blauw, 10 grijs 1 st. 

CATALOGUSREK ECO
Catalogusrek met drie compartimenten, elk 65 mm breed.
Afmetingen: 215 x 165 x 210 mm (B x H x D)

7761-.. 01 zwart, 06 blauw, 10 grijs 1 st. 

Gemaakt van 
gerecyclede kunst-
stoffen die voldoen 

aan “Blauwe Engel” 
kwaliteit

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken4



SCHRIJFONDERLEGGER MET SIERGROEF PP
TRANSPARANT
• Transparante schrijfonderlegger van PP, antireflecterend en antislip
• Voor het bij de hand houden van notities en berichten
• Gemakkelijk aan beide zijden te reinigen met een vochtige doek
• Afmetingen: 530 x 400 mm (B x H)

7122-.. 19 transparant 1 st. 

• Afmetingen: 650 x 500 mm (B x H)

7123-.. 19 transparant 1 st. 

SCHRIJFONDERLEGGER MET SIERGROEF PP
OPAAK 
• Transparante schrijfonderlegger van PP, antislip
• Gemakkelijk aan beide zijden te reinigen met een vochtige doek
• Afmetingen: 530 x 400 mm (B x H)

7132-.. 01 zwart, 03 rood, 07 blauw, 10 grijs 1 st. 

• Afmetingen: 650 x 500 mm (B x H)

7133-.. 01 zwart, 03 rood, 07 blauw, 10 grijs 1 st. 

SCHRIJFONDERLEGGER MET TRANSPARANT 
AFDEKVEL PP
• SchrijfonderleggerPP met transparant afdekvel
• Antislip
• Afgeronde hoeken
• Gemakkelijk aan beide zijden te reinigen met een vochtige doek
• Afmetingen: 530 x 400 mm (B x H)

7222-.. 01 zwart, 03 rood, 07 blauw, 10 grijs 5 st. 

SCHRIJFONDERLEGGER MET JAARKALENDER 
+ TRANSPARANT AFDEKVEL PP
• Schrijfonderlegger PP met transparant afdekvel
• Met kleine jaarkalender voor 4 jaar
• Antislip
• Afgeronde hoeken
• Gemakkelijk aan beide zijden te reinigen met een vochtige doek
• Afmetingen: 650 x 500 mm (B x H)

7223-.. 01 zwart, 03 rood, 07 blauw, 10 grijs 5 st. 

ZICHTSNELHECHTMAP DIN A4 PP 
| nieuwe kleuren
• Zichtsnelhechtmap met transparante voorzijde en ondoorzichtige achterzijde
• Voor het bewaren van geperforeerde documenten (hechtmechanisme)
• Gemakkelijk etiketteren dankzij het label over de gehele lengte van de map
• Voor A4 documenten

2573-.. 01 zwart, 02 wit, 03 rood, 04 geel, 05 groen, 06 blauw, 
07 donkerblauw, 08 Cherry Blossom Pink, 09 oranje, 
10 grijs,12 lila, 20 turkoois, 32 Habor Blue, 35 purper

1 st. 

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken 5→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken



Ideaal voor het presenteren van A4 documenten, zoals informatie 
op autoruiten, in etalages of bij toonbanken.

Informatie & signalisatie
Informatie & presentatie

INFOHOES MET STATISCHE BEVESTIGING A4
• Geschikt voor gebogen oppervlakken (bv autoruiten)
• Bestand tegen hitte (tot 70°)
• Laat geen lijmresten na
• Herpositioneerbaar
• Budgetvriendelijk (voor bv. bulktoepassingen)
• Tot 2 jaar lang UV-bestendig

5014-.. 57 antraciet 5 st./zakje 
• Retailverpakking

5015-.. 57 antraciet 1 st. 

DURAFRAME® POSTER 
| nieuwe versie vanaf september 2022
• Zelfklevend informatiekader met magnetische rand, in poster-formaat.
• Snel en gemakkelijk vervangen van de poster dankzij de magnetische 
   rand van het kader
• Geschikt voor alle effen en gladde ondergronden, zoals ook glas
• Toepassingen: posters en reclame op etalages die niet worden blootgesteld 
   aan direct zonlicht
• Leesbaar van beide zijden bij bevestiging op glas. Geschikt voor 2 posters
• Zelfde kleur van de rand aan voor- en achterzijde
• UV-stabilisatie, anti-reflecterend
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden gebruikt

INFOHOES MET STATISCHE BEVESTIGING A3
5022-.. 57 antraciet 5 st./zakje 

• Retailverpakking

5024-.. 57 antraciet 1 st. 

Gemakkelijk 
plaatsen

en vervangen
van documenten

dankzij invoeghulp
op de achterkant.

Formaat Art.nr. Kaderkleur Verp. 

A2 5053-.. 01 zwart, 23 zilver 1 st.

50 x 70 5054-.. 01 zwart, 23 zilver 1 st.

A1 5055-.. 01 zwart, 23 zilver 1 st.

70 x 100 5056-.. 01 zwart, 23 zilver 1 st.

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken6



VLOERSTANDAARD INFO STAND BASIC A4
• De dubbelzijdige vloerstandaard INFO STAND BASIC is geschikt om informatie te presenteren of om bezoekers te geleiden
• Informatie is gemakkelijk te vervangen dankzij de magnetische informatiekaders DURAFRAME® MAGNETIC, die op de metalen platen zijn bevestigd
• De houder is gemakkelijk en zonder gereedschap te draaien van staand naar liggend formaat dankzij het innovatief insteekmechanisme
• Download gratis templates op www.duraprint.eu

5012-.. 57 antraciet 1 st. 

VLOERSTANDAARD INFO STAND BASIC A3
5013-.. 57 antraciet 1 st. 

WATERBESTENDIGE HOEZEN
De waterbestendige hoes is ideaal voor het gebruik buiten. Perfect te gebruiken op 
o.a. poorten of omheiningen waar mededelingen in contact komen met opspattend 
water zoals in tuincentra, sauna’s en zwembaden.

• IPX5 standaard getest (bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen). 
• Transparante, UV-stabiliserende, weerbestendige, krasbestendige folie met 
antireflecterend effect. 
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden gebruikt. 
• Verwissel de inhoud snel en gemakkelijk. 
• Capaciteit: 2 vellen 160 g/m², inbegrepen in de verpakking. 
• Download gratis templates op www.duraprint.eu

Bevestiging Formaat Art.nr. Verpakking

Zelfklevend: Bevestig de hoes met de 4 bijgevoegde zelfklevende 
strips, laat geen lijmresten na bij het verwijderen.

A4 501619

5 st./zakje

A3 501719

Magnetisch: Bevestig de hoes met 2 magneetstrips met hoge kleefkracht op 
de achterkant van de hoes (kleefkracht 0,95N/cm² per magneetstrip).

A4 501819

A3 501919

Met kabelbinders: Bevestig de hoes met hulp van de 2 bijgeleverde 
spanbandjes door de voorziene gaten in de hoes.

A4 502719

A3 502819

1

1

2

2

3

3
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Informatie & signalisatie
Naambadges

NAAMBADGE MET MAGNEET
PLACE AND HOLD
• Naambadge met een speciale magnetische sluiting, die voorkomt dat de naambadge 
   verdraait, verschuift of losraakt tijdens het dragen
• Comfortabel om te dragen en goed leesbaar
• Bijzonder geschikt voor mensen die veel onderweg zijn, bijv. bij conferenties 
   en grote evenementen
• Met duimperforatie voor eenvoudig verwisselen van insteekbadges
• Eenvoudige etikettering met gratis DURAPRINT® software met databasefunctie 
   op www.duraprint.nl of www.duraprint.be

• Afmetingen: 40 x 75 mm

8243-.. 19 transparant 25 st./doos 

• Afmetingen: 54 x 90 mm

8244-.. 19 transparant 25 st./doos 

NAAMBADGE CLICK FOLD MET MAGNEET PP
PLACE AND HOLD
• Convexe naambadge uit één stuk van PP met een speciale magnetische sluiting die 
   voorkomt dat de naambadge tijdens het dragen verdraait, verschuift of losraakt
• Comfortabel om te dragen en goed leesbaar
• Bijzonder geschikt voor mensen die veel onderweg zijn, bijv. bij conferenties 
   en grote evenementen
• Uniek klikmechanisme voor eenvoudige verwisseling van insteekkaartjes
• Eenvoudige etikettering met gratis DURAPRINT® software met databasefunctie 
   op www.duraprint.nl of www.duraprint.be

• Afmetingen: 40 x 75 mm

8259-.. 19 transparant 10 st./doos 

• Afmetingen: 54 x 90 mm

8260-.. 19 transparant 10 st./doos 
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GELAATSSCHERM PRO
• Het gelaatsscherm PRO bedekt de mond, neus en ogen en kan ook samen 
   met een mondmasker worden gedragen
• Vormt een barrière die de uitwisseling van spatten en druppels tot een minimum beperkt
• Hoogwaardige kwaliteit, CE-conform en voldoet aan de PBM/PPE-verordening 
   (persoonlijke beschermingsmiddelen) (EU) 2016/425 categorie II en DIN EN 166:2001.
• Bijzonder geschikt voor personen die in direct contact staan met klanten en collega‘s 
   (bv. in ziekenhuizen en dokterspraktijken, in de handel, bij dienstverlening, 
   evenals in het onderwijs)
• De schermfolie heeft een dikte van 500 micron, kan worden open geklapt en zorgt 
   voor volledige bewegingsvrijheid van het hoofd 
• Geschikt voor brildragers door voldoende afstand tussen hoofd en scherm, 
   geen aandamping dankzij optimale luchtcirculatie
• Sluiting van de hoofdband dmv een drukknopsluiting
• Geschikt voor hoofdomtrek van 53-62 cm (>90% van de bevolking)
• Optimaal draagcomfort dankzij het schuimkussen in de hoofdband
• Met zelfklevende naambadge voor het markeren ieders persoonlijk gelaatsscherm

3433-.. 10 grijs 1 st. 

OOGBESCHERMINGSVIZIER
• Biedt bescherming tegen spatten die rechtstreeks in de ogen kunnen terechtkomen.
• Snelle bevestiging en vervanging van de vizierfolie.
• Kristalheldere PET-folie (polyethyleentereftalaat) zorgt voor een goed zicht.
• Kan over een bril op sterkte worden gedragen.
• Hoog draagcomfort dankzij het lichte gewicht (vizier en frame 9 g)
• Ideaal voor gebruik als oogbescherming door tandartsen, in de cosmeticasector 
   of door kappers.
• Het artikel voldoet aan de volgende verordeningen van de Unie: Verordening (EU) 2016/425 
   Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Cat. II en Richtlijn 2001/95/EG Algemene 
   productveiligheid.

3435-.. 07, blauw, 37 grijs 25 st./doos 

VERVANGSCHERMEN VOOR GELAATSSCHERM PRO
• 10 vervangschermen voor gelaatsscherm 3433
• Gemakkelijk te bevestigen aan de hoofdband dmv drukknopen
• Gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
• Beschermfolie op het scherm om krassen tijdens het transport te voorkomen

3434-.. 19 transparant 10 st./zakje 

VERVANGSCHERMEN VOOR GELAATSSCHERM PRO
• Vervangschermen voor oogbeschermingsvizier met art.nr. 3435
• De glasheldere PET-folie (polyethyleentereftalaat) is eenvoudig te bevestigen

3436-.. 19 transparant 25 st./zakje 

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken 9→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken

Facilitaire producten & magazijnuitrusting
Speciale uitrusting



Facilitaire producten & magazijnuitrusting
Afvalbeheer

SENSOR AFVALBAK
NO TOUCH
• Opent door een bewegingssensor en sluit automatisch, alternatief 
   handmatig te bedienen via Open/Dicht-toetsen
• Uitneembare binnenemmer met handgreep en zakbevestiging
• Verwijderbaar deksel voor eenvoudig ledigen
• Soft-Close functie van het deksel
• Buitenkant van roestvrij staal met een vingerafdrukbestendige coating
• Antislip basis en vierkante vorm voor ruimtebesparende plaatsing
• De grotere afvalbakken werken op 4 AA-baterijen. Het kleinste moet 
   voorzien worden van 4 AAA baterijen.
• Inhoud: 6, 12, 21 of 35 liter

Inhoud Kleur Art.nr. Verpakking

6 liter metaal-zilver 342023 1 st.

12 liter metaal-zilver 342123 1 st.

21 liter metaal-zilver 342223 1 st.

35 liter metaal-zilver 342323 1 st.

DURABIN® ECO 60
• Kunststof afvalcontainer voor het verzamelen en sorteren van afval en recyclebare stoffen
• Inhoud: 60 liter
• Rechthoekige vorm
• Met robuuste handgrepen voor gemakkelijk transport
• Uitsparing in bodem vergemakkelijkt veilig legen van bak
• Met klemsleuven voor afvalzakken
• Gemaakt van gerecyclede kunststoffen die voldoen 
   aan „Blauwe Engel“ kwaliteit

1800503-.. 221 zwart, 050 grijs 1 st.

DURABIN® LID ECO 60 
• Deksel voor DURABIN 60 met handgreep voor gemakkelijk 
   verwijderen 
• Gemaakt van gerecyclede kunststoffen die voldoen aan „Blauwe 
   Engel“ kwaliteit

1800504-.. 221 zwart, 050 grijs 1 st.

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken10



Facilitaire producten & magazijnuitrusting
Kaarthouders & accessoires

KAARTHOUDER ECO
VOOR 1 KAART
• Open kaarthouder voor één identificatiekaart of toegangspas
• Blauwe Engel gecertificeerd, gemaakt van gerecycled plastic
• Kan zowel in staand als liggend formaat worden gebruikt
• Kan gecombineerd worden met een klem, textielkoord of afrolmechanisme

8988-.. 01 zwart, 10 grijs 10 st. /doos

TEXTIELKOORD 20 ECO
MET KARABIJNHAAK
• Textielkoord gemaakt van hernieuwbare grondstof bamboe 
• Met veiligheidssluiting, die opent onder sterke trekbelasting   
• Met karabijnhaak 
• Ideaal voor naambadges of kaarthouders die een uitsparing hebben 
• Lengte koord: 40 cm, breedte: 20 mm

8240-.. 01 zwart 10 st. /doos

GESLOTEN KAARTHOUDER
VOOR 1 KAART
• Duimuitsparing voor het gemakkelijk vervangen van de kaart
• Te combineren met een klem, textielkoord of een afrolmechanisme
• Kan gebruikt worden in staand of liggend formaat
• Afmetingen van de insert: 85 x 54 mm (B x H)
• Zoals #8905

8955-.. 19 transparant 1 st. 

GESLOTEN KAARTHOUDER MET KLEM
VOOR 1 KAART
• Met draaibare clipbevestiging en duimuitsparing voor 
   het gemakkelijk vervangen van de kaart
• Gemakkelijk aan kledij te bevestigen dankzij de bijgeleverde klem 
• Kan gebruikt worden in staand of liggend formaat 
• Afmetingen van de insert: 87 x 54 mm (B x H
• Zoals #8005

8956-.. 19 transparant 1 st. 

TEXTIELKOORD MET AFROLMECHANISME
• Textielkoord met veiligheidssluiting, afrolmechanisme 
   en karabijnhaak
• Kan met alle DURABLE badges gecombineerd worden die voorzien 
   zijn van een uitsparing
• Het veiligheidsslot van de textielkoord springt open van zodra 
   de koord gekneld raakt.
• Lengte textielkoord: 44cm; Lengte afrolmechanisme: 80 cm
• Zoals #8223

8957-.. 01 zwart 1 st. 

AFROLMECHANISME STYLE
• Afrolmechanisme met drukknopsluiting
• Stijlvol, met metalen afwerking en clip bovenaan
• Zorgt voor een snelle en gemakkelijke toegang 
   tot kaarten of badges
• Lengte van de koord: 80 cm.
• Zoals #8324

8958-.. 01 zwart 1 st. 

KAARTHOUDER ECO
VOOR 2 KAARTEN

8989-.. 01 zwart, 10 grijs 10 st. /doos

Nieuwe 
retail-

verpakkingen 
(per stuk)

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken 11→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken



ANTISLIP TAPE VOOR ONEFFEN OPPERVLAKKEN
DURALINE® GRIP+ FORMFIT
• Zelfklevende vormvaste antisliptape voor betere veiligheid van paden en treden
• Geschikt voor binnen en beschermd buitengebruik
• De vervormbare aluminiumtape past zich aan oneffen oppervlakken aan en is bijzonder geschikt voor oppervlakken 
van traanplaat of lensplaat
• Toepassingsgebieden zijn traptreden, hellingbanen, industriële vloeren en loopvlakken van machines en voertuigen
• In overeenstemming met ASR A1.5/1.2 „Vloeren“ volgens DIN 51130 slipweerstand (R-groep) R13
• Lengte: 15 m | Breedte: 50 mm

1064-.. 01 zwart 1 st. 

Facilitaire producten & magazijnuitrusting
Logistieke uitrusting

ANTISLIP TAPE
DURALINE® GRIP
• Zelfklevende standaard antisliptape voor verbeterde veiligheid van paden en traptreden
• Geschikt voor binnen en beschermd buitengebruik
• De antisliplaag helpt bij de beveiliging van paden en treden
• Toepassingsgebieden zijn trappen, oprijplaten, industriële vloeren en treden van machines en voertuigen
• In overeenstemming met ASR A1.5/1.2 “Vloeren” volgens DIN 51130 slipweerstand (R-groep) R13
• Lengte: 15 m

ANTISLIP TAPE GROF
DURALINE® GRIP+
• Grof zelfklevend antisliptape voor verbeterde veiligheid van paden en loopvlakken in industriële gebieden
• Geschikt voor gebruik op blootgestelde oppervlakken binnenshuis en beschermd buitenshuis
• De antisliplaag helpt bij de beveiliging van paden en treden
• De grove korrels bieden een duurzame slipweerstand, zelfs bij sterke vervuiling en intensief gebruik
• Toepassingsgebieden zijn traptreden, hellingbanen, industriële vloeren en loopvlakken van machines en 
voertuigen
• In overeenstemming met ASR A1.5/1.2 “Vloeren” volgens DIN 51130 slipweerstand (R-groep) R13
• Lengte: 15 m

Breedte Kleur Art.nr. Verpakking

25 mm zwart 108001 1 st.

50 mm zwart 108201 1 st.

75 mm zwart 108401 1 st.

25 mm geel/zwart 1081130 1 st.

50 mm geel/zwart 1083130 1 st.

75 mm geel/zwart 1085130 1 st.

Breedte Kleur Art.nr. Verpakking

25 mm zwart 109401 1 st.

50 mm zwart 109601 1 st.

25 mm geel/zwart 1095130 1 st.

50 mm geel/zwart 1097130 1 st.

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken12



New Work Solutions
Klein meubilair

MOBIELE TV-WAGEN
COWORKSATION
• Flexibele mediatrolley voor videoconferenties en presentaties in kleinere groepen
• Geïntegreerd kabelbeheer in het aluminium profiel
• Hoogwaardig verlijmde CDF kastje met diverse openingen voor kabels en warmteafvoer
• De hoogte van de monitor of tv kan tijdens de montage worden ingesteld
• Het scherm kan over de rand van de tafel worden geschoven, het kastje verdwijnt onder 
   de tafel. De hoogte van het kastje vanaf de vloer is 59 cm
• Universele VESA bevestigingsstandaarden van 75x75 tot 200x200
• Geschikte monitoren: van 19‘‘ tot 43‘‘ (48x109 cm), tot 18 kg
• Maximale afmetingen toetsenbord: 479 x 186 x 28 mm (LxBxH)
• Totale gewichtscapaciteit: 25 kg

3702-.. 02 wit 1 st. 

1

5

32

4

1. Universele VESA bevestigingsstandaarden van 75x75 tot 200x200. Mobiel en gebruiksvriendelijk 
    dankzij de comfortabele handgreep en kabelhouder op het profiel.

2. Compartiment met uitsparing is geschikt voor bv een mini-pc. Het onderste compartiment in 
    het kastje is geschikt voor andere hardware-accessoires: bijv. batterij, 3-voudige contactdoos, 
    verlengkabel, enz.

3. Het bovenste compartiment in het kastje biedt ruimte voor kleine gebruiksvoorwerpen, zoals 
    afstandsbediening, muis, toetsenbord, kabels etc

4. Veilig te verplaatsen en stabiel in gebruik dankzij de 75 mm wielen met blokkeerfunctie

5. Kabeluitgang aan de achterzijde voor de stroomaansluiting, aan de zijkant voor de laptop-
    aansluiting en aan de voorkant voor oplaadkabels

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken 13→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken
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WANDHOUDER VOOR TABLET
VISIOCLIP
• Universele wandhouder voor ruimtebesparende montage van tablets en smartphones.
• Veilige werking zonder beweging van apparaten met een gewicht tot 1 kg 
   en een maximale diepte van 10 mm
• Eenvoudige en individuele bevestiging van de twee clips door zelfklevende pads of boren
• Nauwkeurige bevestiging door middel van bevestigingsplaatjes en boormal
• Het ontwerp van de houders maakt het eenvoudig inbrengen en uitnemen 
   van tabletten mogelijk
• Duurzaamheid dankzij geïntegreerde haken die voorkomen dat 
   de houders breken
• Ruimtebesparend en eenvoudig ontwerp past onopvallend in elke 
   omgeving - perfect voor smart home-toepassingen
• Kan worden gemonteerd voor gebruik in portret- of liggend formaat
• Kan ook worden gebruikt als oplaadstation voor smartphones

8939-.. 58 houtskool 1 set 

TABLET STAND RISE 
• Universele tabletstandaard voor tablets en smartphones
• Brede compatibiliteit voor schermen tot 13‘‘
• Maximaal draagvermogen: 1 kg
• Flexibele hoogte- en leeshoekinstelling, ook voor het schrijven of tekenen van notities
• Gemakkelijk inklapbaar en eenvoudig op te bergen
• Antislip siliconen pads beschermen tegen krassen op mobiele apparaten
• Gemaakt van aluminium

8940-.. 23 metaal-zilver 1 st. 

LAPTOP STAND FOLD 
• Universeel verstelbare standaard voor laptops en tablets tot 15“
• Ruimtebesparend opvouwbaar en verplaatsbaar
• In 6 stappen in hoogte verstelbaar voor ergonomie en comfort
• Maximaal draagvermogen: 5 kg
• Vergemakkelijkt ergonomisch werken met flexibele hoogte- en leeshoekinstelling
• Maakt het mogelijk laptops als bureauscherm te gebruiken (in combinatie met extern 
   toetsenbord en muis)
• Antislip rubberen pads beschermen tegen krassen
• Verbeterde warmteafvoer
• Incl. praktische transporttas

5051-.. 23 metaal-zilver 1 st. 

LAPTOP STAND RISE 
• Vergemakkelijkt ergonomisch werken door traploze hoogte- 
   en leeshoekinstelling
• Maakt het mogelijk laptops als bureauscherm te gebruiken 
   (in combinatie met extern toetsenbord en muis)
• Hoge stabiliteit voor veilig werken
• Antislip rubberen pads beschermen tegen krassen
• Ruimtebesparend, opvouwbaar en verplaatsbaar
• Verbeterde warmteafvoer door ventilatiegaten onderaan en aluminium plaat
• Grote verzonken handgreep voor eenvoudig openen en sluiten van de laptop
• Uiterst robuust gemaakt van 3,5 mm dik aluminium om laptops permanent 
   en betrouwbaar te ondersteunen

5050-.. 23 metaal-zilver 1 st. 
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New Work Solutions
Tablethouders & laptop accessoires

67 mm

24 mm

30 mm



→ Bezoek durable.be of durable.nl om het assortiment te bekijken

DURABLE
Hunke & Jochheim GmbH & Co.KG
Westfalenstraße 77-79
58636 Iserlohn · Germany
T  +49 (0) 2371 662- 0
F  +49 (0) 2371 662- 221
durable@durable.de
durable.de

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

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


