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Het opzetten van een thuiskantoor
- de apparatuur is de sleutel

Thuiskantoren zijn er in veel verschillende 
vormen en maten - van een klein hoekje tot 
een hele aparte ruimte voor het werk. U kunt 
zelfs werken met behulp van uw keuken- of 
woonkamertafel, hoewel het beter is om uw 
werk- en recreatieruimtes duidelijk van elkaar 
te scheiden. Het is dus zinvol om een speciale 
werkruimte te hebben, die zo mogelijk aan de 
ergonomische eisen voldoet.

• Technologie: Natuurlijk kunt u niet op 
   afstand werken zonder telefoon en 
   internettoegang. Verschillende 
   communicatie- en projectmanagementtools 
   zijn ook nuttig.

• Omgevingsfactoren: Licht, temperatuur en 
   geluidsniveau zijn ook belangrijke factoren 
   als het gaat om productief werken. 
   Met name de lichtomstandigheden voldoen 
   niet aan de minimumeisen. Daarom kan een 
   goede bureaulamp helpen bij 
   de bescherming van het gezichtsvermogen 
   en het welzijn. 

• Bureau: (Multi-)functionele producten zijn 
   vooral gewild voor kleine werkruimtes. 
   Het volgen van het clean desk principe is ook 
   een goede manier om mentale helderheid te 
   behouden. Slimme producten kunnen daarbij 
   helpen.
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Ergonomie en welzijn
 Een goede houding
 Voorkom druk op de pols
 Goede lichtomstandigheden
Organisatie
 Efficiënt ordenen
 Notities organiseren
 Kabelmanagement
Archiveren
Computer en reiniging



ERGONOMIE EN WELZIJN
EEN GOEDE HOUDING

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

Monitoren zijn één van de belangrijkste hulpmiddelen 
in een moderne werkomgeving. Ze hebben een grote 
impact op uw gezondheid, daarom is het belangrijk om 
ze ergonomisch te plaatsen. 

De monitorbeugels van DURABLE combineren deze 
ergonomische vereiste met een intelligente oplossing 
om efficiënt te monteren aan bureaus en wanden. 
En daar blijft het niet bij, want ook de productiviteit is 
gebaat bij een correct gepositioneerd beeldscherm.

 Zo blijven we trouw aan ons motto: efficiëntie door 
ergonomie. 

• Individueel instelbare hoogte, kanteling 
   en oriëntatie van de monitor
• Voor monitoren van 21 tot 27 inch en 3 tot 8 kg
• Hoogwaardige materialen voor 
   een lange levensduur
• Extra eenvoudige montage van het scherm door 
   het in de houder te klikken
• Elegant ontwerp voor gebruik in verschillende 
   omgevingen
• 10 jaar garantie
• Made in Germany
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-
   bevestiging
• Eenvoudige installatie: gereedschap 
   meegeleverd

Bureaubevestiging 
met klem

Bureaubevestiging 
met bladdoorvoer



BUREAUBEVESTIGING
MET ARM, VOOR 1 SCHERM

# 5083-23 (met klem)
# 5084-23 (met bladdoorvoer)
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BUREAUBEVESTIGING
VOOR 2 SCHERMEN

# 5085-23 (met klem)
# 5086-23 (met bladdoorvoer)

MUURBEVESTIGING
MET ARM, VOOR 1 SCHERM

# 50890-23

MUURBEVESTIGING
VOOR 1 SCHERM

# 50889-23

BUREAUBEVESTIGING
VOOR 1 SCHERM EN 1 TABLET

# 5087-23 (met klem)
# 5088-23 (met bladdoorvoer)

→ →

→

→
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Wie vaak op een tablet werkt zit vaak voor-
overgebogen met hangende schouders en hun 
hoofd helemaal vooruitgestoken. Na langdurig 
gebruik kan dit nekpijn veroorzaken.

Om dit te voorkomen maak je best gebruik van 
een tablethouder. Deze zorgt ervoor dat de 
tablet op ooghoogte kan worden geïnstalleerd 
of zorgt voor een flexibele leeshoek. Op die 
manier kan je de tablet op een correcte manier 
gebruiken.

Een tablethouder helpt je bij de juiste zithouding.

TAFELSTANDAARD VOOR TABLETS

• Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
• Met rubberen afwerking voor het krasvrij 
   vastklemmen van de tablet
• 360° draaibaar, om te werken in staand of 
   liggend formaat
• Flexibele leeshoek van 0° tot 88°
• Afmetingen 155 x 242 x 183 mm (B x H x D)

# 8930-23
# 8937-23 (XXL versie voor tablets met bechermhoes)

Ook beschikbaar met tafelklem en arm

• Armlengte: 365 mm, zwenkbaarheid: 180°
• Afmetingen 100 x 440 x 210 mm (B x H x D)

# 8931-23

→
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WANDHOUDER VOOR TABLETS

• Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
• Met rubberen afwerking voor het krasvrij 
   vastklemmen van de tablet
• 360° draaibaar, om te werken in staand of 
   liggend formaat
• Sterke en veilige bevestiging aan wanden,
   gemakkelijk te monteren
• Afmetingen 85 x 50 x 180 mm (B x H x D)

# 8933-23
# 8938-23 (XXL versie voor tablets met bechermhoes)

VLOERSTANDAARD VOOR TABLETS

• Geschikt voor tablets van 7 tot 13 inch
• Met rubberen afwerking voor het krasvrij 
   vastklemmen van de tablet
• 360° draaibaar, om te werken in staand of 
   liggend formaat
• Afmetingen 270 x 1215 x 270 mm (B x H x D)

# 8932-23

Ook beschikbaar met instelbare leeshoek

• Flexibele leeshoek van 0° tot 88°
• Afmetingen 85 x 50 x 180 mm (B x H x D)

# 8935-23

Of met arm

• Armlengte: 365 mm, zwenkbaarheid: 180°
• Afmetingen 95 x 225 x 170 mm (B x H x D)

# 8934-23
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VOORKOM DRUK OP DE POLS

Polssteunen worden aangeraden om RSI klachten 
te verkleinen en comfortabel te kunnen werken. Een 
polssteun verdeelt de druk en verbetert ook uw werk-
houding. Daarnaast voorkom je ook een knik in de 
polsen waadroor uw onderarmspieren minder worden 
belast.

GEL MOUSEPAD ERGOTOP

• Ergonomisch gevormde muismat met geïntegreerde 
   polssteun met gel-vulling
• De gel past zich flexibel aan om zo de pols te ontlasten
• Afmetingen 230 x 26 x 260 mm (B x H x D)

# 5748-58

MOUSEPAD ERGOTOP

• Muismat met geïntegreerde polssteun
• Afmetingen 257 x 8.5 x 310 mm (B x H x D)

# 5703-58

GEL POLSSTEUN

• Ergonomisch gevormde polssteun met gel-vulling
• De gel past zich flexibel aan om zo de pols te ontlasten
• Afmetingen 490 x 25 x 77 mm (B x H x D)

# 5749-58

→
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GOEDE LICHTOMSTANDIGHEDEN
Als we veel tijd binnenshuis doorbrengen 
ontbreekt de impuls van natuurlijk licht en 
geraakt ons dag-nachtritme in de war. 

Biodynamische verlichting kan dit probleem 

verhelpen. Ondersteun uw werkdag met een 
bureaulamp die het natuurlijk verloop van 
daglicht nabootst en zorg daarmee voor een 
hogere productiviteit en welzijn. 

De lichtkleur en -intensiteit is eenvoudig in te stellen op het aanraakscherm en kan bij sommige 
lampen zelfs volledig automatisch verlopen met behulp van een app. Deze app berekent dan 
automatisch uw persoonlijke lichtcurve en de lamp zal automatisch veranderen van 
lichtkleur en intensiteit gedurende de dag. iedere werknemer gegarandeerd van een optimale 
ondersteuning van zijn of haar natuurlijk bioritme.

Bekijk alle lampen op luctra.eu

aanraakscherm om lichtkleur 
en –intensiteit in te stellen

aanwezigheids- 
en daglichtsensor

indirecte verlichting en 
directe verlichting apart 
dimbaar

bluetooth connectie 
voor app

verwisselbare voet (klem of pin mogelijk)

lithium-ion batterij

USB-laders
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ORGANISATIE
EFFICIËNT ORDENEN

Het VARICOLOR® assortiment beschikt over kleur-
rijke accenten en helpt u om uw documenten op een 
efficiënte en georganiseerde manier op te bergen. 
Zo vindt u uw documenten nadien ook gemakkelijker 
terug.

De topkwaliteit en het verfijnd ontwerp zorgen ervoor 
dat de VARICOLOR®-producten perfect passen in uw 
(thuis-)kantoor. 

Kleuren helpen je bij 
het ordenen

Antislipvoetjes

VARICOLOR® MIX 10
#763027

VARICOLOR® MIX 5
#762527

Vermeld op het etiket 
wat er zich in de lade 

bevindt

VARICOLOR® LADEBOXEN

• Ladebox met lades in verschillende kleuren
• Gemaakt van hoogwaardige ABS-kunststof
• De lades gaan soepel en geruisloos open
• Geschikt voor A4, C4 of folio documenten
• Inclusief transparante etiketvensters en 
   bedrukbare inserts
• Stapelbaar dankzij de antislip voetjes
• Verkrijgbaar per stuk
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VARICOLOR® 7 
# 7607-27

VARICOLOR® 10 
# 7610-27

VARICOLOR® 5
# 7605-27 VARICOLOR® 4

# 7604-27

VARICOLOR® SAFE 
# 7606-27

VARICOLOR® 3
# 7603-27

VARICOLOR® 1 SAFE
# 7601-27

VARICOLOR® MAGAZINE RACK

• Elegante tijdschrifthouder
• Greepuitsparingen in verschillende kleuren voor een 
gemakkelijke onderverdeling en een optimaal gebruik
• Voor tijdschriften, catalogi en brochures tot A4 for-
maat
• Afmetingen: 73 x 306 x 241 mm (B x H x D)
• Verkrijgbaar in set of per stuk

VARICOLOR® TRAY

• Brievenbakjes met verschillende kleuraccenten. 
• De grote greepuitsparingen zorgen voor 
   een optimaal gebruiksgemak
• Zeer stevig en stabiel. 
• Mogelijk om verticaal of trapsgewijs te stapelen. 

Kleur Art.nr. Verpakking

set - 5 kleuren 770657 per set

rood 770703 per stuk

geel 770704 per stuk

rose 770708 per stuk

oranje 770709 per stuk

lila 770712 per stuk

Kleur Art.nr. Verpakking

set - 5 kleuren 770557 per set

rood 770203 2 stuks

oranje 770209 2 stuks

lila 770212 2 stuks
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NOTITIES ORGANISEREN
DURAFIX®

• Magnetische klem voor notities, herinneringen, afspraken, enz.
• Zelfklevende bevestiging op gladde oppervlakken zoals kasten, koelkasten, glazen deuren, enz.
• Laat geen lijmresten achter bij het verwijderen
• Bevestig bovenaan of zijdelings, afhankelijk van de nodige ruimte
• Snel en gemakkelijk te gebruiken
• Beschikbaar in verschillende afmetingen en kleuren

DURAFIX® CLIP

DURAFIX® RAIL 210 mm (A5)

297 mm (A4)

5 meter tot ∞

60 mm

DURAFIX® RAIL

DURAFIX® ROLL

Omschrijving Art.nr. Kleur Verpakking

DURAFIX® CLIP
4705- 01 zwart, 07 donkerblauw, 23 metaal-zilver 5 st/zakje

4709- 00 assorti, 23 metaal-zilver 10 st/zakje

DURAFIX® RAIL 210 MM 4706- 01 zwart, 07 donkerblauw, 23 metaal-zilver 5 st/zakje

DURAFIX® RAIL 297 MM 4707 01 zwart, 07 donkerblauw, 23 metaal-zilver 5 st/zakje

DURAFIX® ROLL 5 M 4708 01 zwart, 07 donkerblauw, 23 metaal-zilver 5 st/zakje
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FLEXIBEL 
MEUBILAIR
QUADRO® MULTIFUNCTIONELE TROLLEY

• Hoge duurzaamheid en hoge vochtbestendigheid 
   door dichtgemaakte vezelplaten
• Verstelbare legplank voor flexibel gebruik
• Soepel lopende lade met zachte sluiting 
   (Soft-closure)
• Twee kabeluitgangen vergemakkelijken 
   het gebruik van elektrische apparatuur
• 4 wielen, waarvan 2 met rem
• Afmetingen: 450 x 1000 x 450 mm, 
   incl. handgrepen: 560 x 1000 x 450 mm (B x H x D)

PC WORKSTATION STANDARD

• Verplaatsbaar computermeubel met uitschuifbare legplank voor 
   het toetsenbord en legplank onderaan voor een processor, printer 
   of papier
• Vervaardigd uit krasbestendig epoxy polyester getint staal en 
   krasbestendig 16 mm dik hout, voorzien van een laag melamine
• Afmetingen werkstation (H x B x D): 750 x 750 x 450 mm

# 3197-10

MULTIFUNCTIONELE TROLLEY 74/59 OPEN

• Multifunctionele trolley met opening aan 3 zijden, 4 legplanken 
   en nog extra opbergruimte
• Draagkracht van 25 kg per legplank, in totaal maximaal 60 kg
• Vervaardigd uit krasbestendig 16 mm dik hout, voorzien 
   van een laag melamine
• Afmetingen (H x B x D): 748 x 528 x 592 mm

Omschrijving Art.nr. Kleur

QUADRO® Advanced (met deur) 3131- 04 geel, 23 licht kastanje

QUADRO® Basic (zonder deur) 3132- 06 blauw, 23 licht kastanje

Art.nr. Kleur

3113- 02 wit, 10 grijs, 47 beuk

→

→

→
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KABELMANAGEMENT

CAVOLINE® BOX

Hoogwaardige kabelbox van vlamvertragende kunststof. Met openingen voor optimale 
kabelgeleiding. CAVOLINE® is zowel geschikt voor gebruik op kantoor als thuis, is visueel 
aantrekkelijk en biedt verschillende extra voordelen.

• Elegante box voor kabels en contactdozen met maximaal 3 (S) of 5 (L) stekkers
• Rubberen kabeluitgangssleuven aan beide zijden zorgen voor gebruiksgemak 
   en een ideale luchtcirculatie
• Deksel met praktische ronde kabelopening voor de oplaadkabel van een mobiele telefoon
• Gemaakt van hoogwaardige vlamvertragende kunststof
• Grote rubberen anti-slip voetjes
• Afmetingen: Box L: 406 x 139 x 156 mm (B x H x D); Box S: 246 x 116 x 128 mm (B x H x D)

Omschrijving Art.nr. Kleur

BOX L 5035- 10 grijs, 37 graphit

BOX S 5030- 10 grijs, 37 graphit



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

CAVOLINE® CLIP

Zelfklevende klemmen voor het bevestigen 
van telefoon- of USB-kabels.

• Zelfklevende klemmen voor 1, 2, 3 
   of 4 USB-kabels
• Gemaakt van flexibele kunststof
• Kan gebruikt worden op gladde 
   en gereinigde oppervlakken
• Ideaal voor telefoon- en USB-kabels 
   tot 5 mm diameter

CAVOLINE®

CLIP 1

CAVOLINE®

CLIP PRO 2

CAVOLINE®

CLIP PRO 1

CAVOLINE®

CLIP 2

CAVOLINE®

CLIP 3

CAVOLINE®

CLIP 4

CAVOLINE®

GRIP

CAVOLINE® CLIP PRO

Zelfklevende klemmen voor het bevestigen van 
een netsnoer en/of een USB-kabel.

• Zelfklevende klemmen voor 1 netsnoer (PRO1) 
   of 1 netsnoer én 1 USB-kabel (PRO 2)
• Hoogwaardige en robuuste premium kwaliteit
• Gemaakt van flexibele kunststof met hoge 
   drukelasticiteit
• Sterke kleefkracht en extra groot 
   kleefoppervlak

Omschrijving Art.nr. Kleur Verpakking
CLIP 1 5037- 10 grijs, 37 graphit 6 st/zakje

CLIP 2 5038- 10 grijs, 37 graphit 6 st/zakje

CLIP 3 5039- 10 grijs, 37 graphit 2 st/zakje

CLIP 4 5040- 10 grijs, 37 graphit 2 st/zakje

CLIP MIX (2 x CLIP 1, 2 en 3 + 1 x CLIP 4) 5041- 10 grijs, 37 graphit 7 st/doos

CLIP PRO 1 5042- 10 grijs, 37 graphit 6 st/zakje

CLIP PRO 2 5043- 10 grijs, 37 graphit 4 st/zakje

Omschrijving Art.nr. Kleur Verpakking
GRIP 10 5031- 01 zwart, 02 wit per stuk

GRIP 20 5032- 01 zwart, 02 wit per stuk

GRIP 30 5033- 01 zwart, 02 wit per stuk

GRIP TIE 5036- 00 assorti, 01 zwart, 02 wit 5 st/pak

CAVOLINE® GRIP

Kabelbinders met klittenband voor het snel ordenen en bundelen 
van kabels. Kan op elke gewenste maat geknipt en hergebruikt 
worden.

• Klittenband voor het snel ordenen en bundelen van kabels
• Kan op elke gewenste lengte worden geknipt
• Herbruikbaar
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ARCHIVEREN

KLEMMAP 
DURACLIP® 30

DURACLIP® garandeert een professionele uitstraling. De meest succesvolle zakelijke map ter 
wereld maakt perforeren overbodig en beschermt gevoelige documenten.

• Duurzame klemmap uit kunststof
• Achterzijde: gekleurde ondoorzichtige folie; voorzijde: transparante folie
• Map met roestvrijstalen klem voor het veilig opbergen van documenten
• 5 jaar garantie op de klem
• Voor documenten in DIN A4 formaat, bijv. offertes, vergader- en trainingsdocumenten
• Capaciteit: 1-30 vellen
• Herbruikbaar

KLEMMAP 
SWINGCLIP® TREND

• Klemmap in trendy kleur
• Gemaakt van trendkleurige folie 
• Transparante zijdelings draaiende 
   kunststofklem.
• Capaciteit: 1-30 A4 vellen.

ZICHTSNELHECHTMAP

• Standaardmap van hardfolie
• Met transparant voorblad
• Etiketvenster over de gehele lengte van de rug 
• Met ingang voor hangrail 1531

Art.nr. Kleur

2200- 00 assorti, 01 zwart, 02 wit, 03 rood, 04 geel, 05 groen, 06 blauw, 07 donkerblauw, 09 oranje, 10 grijs, 28 nachtblauw, 
31 donkerrood, 32 donkergroen, 57 antraciet/grijs

Art.nr. Kleur

2283- 09 oranje, 12 lila, 34 oudrose

Art.nr. Kleur

2570- 01 zwart, 02 wit, 03 rood, 04 geel, 05 groen, 06 
blauw, 10 grijs
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COMPUTER REINIGING

PERSLUCHTREINIGER 
POWERCLEAN INVERTIBLE

Ideaal om gemakkelijk stof en vuil te 
verwijderen op moeilijk bereikbare 
plaatsen van kantoorapparatuur en 
andere elektronische apparaten. 
Ontvlambaar. Inhoud: 200 ml

# 5797-19  per doos

REINIGINGSDOEKJES 
SMART TAB CLEAN

Reinigingsdoekjes voor tablets, 
smartphones en laptopschermen.

Streepvrije reiniging. Verwijdert stof 
en vingerafdrukken.

# 5872-02  10 st/doos

VOOR SCHERMEN
SCREENCLEAN 50

Voor een zorgvuldige en streepvrije 
reiniging van monitors, beelscherm-
filters, laptops en glasoppervlakken 
van copiers en scanners. Alcoholvrij. 
Antistatisch.

# 5787-02  50 st/doos

REINIGINGSSET 
PC CLEANING KIT

Inhoud:
• 150 ml SUPERCLEAN FOAM
• 125 ml SCREENCLEAN FLUID
• 10 pluisvrije vliesdoekjes
• 1 toetsenbordreiniger

# 5834-02

VOOR OPPERVLAKKEN 
SUPERCLEAN 50

Voor een zorgvuldige reiniging en 
verzorging van omkastingen en 
oppervlakken van computers, 
telefoon of monitors. Afzonderlijk op 
maat gesneden.

# 5788-02  50 st/doos

REINIGINGSDOEK 
TECHCLEAN CLOTH

Renigingsdoek van microvezels voor 
beeldschermen. De fijne vezelstruc-
turen reinigen zonder te krassen.
Afmetingen: 20 x 20 milieuvriende-
lijk. Wasbaar

# 5794-06
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