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MONITORBEUGELS

Extra eenvoudige installatie van de monitor 
in de houder dankzij het klikmechanisme.

Eenvoudige uitlijning met een draaiknop op 
het beeldschermgewicht.

De monitor kan 360° worden gedraaid voor 
het werken in staand of liggend formaat.

Bureaubevestiging met klem voor bureau-
diktes van 14 tot 44 mm.

Bureaubevestiging met bladdoorvoer voor 
bureaudiktes van 14 tot 44 mm en bureau-
gatdiameters van 60 tot 80 mm.

Incl. schuifbare kabelklemmen voor het 
organiseren van kabels.

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



Monitorbeugel met arm
voor 1 scherm

• Voor monitoren van 21 tot 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
• Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
• De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of liggend formaat
• De monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
• Bureaubevestiging met klem of bladdoorvoer voor bureaudiktes van 14 tot 44 mm
• Eenvoudige montage me bijgeleverd gereedschap
• Afmetingen: 345 x 470 x 120 mm (B x H x D)
• Unieke garantie van 10 jaar

    23 zilver              1 stuk   5083 (met klem)
     5084 (met bladdoorvoer)

Monitorbeugel
voor 2 schermen

• Voor monitoren van 21 tot 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
• De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of liggend formaat
• De monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
• In hoogte verstelbare monitorarm, van 50 tot 340 mm door eenvoudigweg aan de draai-
   knop te draaien
• Monitoren kunnen worden verplaatst en gefixeerd langs de lengte van de dwarsbalk
• Bureaubevestiging met klem of bladdoorvoer voor bureaudiktes van 14 tot 44 mm
• Eenvoudige montage me bijgeleverd gereedschap
• Afmetingen: 780 x 445 x 190 mm (B x H x D)
• Unieke garantie van 10 jaar

    23 zilver              1 stuk   5085 (met klem)
     5086 (met bladdoorvoer)

Monitorbeugel
voor 1 scherm en 1 tablet

Monitorhouder
• Voor monitoren van 21 tot 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
• Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
• De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of liggend formaat 
   (staande modus alleen mogelijk voor monitoren tot 27 inch)
• De monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden

Tablethouder
• Voor alle tabletten van 7 tot 13 inch
• De tablet kan 360° worden gekanteld en gedraaid, met klikpunten op 90°

Algemeen
• In hoogte verstelbare monitorarm, van 50 tot 340 mm door eenvoudigweg aan de draai-
   knop te draaien
• Monitoren kunnen worden verplaatst en gefixeerd langs de lengte van de dwarsbalk
• Bureaubevestiging met klem of bladdoorvoer voor bureaudiktes van 14 tot 44 mm
• Incl. 5 schuifbare kabelklemmen voor het organiseren van kabels
• Eenvoudige montage me bijgeleverd gereedschap
• Afmetingen: 780 x 445 x 190 mm (B x H x D)

    23 zilver              1 stuk   5087 (met klem)
     5088 (met bladdoorvoer)6

MONITORBEUGELS
VOOR BUREAUBEVESTIGING MET KLEM OF BLADDOORVOER

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



Monitorbeugel
voor 1 scherm

• Voor monitoren van 21 tot 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
• Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
• De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of liggend formaat

(staand formaat alleen mogelijk voor schermen tot 27 inch)
• Muurbevestiging
• Eenvoudige montage me bijgeleverd gereedschap
• Afmetingen: 130 x 120 x 140 mm (B x H x D)
• Unieke garantie van 10 jaar

23 zilver              1 stuk   5089

Monitorbeugel met arm
voor 1 scherm

• Voor monitoren van 21 tot 27 inch (53,34 tot 68,58 cm) en 3 tot 8 kg
• Ook geschikt voor gebogen monitoren tot 38 inch
• Met 75 x 75 mm of 100 x 100 mm VESA-bevestiging
• De monitor kan 360° worden gedraaid voor het werken in staand of liggend formaat
• De monitor kan 110° worden gekanteld; 85° naar boven, 25° naar beneden
• In hoogte verstelbare arm, van 20 tot 130 mm
• Eenvoudige montage met bijgeleverd gereedschap voor solide en veilige wandmontage
• Afmetingen: 290 x 350 x 120 mm (B x H x D)
• Unieke garantie van 10 jaar

23 zilver              1 stuk   5090

MONITORBEUGELS
VOOR MUURBEVESTIGING

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



PRIVACY FILTERS
MAGNETIC

(Computer en) schermgrootte Art.nr. Kleur Verpakking

11,6’’ 5141 57 antraciet 1 stuk

12,5’’ 5142 57 antraciet 1 stuk

13,3’’ 5143 57 antraciet 1 stuk

14,0’’ 5144 57 antraciet 1 stuk

14,1’’ 5145 57 antraciet 1 stuk

15,6’’ 5146 57 antraciet 1 stuk

MacBook® Air 13,3’’ 5152 57 antraciet 1 stuk

MacBook® Pro 13,3’’ 5153 57 antraciet 1 stuk

MacBook® Pro 15,4’’ 5154 57 antraciet 1 stuk

MacBook® Pro 16,0’’ 5157 57 antraciet 1 stuk

IT accessoires
Digitalisering is een van de krachtigste drijfveren voor verandering in de wereld van het werk. 
Steeds vaker worden gegevens via mobiele apparaten geleverd. Continue toegang tot gegevens 
versnelt processen en maakt het werk gemakkelijker. DURABLE biedt professionele IT-acces-
soires die niet alleen op mobiele apparaten, maar ook op kantoorcomputers, laptops en tablets 
uitstekende, flexibele ondersteuning bieden voor werktaken.

• 60° kijkhoek voorkomt ‘begluren’ vanaf de zijkant
• De filter is eenvoudig te bevestigen en te verwijderen dankzij de magnetische bevestiging
• Inclusief hoes om de filter op te bergen als het niet in gebruik is
• Microvezeldoekje voor het reinigen van het scherm en de filter
• Het matte oppervlak voorkomt vermoeidheid van de ogen
• Vermindert schadelijk blauw licht
• Beschermt het scherm tegen krassen en vuil
• Kan ook gebruikt worden op touchscreens

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken 7



VLOERMARKERING
Zelfklevende vloertape voor het markeren van looppaden en rijwegen in magazijnen en fabrie-
ken. Extra sterk, geschikt voor een permanente markering.

DURALINE® bestaat nu ook met een dikte van 0,5 mm in plaats van 0,7 mm.
DURALINE® STRONG nu ook in nieuwe kleuren!

VLOERMARKERINGSTAPE
DURALINE® 50/05

• Slipweerstand R9 volgens DIN 51130
• Beschikbaar in wit, rood, geel, groen en blauw
• Afmetingen: 50 mm x 0,5 mm x 30 m

    02 wit, 03 rood, 04 geel,              1 stuk            1021
    05 groen, 06 blauw

VLOERMARKERINGSTAPE 
DURALINE® STRONG 50/12

• Slijvast en duurzaam dankzij het hoogwaardige geëx-
trudeerde materiaal van 1,2 mm dik en de afgeschuinde 
randen
• Slipweerstand R10 volgens DIN 51130
• Beschikbaar in wit, rood, geel, groen en blauw
• Afmetingen: 50 mm x 1,2 mm x 30 m

    02 wit, 03 rood, 04 geel 1 stuk            1725
    05 groen, 06 blauw

→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken8



LOGISTIEKE HOEZEN
Juiste identificatie vormt de basis voor geoptimaliseerde productie- en opslagprocessen en de 
optimale markering van palletruimten, productie- of opslaggebieden garandeert een snel refe-
rentiepunt.

Vanaf nu zijn de logistieke hoezen van DURABLE ook in geel beschikbaar.

Afbeelding Omschrijving Art.nr. Kleur Verpakking

Magnetische documenthouder
100 x 38 mm 1741 04 geel pak van 50

Magnetische documenthouder
150 x 67 mm 1742 04 geel pak van 50

Magnetische documenthouder
210 x 74 mm 1757 04 geel pak van 50

Magnetische documenthouder
A6 liggend 1756 04 geel pak van 50

Magnetische documenthouder
A5 liggend 1743 04 geel pak van 50

Magnetische documenthouder
A4 staand 1744 04 geel pak van 50

Magnetische documenthouder
A4 liggend 1745 04 geel pak van 50

Neodymium magnetische documenthouder
A5 liggend 1746 04 geel pak van 10

Neodymium magnetische documenthouder
A4 staand 1747 04 geel pak van 10

Neodymium magnetische documenthouder
A4 liggend 1748 04 geel pak van 10

Hoes met gevouwen ophangsysteem
A5 liggend 1722 04 geel pak van 50

Hoes met gevouwen ophangsysteem
A6 liggend 1723 04 geel pak van 50

Hoes met bindriemen
A5 liggend 1749 04 geel pak van 50

Hoes met bindriemen
A4 staand 1750 04 geel pak van 50

Hoes met bindriemen
A4 liggend 1751 04 geel pak van 50

Documenthouder voor palletvoet
145 x 75 mm 1724 04 geel pak van 50

Hoes met ophangbeugel
A5 liggend 1752 04 geel pak van 50

Hoes met ophangbeugel
A4 staand 1753 04 geel pak van 50

Hoes met ophangbeugel
A4 liggend 1754 04 geel pak van 50

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



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

INSERTS
VOOR LOGISTIEKE HOEZEN

Professionele magazijnbelettering begint met het opschrift:
bijpassende inserts voor de DURABLE-logistieke hoezen

• Microgeperforeerde inserts op A4-papier
• Voor het professioneel bedrukken van logistieke hoezen
• Geschikt voor laser- en intjetprinters of kopieerapparaten
• Eenvoudig ontwerp met gratis DURAPRINT® software* 

met databasefunctie

*Ga naar duraprint.nl of duraprint.be voor de gratis software

Afmetingen Art.nr. Kleur Verpakking

100 x 38 mm 1022 02 wit pak per 20

150 x 67 mm 1003 02 wit pak per 20

210 x 74 mm 1028 02 wit pak per 20

297 x 74 mm 1031 02 wit pak per 20

140/90  x 65 mm 1010 02 wit pak per 20

AFVALBAKKEN

Pedaalemmer van roestvrij staal met vingerafdrukbestendige coating. Uitneembare 
binnenemmer met handvat. Een afvalzak kan worden bevestigd met behulp van de 
rubberen ring. Soepele en geruisloze sluiting. Antislip basis. Handgreep geïntegreerd 
in het dekselscharnier.

• Binnenemmer van 30 liter
• Afmetingen: 350 x 655 mm (B x H) ; Ø 290 mm

23 zilver    1 stuk            3403



→ Bezoek durable.be of durable.nl om het hele assortiment te bekijken 11*Ga naar duraprint.nl of duraprint.be voor de gratis software

BADGES 
EN ACCESSOIRES

Afrolmechanisme extra strong

• Voor zware kaarthouders of sleutels
• De magnetische sluiting ondersteunt een 

gewicht tot 300 gr
• Met metalen klembevestiging
• Met kleine sleutelring en versterkte 

drukknopsluiting
• Lengte: 60 cm

01 zwart,   Per stuk            8329
02 wit, 
07 donkerblauw, 

10 grijs

Textielkoord reflecterend

• In felle veiligheidskleur met groot reflec-
teren oppervlak
• Met veiligheidsslot
• Hoogwaardig textielmateriaal
• Afneembare band met karabijnhaak
• Kan gebruikt worden met alle DURABLE 
kaarthouders
• Afmetingen: 53 cm lang, 2 cm breed

09 oranje    Per stuk            8692

Textielkoord met afrolmechanisme
extra strong

• Voor zware kaarthouders of sleutels
• De magnetische sluiting ondersteunt een 

gewicht tot 300 gr
• Met veiligheidsslot
• Met kleine sleutelhanger en versterkte 

drukknopriem
• Afmeting textielkoord: 80 cm, 15 mm 

breed; lengte afrolmechanisme: 60 cm

01 zwart    Per stuk            8330

Kaarthouder permanent

• Voor 1 kaart
• Vergrendelmechanisme voor het 

permanent op zijn plaats houden van 
de kaart

• Niet geschikt voor kaarten met een 
magneetstrip

• Kan gebruikt worden met een ketting, 
   textielkoord of afrolmechanisme
• Kan zowel liggend als staand gebruikt 

worden

19 transparant    Per stuk            8928

Kaarthouder voor 1 kaart
met afrolmechanisme

• Voor 1 kaart
• Afrolmechanisme met karabijnhaak en

drukknoplus
• Lengte van het touw: 80 cm

    01 zwart    Per stuk            8907

Kaarthouder met afrolmechanisme 
EXTRA STRONG, voor 1 kaart 

• Voor 1 kaart
• Met afrolmechanisme EXTRA STRONG
• De magnetische sluiting ondersteunt een 

gewicht tot 300 gr
• Met kleine sleutelhanger en versterkte

drukknopriem
• Scheurbestendig touw, lengte: 60 cm

01 zwart    Per stuk            8928
02 wit
07 donkerblauw

SLEUTELBEHEER
Bewaar uw sleutels veilig en bij de hand met professionele en comfortabele oplossingen voor efficiënt 
sleutelbeheer. Het assortiment van DURABLE is geschikt voor talrijke toepassingsgebieden.

• Sleutelhanger met permanent zichtbaar label
• Gemakkelijk te openen labelvenster zonder de sleutelring te moete verwijderen
• Geschikt voor alle KEY BOX sleutelkasten en KEY BOARD sleutelpanelen
• Download gratis insert templates
• Afmetingen: 24 x 68 x 15 mm (B x H x D)

     27 veelkleurig   24 stuks per zakje            1949




