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Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Producten en geschenken zolang de voorraad strekt. 
Al onze prijzen zijn exclusief BTW en taksen.

Meer dan 18.000 artikelen in ons assortiment

Geldig tot 30 maart 2018

Kijk op Pagina 2 en 8

Soep
 • Doos van 21 zakjes van 175 ml

146921 champignons / ham + croutons �7,99 1

146923 spicy tomato �7,99 1

146924 Indiase kerrie �7,99 1

146929 asperge + croutons �7,99 1

146931 mosterd + croutons �7,99 1

146932 Franse ui �7,99 1

146933 Thai spicy chicken �7,99 1

146934 prei crème + croutons �7,99 1

146938 goulash + croutons �7,99 1

146946 koninginnensoep (gevogelte) + croutons �7,99 1

150596 champignons + croutons �7,99 1

150597 chinese tomaat �7,99 1

150598 kip �7,99 1

1506020 tomaten + croutons �7,99 1

1506030 groenten + croutons �7,99 1

150605 erwten �7,99 1

150620 rundvlees (bouillon) + croutons �7,99 1

150621 chinese kip �7,99 1

150622 tomatencrème �7,99 1

PROMO

7,99
/doos



2 Meer dan 18.000 artikelen in ons assortiment

Gelroller Gel-Ocity Illusion
 • Schrijfbreedte: 0,7 mm, medium punt
 • Uitwisbare inkt met warmtegevoelige 
technologie
 • Decoratieve bedrukking
 • Goede grip
 • Met gum
 • Navulbaar

KI44851 12 x gelroller Gel-Ocity Illusion, blauw (ref. 943440) +  
GRATIS 4 markeerstiften (ref. 942041)

�20,28 1

Duraframe
 • Ft A3
 • Zelfklevend kader, bestaande uit twee transparante folies die samen worden gehouden door  
de magnetische rand
 • Dankzij de magnetische rand kan de gegeven informatie gemakkelijk worden vervangen
 • Kleeft op alle oppervlakken met een vlakke ondergrond
 • Herpositioneerbaar
 • In ophangbare etui

D483801 zwart �12,89 1
D483823 zilver �12,89 1

Correctieroller
 • Breedte van de tape: 4,2 mm
 • Lengte van de tape: 8,5 m
 • Ergonomische vorm
 • Onmiddellijk overschrijfbaar
 • Transparante houder
 • Op blister

900769 sideway �1,49 1
900770 midway �1,49 1

 

1,49 /blister
 

Correctieroller Compact Flex Limited edition
 • Niet navulbaar
 • Lengte van de tape: 10 m
 • Soepele applicatie en schone correctie dankzij de nieuwe 
flexibele punt
 • Met beschermdop
 • Corrigeren via beide kanten: trek voor een hele zin, duw voor 
een letter
 • Voor 50 % uit gerecycleerd materiaal
 • Kleur: goud en goud-rosé
 • Blister van 2 stuks

2293444 �3,79 1

Schrijfblokken
 • Houtvrij papier van 70 g/m²
 • Blok van 200 bladzijden (100 vel)
 • Kopgeniet
 • Met microperforatie

Notitieboekje ft 7,4 x 10,5 cm (A7)
3041 gelijnd �0,49 10
9236 geruit 5 mm �0,49 10
Notitieboekje ft 10,5 x 14,8 cm (A6)
3038 gelijnd �0,79 10
9234 geruit 5 mm �0,79 10
Schrijfblok ft 14,8 x 21 cm (A5)
3035 gelijnd �1,19 10
9232 geruit 5 mm �1,19 10
Schrijfblok ft 21 x 29,7 cm (A4)
3032 gelijnd �1,79 10
9230 geruit 5 mm �1,79 10

 vanaf

0,49 /stuk
 

12,89 /stuk

Schrijfmap voor tablet
 • Ritssluiting en notitieblok
 • Met gewatteerde omslag en diverse opbergvakken
 • Ft 27 x 33 cm
 • Ruimte voorzien voor tablet

3857361 zwart �29,99 1
3857367 rood �29,99 1

 

29,99/stuk
 

GRATIS
4 markeerstiften  

Flex

OP=OP

 

3,79/blister
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Badgeprinter
 • Creëer en print badges en plastic kaarten in enkele seconden
 • Op ultrasterke en duurzame drager op creditcard formaat
 • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
 • Inclusief software en lint

KI44819 1 x badgeprinter Badgy 100, 80 badges/uur (ref. BDG100) + GRATIS 100 clips met veiligheidspin (ref. 1440001) �559,00 1
KI44820 1 x badgeprinter Badgy 200, 95 badges/uur (ref. BDG200) + GRATIS 100 clips met veiligheidspin (ref. 1440001)

 
�927,00 1

Recupel: +EUR 0,041

Perforator 825
 • Perforeert 25 blad
 • Bevat verharde stansen
 • Met geïntegreerde vergrendeling en een metalen onderbouw met 
rubberen klep voor het opvangbakje
 • Uit metaal
 • Personaliseringsvenster
 • Op blister

1358 roze �6,87 1
1359 poederblauw �6,87 1
1360 fuchsia �6,87 1
1361 groen �6,87 1
1362 oranje �6,87 1
1399 wit �6,87 1

 

6,87 /stuk
 

Nietmachine X5-25ps
 • Voor nietjes 24/6 en 26/6 
 • Met eenvoudige bediening
 • Perforeert 25 blad
 • Inlegdiepte: 59 mm
 • Met 60 % minder inspanning van de gebruiker
 • Op blister

Nietmachines
1339R roze �7,16 1
1340R poederblauw �7,16 1
1384 fuchsia �7,16 1
1395 groen �7,16 1
1394 oranje �7,16 1
1311R wit �7,16 1
Nietjes
S24602Z 24/6 �2,03 1
S11661Z 26/6 �0,32 1

vanaf

6,27 /doos

Papierklem
 • Uit hoogwaardig staal
 • Krachtige spiraalveer
 • Grote klemwijdte
 • Ook op te hangen
 • Doosje van 10 stuks

2090796 75 mm �6,27 1
2090996 100 mm �9,18 1
2091296 120 mm �12,10 1

GRATIS
100 clips met  
veiligheidspin

 

7,16 /stuk
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Kijk voor meer informatie op : 
www.esselte.com/art

THE ART OF FILING

Promotie periode 1.11.2017 - 28.02.2018

HOE ONTVANG  
JE JOUW CADEAU?

KOOP 10 OF 70 ESSELTE NO. 1  
POWER ORDNERS

REGISTREER  
JE VIA WWW.ESSELTE.COM/ART  
EN KIES JE CADEAU

STUUR EEN KOPIE VAN DE 
AANKOOPFACTUUR OP.

ONTVANG JE CADEAU!

11

12

13

14

GRATIS*

* Leitz MyBox® Klein met deksel t.w.v. €15 bij aankoop van 10 Esselte ordners 
Leitz Reistas t.w.v. €90 bij aankoop van 70 Esselte ordners

23869_ad_promo_Art_Esselte_A5_NL_final02.indd   1 30.08.17   17:22

2,60 /stuk

Collegedictaat
 • Ft 21 x 29,7 cm
 • 23-gaatsperforatie 
 • Papier van 80 g/m²
 • Blok van 160 bladzijden (80 vel)
 • Met spiraalbinding
 • Afscheurbaar

7320900 gelijnd �2,60 10
7320902 geruit 5 mm �2,60 10
7320901 geruit 10 mm �2,60 10

vanaf

4,39 /stuk

Schrift Coloredge
 • Papier van 90 g/m²
 • 144 bladzijden (72 vel)
 • Met kantlijn
 • Kaft uit PP
 • Geassorteerde kleuren:  
rood, groen en blauw

Ft 14,8 x 21 cm (A5)
3011350 gelijnd �4,39 10
3055350 geruit 5 mm �4,39 10
3048350 commercieel geruit �4,39 10
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
6011350 gelijnd �6,99 10
6055350 geruit 5 mm �6,99 10
6048350 commercieel geruit �6,99 10

Ordner Power N°1
 • Voor ft A4
 • Ergonomische hendel
 • Sterk karton overtrokken met PP-folie
 • Met vergrendelingssleuven,  
randbeschermers, grijpgat en  
etikethouder

Rug van 5 cm
4811100 geel �2,69 10
811440 oranje �2,69 10
4805000 bordeaux �2,69 10
811540 violet �2,69 10
4811600 groen �2,69 10
811412 lichtgroen �2,69 10
4811500 blauw �2,69 10
811411 lichtblauw �2,69 10
811560 turkoois �2,69 10
4811800 grijs �2,69 10
4805500 geassorteerde kleuren: 2 x rood, groen, blauw, wit en zwart �2,69 10
Rug van 7,5 cm
4812100 geel �2,69 10
811340 oranje �2,69 10
4805100 bordeaux �2,69 10
811530 violet �2,69 10
4812600 groen �2,69 10
811312 lichtgroen �2,69 10
4812500 blauw �2,69 10
811311 lichtblauw �2,69 10
811550 turkoois �2,69 10
4812800 grijs �2,69 10
4805600 geassorteerde kleuren: 2 x rood, groen, blauw, wit en zwart �2,69 10

Numerieke tabbladen
 • Ft A4
 • Uit wit karton van 170 g/m²
 • Met indexvel
 • Geplastificeerde gekleurde  
tabs
 • Bedrukking in het zwart
 • 23-gaatsperforatie

1702305 set 1-5 �0,79 50
1702307 set 1-7 �0,99 25
1702310 set 1-10 �1,25 25
1702312 set 1-12 �1,49 25
1702331 set 1-31 �2,91 10

 vanaf

0,79 /stuk
 

Geperforeerde showtas
 • Voor ft A4
 • Uit PP van 60 micron
 • Gekorreld

11-gaatsperforatie
709-25 pak van 25 stuks �1,19 1
70900 doos van 100 stuks �3,19 1
23-gaatsperforatie
72310 pak van 10 stuks �0,59 1
723-25 pak van 25 stuks �1,19 1
72300 doos van 100 stuks �3,19 1

 vanaf

0,59 /pak
 

2,69 /stuk
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Really Useful Box 35 liter
 • Opbergdoos uit sterke, transparante kunststof
 • Deksel afsluitbaar met 2 clips, waardoor de inhoud  
beschermd wordt tegen stof en vuil
 • Perfect stapelbaar met of zonder deksel
 • Volledig platte en versterkte bodem
 • Inhoud: 35 liter
 • Buitenft: 48 x 39 x 31 cm (l x b x h)
 • Binnenft: 37 x 31 x 28 cm (l x b x h)
 • Mogelijkheid tot gebruik van hangmappen met tussenafstand van 330 of 390 mm
 • Kleur: transparant

UB35LEU �12,89 6
UB35CCB *afzonderlijk verpakt in karton �14,99 1

 vanaf

12,89/stuk
 

Really Useful Box 64 liter
 • Opbergdoos uit sterke,  
transparante kunststof
 • Deksel afsluitbaar met 2 clips,  
waardoor de inhoud beschermd  
wordt tegen stof en vuil
 • Perfect stapelbaar met of zonder deksel
 • Volledig platte en versterkte bodem
 • Inhoud: 64 liter
 • Buitenft: 71 x 44 x 31 cm (l x b x h) 
 • Binnenft: 60,5 x 37 x 28 cm (l x b x h)
 • Mogelijkheid tot gebruik van hangmappen met tussenafstand van 390 mm
 • Kleur: transparant

UB64LC �15,99 4
UB64CCB *afzonderlijk verpakt in karton �17,99 1

24,50/doos
Gekleurde etiketten

 • Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters
 • Ft 21 x 29,7 cm (A4)
 • Doos van 100 blad

100 stuks, 1 per blad, ft 210 x 297 mm
11838 geel �24,50 1
11840 rood �24,50 1
11841 groen �24,50 1
11839 blauw �24,50 1
1600 stuks, 16 per blad, ft 105 x 37 mm
12976 geel �24,50 1
12978 rood �24,50 1
12979 groen �24,50 1
12977 blauw �24,50 1
2400 stuks, 24 per blad, ft 70 x 37 mm
118340 geel �24,50 1
11836 rood �24,50 1
11837 groen �24,50 1
11835A blauw �24,50 1

29,90/doos
Ultrasterke witte  
etiketten

 • Voor laserprinters
 • Uit polyester
 • Ultrasterk en bestand tegen vocht, extreme temperaturen 
(van -20 °C tot +80 °C), olie, vetten en UV
 • Ook geschikt voor hout, metaal, glas of plastic
 • Ideaal voor het identificeren van gevaarlijke stoffen,  
buitenopslag of magazijnetikettering
 • Doos van 20 blad
 • Ft 21 x 29,7 cm (A4)

L477820 ft 45,7 x 21,2 mm, 960 stuks, 48 per blad �29,90 1
L477320 ft 63,5 x 33,9 mm, 480 stuks, 24 per blad �29,90 1
L706020 ft 63,5 x 38,1 mm, 420 stuks, 21 per blad �29,90 1
L4776 ft 99,1 x 42,3 mm, 240 stuks, 12 per blad �29,90 1
L4774 ft 99,1 x 139 mm, 80 stuks, 4 per blad �29,90 1
L4775 ft 210 x 297 mm, 20 stuks, 1 per blad �29,90 1

Keuringszegels
 • Voor (kleuren-) laserprinters en kopieer-
machines
 • Extra duurzaam 
 • Bestand tegen water, olie, schoonmaakmiddel, 
desinfecterende- en oplosmiddelen
 • Meer dan honderd templates beschikbaar 
voor dit product bij gebruik van onze gratis 
online software
 • Diameter: 30 mm
 • Doos van 10 blad ft 21 x 29,7 cm
 • 24 zegels per blad (240 etiketten totaal)

L780410 afneembaar zonder lijmresten, bestand tegen UV en temperaturen tussen  
-20°C tot +80°C

�12,90 1

L780610 fraudebestendig, wanneer het etiket verwijderd wordt, blijft er een  
opvallend raster achter

�24,90 1

L780210 niet verwijderbaar, wanneer het etiket verwijderd wordt, valt het uiteen in  
kleine stukjes

�27,90 1

Enveloppen
 • Ft 114 x 229 mm
 • 80 g/m²
 • Kleur: wit
 • Met stripsluiting

Zonder venster
01555 pak van 50 stuks �1,29 10
01657 doos van 50 stuks �2,69 10

Met venster rechts (ft 40 x 110 mm)
01558 pak van 50 stuks �1,59 10
01658 doos van 50 stuks �2,79 10

 vanaf

1,29 /pak
 

Enveloppen ft 229 x 324 mm (C4)
 • Wit houtvrij papier van 100 g/m²
 • Grijze binnenzijde
 • Doos van 250 stuks
 • Met stripsluiting

017034 zonder venster �22,90 1
017036 met venster rechts (ft 40 x 110 mm) �29,90 1
017035 met venster links (ft 45 x 110 mm) �29,90 1

 vanaf

22,90/doos
 

 vanaf

12,90/doos
 

 vanaf

15,99/stuk
 

* *
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49264-3ME-Q1 Promotieleaflet Scotch, Post-it.indd   1 20/11/17   16:23

Index Standaard voordeelpak
 • Herpositioneerbaar, beschadigt  
ondergrond niet
 • Makkelijk beschrijfbaar
 • Geassorteerde kleuren: rood en geel,  
groen en blauw
 • Bevat 50 index tabs
 • Ft 25 x 44 mm
 • Voordeelpak van 12 stuks (8 + 4 GRATIS)

KI44855 1 x index voordeelpak 12 stuks, ft 25 x 44 mm (ref. 680P12) +  
GRATIS dispenser index (ref. C2017PG)

�19,90 1

GRATIS
dispenser index

Super Sticky Z-Notes voordeelpak
 • Blok van 90 memoblaadjes
 • Geassorteerde kleuren: asperge, fuchsia,  
kerrie en mediterraanblauw 
 • Ft 76 x 76 mm
 • Voordeelpak van 16 blokken (14 + 2 GRATIS)

KI44856 1 x voordeelpak 16 blokken, 90 memoblaadjes, geassorteerde kleuren  
(ref. S33016) + GRATIS dispenser Z-notes Pro (ref. PRB330)

�21,90 1

GRATIS
dispenser

Super Sticky Z-Notes voordeelpak
 • Blok van 90 gele memoblaadjes
 • Ft 76 x 76 mm
 • Voordeelpak van 20 blokken (14 + 6 GRATIS)

KI44857 1 x voordeelpak 20 blokken, 90 memoblaadjes ft 76 x 76 mm,  
(ref. S330CYV) + GRATIS dispenser Z-notes Pro (ref. PRB330)

�19,40 1

GRATIS
dispenser

                                

15,90 /stuk

Bureaurekenmachine MS-120TER II
 • LCD-display met 12 cijfers
 • Muntconversie
 • %-berekening
 • BTW-berekening
 • Onafhankelijk geheugen
 • Snelcorrectietoets
 • Dubbele nul-toets
 • Verdeling in duizenden
 • Toets (+/-)
 • Ft 145 x 103 x 28,8 mm
 • Werkt op zonnecellen en batterijen (1 x LR54 bijgeleverd)

MS120II �15,90 1

Bebat: +EUR 0,075
Recupel: +EUR 0,041

34,99/stuk

Bureaurekenmachine HR-150 RCE
 • LCD-display met 12 cijfers
 • Euro conversietoets
 • %- toets
 • Cost, sell, margin sneltoets
 • Dubbele nul-toets
 • Printsnelheid: 2 lijnen per seconde
 • 2-kleuren afdruk (zwart en rood)
 • BTW-berekening
 • Ft 5,8 x 16,5 x 24,2 cm
 • Werkt op stroom (AD60024) of op batterijen  
(4 x AA bijgeleverd)

HR150RC �34,99 1

Bebat: +EUR 0,075 x 4
Recupel: +EUR 0,041

START HET JAAR MET  
DE JUISTE TOOLS!
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Toiletblokje Flush
 • Lavendelparfum
 • Langdurige frisheid tot wel 5 weken lang
 • Blottersysteem waardoor je het blok blijft ruiken, ook tussen de spoelbeurten door
 • Nieuwe antikalkformule die ervoor zorgt dat je toilet er stralend schoon uitziet

6415854 starterkit van 55 ml �2,14 1
6416226 navulling van 165 ml �4,54 1

 

2,14 /stuk
 

Pedaalemmer Ecofly
 • Uit roestvrij staal 
 • Sluit via een soft-close systeem
 • Met stay-open functie
 • Voorzien van wieltjes en een handvat

1712311 inhoud 20 l, opent met 2 kleppen �73,99 1
1712328 inhoud 45 l �112,00 1
1712335 inhoud 20 + 20 l �114,00 1

 vanaf

73,99/stuk
 

Verzenddoos Mailbox
 • Verschillende maten voor verschillende  
verzendingseisen
 • Ruimtebesparende plano aanlevering voor  
kostenbesparende opslag
 • Eurolock voorzien om op te hangen
 • Aantrekkelijk ontwerp in het geel

CP9881 extra small �1,17 15
CP9882 small �1,48 15
CP9883 medium �2,31 15
CP9884 large �2,57 15
CP9885 extra large �3,58 10

 vanaf

1,17 /stuk
 

Recupel: +EUR 0,010

Dropbox Helsinki
 • Om postpakketjes in te laten deponeren wanneer u niet thuis bent
 • Met soft-closing systeem
 • Uitgerust met een 3-puntslot en een anti diefstal systeem
 • Uit duurzaam gegalvaniseerd staal met poedercoating
 • Ft 39 x 24 x 105,3 cm
 • Maximum ft pakket: 31 x 14 x 31 cm
 • Kleur: zwart

BG57000 �169,00 1

Contactdoos
 • Inschuifbare stekkerblok
 • Type stopcontact: penaarde (type E)
 • Specificaties: voorboordiameter: 80 mm
 • Aantal stopcontacten: 4
 • Kabel: H05VV-F 3G1.5
 • Kabellengte: 2 m
 • Max. vermogen: 3.500 W 

EBP04L �17,99 1

 

17,99/stuk
 

Recupel: +EUR 0,010

LED lamp Qi
 • LED bureaulamp met draadloos oplaadstation
 • Robuuste structuur uit metaal
 • Uitgerust met een dimmer 
 • Met deze lamp kunt u smartphones simultaan opladen, 
eentje via de USB poort en eentje met het draadloos station
 • Type lamp: LED 7,2 kW/1000h
 • Levensduur: 50.000 uur
 • Helderheid: 3.000 - 3.500 lumen
 • Arm: 31,5 + 38 cm
 • Sokkel: 18 x 11,5 x 1 cm
 • Lampenkap: 2 x 3 cm
 • Uit aluminium
 • Kleur: grijs

8000961 LED lamp Qi �139,00 1
237961 adapter voor Android �11,40 1
238961 adapter voor iPhone �11,40 1

 

139 /stuk
 

 

169 /stuk
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Multifunction printpapier
 • Ft A4
 • Wit papier van 80 g/m²
 • Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters
 • Voor grote hoeveelheden
 • Witheid: 161 CIE
 • Pak van 500 vel

900018 �6,99 1

USB stick 2.0 Xpression Keep calm and store it
 • USB 2.0
 • Schrijfsnelheid: 3 MB/s
 • Leessnelheid: 12 MB/s
 • Unieke eigenschap: afneembaar kapje
 • Plug & Play
 • Compatibel met PC & Mac
 • Capaciteit: 16 GB

8427891 zwart �11,29 1
8427914 wit �11,29 1

 

11,29/stuk
 

Auvibel: +EUR 0,500

Laptoptas TWYX
 • Compartiment vooraan
 • Met handgreep, afneembare en regelbare  
schouderriemen, trolleyriem
 • Compartiment met rits aan de achterkant
 • Twee hoofdcompartimenten met rits
 • Gevoerd laptop- en tabletcompartiment
 • Binnenin een vak met rits
 • Magnetische sluiting
 • Ft 40 x 31 x 12 cm
 • Ft laptopcompartiment 38 x 23 x 5 cm (15 inch)

46162J zwart �49,50 1
46163J grijs �49,50 1

 

49,50/stuk
 

139
/stuk

Directiestoel Comfort Point 10
 • Zithoogte verstelbaar door het Toplift  
systeem
 • Rugsteun, hoofdsteun en zitting uit  
artificieel leder (polyurethaan)
 • Inclusief zwarte armsteunen  
vervaardigd uit polyamide
 • Comfort-tilt mechanisme zorgt ervoor  
dat deze stoel aanpasbaar is voor elk 
lichaamsgewicht en waarbij de druk gelijk 
verdeeld is tijdens het zitten
 • Stevig verchroomd onderstel voor optimale 
bewegingsvrijheid op harde ondergronden
 • Zithoogte: 43 - 53 cm
 • Zitbreedte: 49 cm
 • Zitdiepte: 49 cm
 • Rughoogte: 68 cm
 • Kleur: zwart

7809D60 �139,00 1

Vloermat
 • Met uitsparing
 • Uit transparante PVC
 • Volledig vrij van toxische chemicaliën
 • Ft 90 x 120 cm
 • Ft uitsparing 51 x 25 cm

915005 voor harde oppervlakken �33,00 1
670940 voor tapijt �36,00 1

 vanaf

33,00/stuk
 

Whiteboard Excellence
 • Duurzaam en krasbestendig
 • Ideaal voor intensief gebruik
 • Gemakkelijk te reinigen
 • Kader in aluminium

900693 ft 60 x 45 cm �21,90 1
900694 ft 90 x 60 cm �39,90 1
900695 ft 120 x 90 cm �74,90 1

900696 ft 150 x 100 cm �143,00 1
900697 ft 180 x 90 cm �159,00 1
900698 ft 180 x 120 cm �209,00 1

 

6,99 /pak
 

NIEUW  
binnenkort  

beschikbaar

NIEUW  
binnenkort  

beschikbaar

 vanaf

21,90/stuk
 


