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CAVOLINE®

Nieuw

Your Cable Manager

CAVOLINE® CLIP PRO 1
 · Ideaal voor een netsnoer 
 · Afmetingen: 20 x 21 x 16 mm (B x H x D)

 5042   10 grijs, 37 grafiet

 6 per verpakking

CAVOLINE® CLIP PRO 2
 · Ideaal voor een netsnoer en een USB-kabel 
 · Afmetingen: 25 x 25 x 20 mm (B x H x D)

 5043   10 grijs, 37 grafiet

 4 per verpakking

CAVOLINE® CLIP 3
 · Voor 3 kabels 
 · Afmetingen: 20 x 12 x 52 mm (B x H x D)

 5039   10 grijs, 37 grafiet

 2 per verpakking

CAVOLINE® CLIP 4
 · Voor 4 kabels 
 · Afmetingen: 20 x 12 x 82 mm (B x H x D)

 5040   10 grijs, 37 grafiet

 2 per verpakking

CAVOLINE® CLIP MIX
 · Inhoud: 2 voor 1 kabel, 2 voor 2 kabels, 
2 voor 3 kabels, 1 voor 4 kabels

 5041   10 grijs, 37 grafiet

 7 per verpakking

CAVOLINE® CLIP 2
 · Voor 2 kabels 
 · Afmetingen: 20 x 12 mm (Ø x H)

 5038   10 grijs, 37 grafiet

 6 per verpakking

CAVOLINE® CLIP 1
 · Voor 1 kabel
 · Afmetingen: 20 x 12 mm (Ø x H)

 5037   10 grijs, 37 grafiet

 6 per verpakking

 · Zelfklevende kabelklemmen 
 · Hoogwaardige en robuuste premium kwaliteit 
 · Gemaakt van flexibele kunststof met hoge drukelasticiteit 
 · Met sterke kleefkracht en extra groot kleefoppervlak 
 · Kan worden gebruikt op gladde en gereinigde oppervlakken 

CAVOLINE® CLIP PRO
 · Zelfklevende kabelklemmen 
 · Gemaakt van flexibele kunststof 
 · Kan gebruikt worden op gladde en 
gereinigde oppervlakken 

 · Ideaal voor telefoon- en USB-kabels 
tot 5 mm diameter 

CAVOLINE® CLIP

„Een moderne werkplek omvat een groot aantal apparaten - en dus automatisch 
ook veel kabels. Hoewel draadloze oplossingen steeds populairder worden, zijn 
kabels nog steeds de eerste keuze inzake transmissiekwaliteit. 
Om ze niet alleen veilig, effectief en functioneel, maar ook visueel aantrekkelijk te 
beheren, heeft DURABLE het assortiment CAVOLINE® ontwikkeld. 
Deze kabelmanagers hebben duidelijke lijnen, zijn flexibel in gebruik en voorzien 
van diverse extra voordelen.  CAVOLINE® overtuigt zowel thuis als op kantoor.“
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CAVOLINE® BOX S
 · Voor het opbergen van kabels en 
 drieweg stekkerdozen 

 · Afmetingen: 246 x 116 x 128 mm (B x H x D)

 5035   10 grijs, 37 grafiet

 1 stuk

CAVOLINE® BOX L
 · Voor het opbergen van kabels en 
 vijfweg stekkerdozen

 · Afmetingen: 406 x 156 x 139 mm (B x H x D)

 5030   10 grijs, 37 grafiet

 1 stuk

 · Elegante en exclusieve kabelbox 
 · Kabeluitgangssleuven aan beide zijden voor 
 eenvoudige hantering en ideale luchtcirculatie 

 · Deksel met praktische ronde kabelopening voor de 
oplaadkabel van een mobiele telefoon 

 · Hoogwaardige vlamvertragende kunststof 
 · Grote rubberen voetjes onderaan voor antislip 

CAVOLINE® BOX
Beschikbaar 

vanaf 
Q2/2019

CAVOLINE® GRIP 10
 · Afmetingen: 100 x 1 cm (L x B)

 5031   01 zwart, 02 wit

 1 stuk

CAVOLINE® GRIP 20
 · Afmetingen: 100 x 2 cm (L x B)

 5032  01 zwart, 02 wit
 1 stuk

CAVOLINE® GRIP 30
 · Afmetingen: 100 x 3 cm (L x B)

 5033   01 zwart, 02 wit

 1 stuk

CAVOLINE® GRIP TIE
 · Kabelbinders met lus en klittenband 
 · Voor het snel ordenen en bundelen van kabels 
 · De lus zorgt voor het stevig aantrekken van 
de binder 

 · Herbruikbaar zo vaak als nodig 
 · Afmetingen: 20 x 1 cm (L x B)

 5036   00 assorti, 01 zwart, 02 wit

 5 per verpakking

 · Kabelbinders met klittenband 
 · Voor het snel ordenen en bundelen van kabels 
 · Kan op elke gewenste lengte worden geknipt 
 · Herbruikbaar zo vaak als nodig 

CAVOLINE® GRIP
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DURAFIX®

Plakken, fixeren en klaar

Nieuw

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 x 17 mm (B x 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

 · 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®

Video
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DURAFIX® RAIL
 · Magneetstrook 
 · Zelfklevend te bevestigen, geeft een uniforme 
uitstraling op gladde oppervlakken zoals 
kasten, glazen deuren en etalages, maar ook 
op whiteboards, lean cubes en vitrinekasten 

 
DURAFIX® RAIL 210 MM
 · Voor informatie en affiches in A5 liggend en 
A4 staand formaat 

 · Afmetingen: 210 x 17 mm (B x H)

 4706   01 zwart, 07 donkerblauw, 
23 metaal-zilver

 5 per zakje

DURAFIX® RAIL 297 MM
 · Voor informatie en affiches in A4 liggend en 
A3 staand formaat 

 · Afmetingen: 297 x 17 mm (B x 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 x 17 mm (B x H)

 4708   01 zwart, 07 donkerblauw, 23 metaal-zilver

 1 stuk

PATENT
PENDING
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DURAFRAME®

Het informatiekader

 · Het verwijderbare informatiekader voor gevoelige oppervlakken 
 · Presenteer informatie op een hoogwaardige en professionele manier 
 · Snel invoegen en vervangen van documenten dankzij het kader met 
magnetische sluiting 

 · Kan worden bevestigd op behangpapier, hout en de meeste kunststoffen 
dankzij de verwijderbare zelfklevende strips 

 · Te verwijderen zonder lijmresten na te laten: trek de zelfklevende strips 
los door ze volledig uit te rekken, na een tijd komen ze van het oppervlak 
los zonder sporen achter te laten of het oppervlak te beschadigen 

 · Inclusief een vervangset met 4 zelfklevende strips 
 · Vervangsets kunnen ook apart worden gekocht

DURAFRAME® WALLPAPER

DURAFRAME® MAGNETIC  
NOTE A4
 · Het magnetisch informatiekader voor notities
 · Oppervlakken: metalen oppervlakken zoals 
whiteboarden, lean cubes, metalen kasten 
en productiemachines

 · Toepassingsmogelijkheden: verzamelen 
en documenteren van informatie, 
werkprocedures en diensten zoals 
onderhoud en veiligheidschecks

 · Snel en gemakkelijk vervangen van 
documenten dankzij de magnetische rand

 · Schrijf direct op de insert in het kader
 · Houdt tot 5 bladzijden van 80g/m²
 · Met universele penhouder

 4989   01 zwart, 23 metaal-zilver

 1 per zakje

 4843   01 zwart, 23 metaal-zilver

 1 per verpakking

DURAFRAME® WALLPAPER A4
 · Voor A4 documenten

 4844   01 zwart, 23 metaal-zilver

 1 per verpakking

DURAFRAME® WALLPAPER A3
 · Voor A3 documenten

Video

PATENT
PENDING
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VARICOLOR®

Veilig opgeborgen

 · Ladebox met gekleurde lades 
 · Hoogwaardige ABS kunststof 
 · Lades gaan soepel en geruisloos open en dicht en 
zijn voorzien van een ladestop 

 · Fijne gekleurde lijnen dienen als hulp bij het 
organiseren 

 · Inclusief transparante etiketvensters met bedrukbare 
en eenvoudig vervangbare insteekkaartjes 

 · Voor A4-, C4- en folio formaten 
 · Stapelbaar dankzij de antislip voetjes

VARICOLOR®

VARICOLOR® 1 SAFE
 · Met grote lade 
 · Afsluitbare lade met cilinderslot 
 · Afmetingen: 280 x 95 x 356 mm (B x H x D) 

 7601   27 veelkleurig

 1 stuk

VARICOLOR® MAGAZINE RACK
 · 5 elegante tijdschriftenhouders 
 · Handgrepen in verschillende kleuren 
 · Om gemakkelijk te organiseren en optimaal 
te gebruiken 

 · Voor tijdschriften, catalogi en brochures in 
A4 formaat 

 · Afmetingen: 73 x 306 x 241 mm (B x H x D) 

 7706   57 antraciet/grijs

 1 set van 5 stuks

VARICOLOR® MAGAZINE RACK
 · Elegante tijdschrifthouder 
 · Greepuitsparing in kleur 
 · Voor eenvoudig ordenen en optimale toegankelijkheid 
 · Voor tijdschriften, catalogi en brochures etc. tot  
A4-formaat 

 · Afmetingen: 73 x 306 x 241 mm (B x H x D) 

 7707   03 rood, 04 geel, 08 rose, 09 oranje, 
12 lila

 1 stuk

VARICOLOR® MIX 5
 · Met 5 gekleurde lades 
 · Afmetingen: 280 x 292 x 356 mm (B x H x D) 

 7625   27 veelkleurig

 1 stuk

VARICOLOR® MIX 10
 · Met 10 gekleurde lades 
 · Afmetingen: 280 x 292 x 356 mm (B x H x D) 

 7630   27 veelkleurig

 1 stuk

Nieuwe 
kleuren
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Surf naar www.durable.be of www.durable.nl voor meer informatie

 · 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

MAGNETISCHE ETIKETTERINGSTAPE

 · 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

MAGNETISCHE 
LABELINGSBAND 20
 · Breedte 5000 mm x 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

MAGNETISCH  
C-PROFIEL 20
 · Breedte 200 mm x Hoogte 20 mm 
 · Inclusief 1 x A5 pagina met 5 labels
 · 20 extra pagina‘s zijn apart 
verkrijgbaar: art.nr. 8000-02 

 1710   58 houtskool

 5 stuks per zakje

MAGNETISCH C-PROFIEL 20 
GROOTVERPAKKING
 · Inclusief 10 A5-vellen met 
50 etiketten 

 1713   58 houtskool

 50 stuks per doos

MAGNETISCH C-PROFIEL 30 
GROOTVERPAKKING
 · Inclusief 13 A5-vellen met 
52 etiketten

 1714   58 houtskool

 50 stuks per doos

MAGNETISCH C-PROFIEL 40 
GROOTVERPAKKING
 · Inclusief 17 A5-vellen met 
51 etiketten

 1719   58 houtskool

 50 stuks per doos

MAGNETISCH  
C-PROFIEL 30
 · Breedte 200 mm x Hoogte 30 mm 
 · Inclusief 2 x A5 pagina met 8 labels 
 · 20 extra pagina‘s zijn apart 
verkrijgbaar: art.nr. 8041-02 

 1711   58 houtskool

 5 stuks per zakje

MAGNETISCH  
C-PROFIEL 40
 · Breedte 200 mm x Hoogte 40 mm 
 · Inclusief 2 x A5 pagina met 6 labels 
 · 20 extra pagina‘s zijn apart 
verkrijgbaar: art.nr. 8099-02 

 1712   58 houtskool

 5 stuks per zakje

METALEN TAPE MET 10 MAGNETEN
 · Zelfklevende metalen tape met magneten 
 · Kan op maat worden geknipt 
 · Kleeft aan alle effen oppervlakken 
 · Afmetingen: 5 m lang, 35 mm breed
 · Inclusief 10 magneten 
 · Diameter van de magneet: 30 mm 
 · De magneet is sterk genoeg voor 5 pagina‘s

 1717   02 wit

 1 stuk

WWW.DURABLE.BE

WWW.DURABLE.NL
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 · 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

LABEL REFILL

 · Zelfklevende scanhoezen SCANFIX® 
 · Geschikt voor winkels en magazijnen 
 · Open aan de bovenzijde en aan de zijkant 
 · Inclusief inserts

SCANFIX®

LABEL REFILL 200 x 20 MM
 · Etiketten voor items van 200 mm x 20 mm (B x H) 
 · 20 vellen met in totaal 100 etiketten

 8000  02 wit

 20 per zakje

SCANFIX® 1000 x 20 MM
 · Breedte 1000 mm x Hoogte 20 mm 
 · Inclusief beschrijfbare etiketten 
 · 20 etiketvellen met etiketten in het formaat 
200 x 17 mm apart verkrijgbaar met art.nr. 8000-02 

 8026   19 transparant

 25 stuks per doos

SCANFIX® 20 GROOTVERPAKKING
 · Breedte 200 mm x Hoogte 20 mm 
 · Inclusief 10 A5-vellen met 50 etiketten 
 · 20 etiketvellen apart verkrijgbaar met art.nr. 8000-02 

 8023   19 transparant

 50 stuks per doos

SCANFIX® 30 GROOTVERPAKKING
 · Breedte 200 mm x Hoogte 30 mm 
 · Inclusief 13 A5-vellen met 52 etiketten 
 · 20 etiketvellen apart verkrijgbaar met art.nr. 8041-02 

 8024   19 transparant

 50 stuks per doos

SCANFIX® 40 GROOTVERPAKKING
 · Breedte 200 mm x Hoogte 40 mm 
 · Inclusief 17 A5-vellen met 51 etiketten 
 · 20 etiketvellen apart verkrijgbaar met art.nr. 8099-02 

 8025   19 transparant

 50 stuks per doos

SCANFIX® 1000 x 30 MM
 · Breedte 1000 mm x Hoogte 30 mm 
 · Inclusief beschrijfbare etiketten 
 · 20 etiketvellen met etiketten in het formaat 
200 x 27 mm apart verkrijgbaar met art.nr. 8041-02 

 8027   19 transparant

 25 stuks per doos

SCANFIX® 1000 x 40 MM
 · Breedte 1000 mm x Hoogte 40 mm 
 · Inclusief beschrijfbare etiketten 
 · 20 etiketvellen met etiketten in het formaat 
200 x 37 mm apart verkrijgbaar met art.nr. 8099-02 

 8039   19 transparant

 25 stuks per doos

LABEL REFILL 200 x 30 MM
 · Etiketten voor items van 200 mm x 30 mm (B x H) 
 · 20 vellen met in totaal 80 etiketten

 8041   02 wit

 20 per zakje

LABEL REFILL 200 x 40 MM
 · Etiketten voor items van 200 mm x 40 mm (B x H) 
 · 20 vellen met in totaal 60 etiketten

 8099   02 wit

 20 per zakje



12 | ! Surf naar www.durable.be of www.durable.nl voor meer informatie

ARTWORK SCHRIJFONDERLEGGER
 · Trapeziumvormige uitvoering 
 · Antislip 
 · Afmetingen: 650 x 520 mm (B x H)

 7217   01 zwart, 07 donkerblauw, 10 grijs

 1 stuk

SCHRIJFONDERLEGGER 
MET PAPIERBLOK 
“TROPICAL BEACH”

 7311   15 motief opdruk

 1 stuk

PAPIERBLOK 
“TROPICAL BEACH”

 7321   15 motief opdruk

 1 stuk

SCHRIJFONDERLEGGER 
MET PAPIERBLOK 
“BRIGHT CURVES”

 7314   15 motief opdruk

 1 stuk

PAPIERBLOK 
“BRIGHT CURVES”

 7324   15 motief opdruk

 1 stuk

SCHRIJFONDERLEGGER 
MET PAPIERBLOK 
“AFRICAN WILDLIFE”

 7313   15 motief opdruk

 1 stuk

PAPIERBLOK 
“AFRICAN WILDLIFE”

 7323   15 motief opdruk

 1 stuk

SCHRIJFONDERLEGGER 
MET PAPIERBLOK 
“PINEWOOD PANELS”

 7312   15 motief opdruk

 1 stuk

PAPIERBLOK 
“PINEWOOD PANELS”

 7322   15 motief opdruk

 1 stuk

LEDEREN SCHRIJFONDERLEGGER
 · Handgemaakt 
 · Zeer hoge kwaliteit 
 · Fijn licht generfd rundsleder 
 · Met decoratieve naad rondom 
 · Slipvast 
 · Met hoogwaardige fleece-laminering aan de onderzijde 
 · Afmetingen: 650 x 450 mm (B x H)

 7305  01 zwart, 10 grijs, 37 grafiet

 1 stuk

Nieuwe 
kleuren

 · Kalender voor 2 jaren 
 · 25 vellen 
 · Kalendervellen onderaan vastgelijmd 
 · Vellen krullen en plooien niet 

 · Ideaal voor notities 
 · Antislip 
 · Afmeting: 590 x 420 mm

SCHRIJFONDERLEGGERS MET KALENDERBLOK
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VISITOR BADGE
 · Badge voor evenementen
 · A4-vel met geïntegreerde peel-off badge
 · EURO-perforatie aan de bovenzijde
 · Kan bedrukt worden met DURAPRINT®

 · Afmetingen: 97 x 86 mm

 8258   02 wit

 100 stuks per doos

TEXTIELKOORD 20 “VISITOR”
 · 20 mm brede textielkoord met opdruk “VISITOR” 
 · Met veiligheidssluiting 
 · Te combineren met alle DURABLE badges en kaarthouders die 
voorzien zijn van een uitsparing voor een karabijnhaak 

 8238   03 rood

 10 per verpakking

TEXTIELKOORD 20 “STAFF”
 · 20 mm brede textielkoord met opdruk “STAFF” 
 · Met veiligheidssluiting 
 · Te combineren met alle DURABLE badges en kaarthouders die 
voorzien zijn van een uitsparing voor een karabijnhaak 

 8239   01 zwart

 10 per verpakking

TEXTIELKOORD MET LUSJE 
 · 10 mm brede textielkoord met veiligheids-
sluiting

 · Dankzij de textiellus te combineren met alle 
DURABLE badges en kaarthouders die voorzien 
zijn van een gestanst gat 

 · Ook mogelijk om te combineren met een 
 mobiele telefoon, sleutel, klein fototoestel, … 

 8313   01 zwart

 10 per verpakking

AFROLMECHANISME STYLE
 · Ovalen afrolmechanisme in een 
 aantrekkelijk design 

 · Met metalen clip op de achterzijde 
 · Te combineren met alle DURABLE badges 
en kaarthouders die voorzien zijn van een 
gestanst gat

 · Lengte: 80 cm 
 · Met drukknopsluiting

 8324   01 zwart, 02 wit, 07 donkerblauw, 10 grijs

 10 per verpakking

Snel en gemakkelijk:
Gebruiksvriendelijke badges zijn ideaal voor
evenementen met een groot aantal deelnemers.

Nieuwe 
kleur
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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 x 65 x 270 mm (B x H x D)

 8935   23 metaal-zilver

 1 stuk

VARIO® MAGNET WALL 5
 · Metalen wandhouder met magnetische 
achterzijde

 · Met 5 SHERPA® zichtpanelen voor 
A4 documenten 

 · Snel en eenvoudig te bevestigen aan 
metalen oppervlakken zoals rekken of 
machines. 

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

 1 set

ZICHTSNELHECHTMAPPEN
 · Geschikt voor het opbergen van showtassen dankzij extra breed A4 formaat 
 · De transparante voorzijde biedt zicht op de ingevoegde documenten 
 · Scheurbescherming van documenten door omwikkelde hechtmechaniek 
 · Extra etiketvenster met insert 
 · Opbergvak voor ongeperforeerde documenten aan de binnenkant van de achterzijde 

 2690   01 zwart, 02 wit, 03 rood, 04 geel, 05 groen, 06 blauw, 
07 donkerblauw, 09 oranje, 12 lila, 34 oudrose

 25 stuks per doos

REISPASPOORTHOES 
RFID SECURE
 · Beschermt tegen ongeoorloofd lezen van 
persoonlijke data 

 · TÜV-gecertificeerde bescherming bij een 
frequentie van 13.56 MHz 

 · Binnenafmetingen: 189 x 129 mm (B x H)

 2144   01 zwart

 1 stuk

Nieuwe 
kleuren
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QUADRO® MULTI TROLLEY ADVANCED
 · Gesloten trolley met 1 deur 
 · 1 verstelbare legplank 
 · 2 handgrepen voor eenvoudige bediening 
 · Afmetingen: 450 x 1000 x 1000 x 450 mm (B x H x D) 
 · Afmetingen incl. handgrepen: 530 x 1000 x 450 mm 
(H x B x D) 

 3131  04 geel, 29 licht kastanje

 1 stuk

QUADRO® MULTI TROLLEY BASIC
 · Open trolley 
 · 1 verstelbare legplank 
 · Afmetingen: 450 x 1000 x 450 mm (B x H x D) 

 3132  06 blauw, 29 licht kastanje

 1 stuk

 · Multifunctionele trolley in een modern design 
 · Zeer robuust en waterbestendig door de hoge dichtheid van houtvezelplaat 
 · Ideaal voor kantoren en vergaderzalen 
 · 2 kabelgaten voor eenvoudig gebruik van elektrische apparatuur 
 · Met soft-close 
 · 4 wielen, waarvan 2 met rem 
 · Levering: plat verpakt

QUADRO® MULTIFUNCTIONELE TROLLEYS

QUADRO®

New Work Order

Nieuw




