
Organize itOrganize it

Organize itOrganize it

INNOVATING
SINCE 1947

Office set

*

*

*

*

OFFICE SET
Compacte en complete set bureau-accessoires in zwart en rood 

met gratis extra’s. De set is een ideale starterskit voor het beter 

organiseren van je werkplek. De set weerspiegelt de sterke punten 

van Jalema (recycled plastic / karton / pp) en bestaat voor het grootste 

deel uit C2C- en Blaue Engel-gecertificeerde producten. De set is 

verpakt op uiterst compacte en efficiënte wijze.

De set bestaat uit:

•	 Accent	office	box	met	5	hangmappen	

•	 Accent	memokubus	(met	gratis	penhouder)

•	 Accent	tijdschriftencassette	(met	gratis	insert)

•	 Accent	college	box	A4

•	 Accent	sixtab

•	 Accent	insteekmap

•	 Accent	Clipmap

Productnummer:	7895000
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ACCent	offiCe	box	
met	hAngmAPPen
• Makkelijk te dragen box met 5 Euroflex 
hangmappen.
• Gemaakt van 100% gerecycled 
polystyreen (Blaue Engel).
• Afmetingen (HxBxD): 252 x 357 x 152 mm. 
Productnummer:	2658021915

ACCent	College	box	A4
• Een robuuste opbergbox voor documenten, tijdschriften, rapporten e.d. 
• Sluiting middels een royale klep en elastieksluiting. 
• Met uitgestanste gleuf als pennenhouder.
• Gemaakt van duurzaam, recyclebaar kunststof (polypropyleen, PP).
• Opbergcapaciteit: 20 mm. 
Productnummer:	7895100

ACCent	sixtAb	A4
• Sorteermap met 6 tabs en handige elastieksluiting.
• Voor het overzichtelijk opbergen van losse documenten.
• Ideaal als projectmap, postmap of relatiedossier.
• Gemaakt van 270 g/m² chloorvrij en zuurvrij Colorkraft karton.
Productnummer:	7895200

ACCent	insteekmAP	A4
• Meteen zichtbaar welke documenten 
in de map zitten.
• Gemaakt van 270 g/m² chloorvrij en 
zuurvrij Colorkraft karton.
• C2C-gecertificeerd en ICN1-
gecertificeerd.
• Opbergcapaciteit: 5 mm.
Productnummer:	3153115

ACCent	CliPmAP	A4
• Voor het gehecht opbergen van documenten.
• Voorzien van het flexibele en unieke gele JalemaClip hechtmechaniek.
• De extra klep kan dienen als bladwijzer, afdekklep of indicatiestrook.
• Gemaakt van 270 g/m² chloorvrij en zuurvrij Colorkraft karton.
• Opbergcapaciteit: 25 mm
Productnummer:	3103115

ACCent	memokubus	
• Milieuverantwoorde memokubus met gratis penhouders.
• Gemaakt van 100% gerecycled polystyreen (Blaue Engel).
• Bevat ca. 850 blaadjes gerecycled wit 80 g/m² papier (Blaue Engel)
• Afmetingen kubus: 95 x 95 x 95 mm.

ACCent	tijdsChriftenCAssette
• Milieuverantwoorde tijdschriftencassette met gratis insert.
• Handige opbergmogelijkheid voor uw tijdschriften en magazines.
• Gemaakt van 100% gerecycled polystyreen (Blaue Engel). 

de	Accent	memokubus	(met	gratis	penhouder)	en	Accent	tijdschriftenhouder	
(met gratis insert) zijn uitsluitend verkrijgbaar in set. De overige producten zijn 
ook los verkrijgbaar.


