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RE-SOLUTION
Voor een bureau-inrichting van volledig 
gerecycled materiaal!

Met de Re-Solution set kiest u voor een duurzame 
inrichting van uw bureau. De producten van Re-Solution 
zijn namelijk gemaakt van 100% gerecycled materiaal!

De set bestaat uit een desktop set, een brievenbakje, een 
tijdschriftencassette, een memokubus, boeken-steunen, 
een pennenhouder, een papier-bak en een office box met 
hangmappen.

Binnenkanten van koelkasten en oude kleerhangers
De grondstoffen die worden hergebruikt voor de Re-Solution 
serie komen mogelijk zelfs uit uw eigen keuken of kledingkast. 
Het zijn namelijk de binnenkanten van koelkasten en oude 
kleerhangers die worden hergebruikt als grondstof voor deze 
milieuvriendelijke serie. 

Voldoet aan het Blauwe Engel-certificaat
De Re-Solution set voldoet aan het ‘Blauwe Engel’-certificaat. 
Dit is het oudste en meest bekende milieucertificaat ter wereld 
dat wordt toegekend aan producten die minder belastend zijn 
voor het milieu in vergelijking met soortgelijke producten. 



DOCUMENTVRIENDELIJKE MAPPEN & ACCESSOIRES

Bureauladenset
• Desktop Set van gerecycled polystyreen met 4 laden
• Geschikt voor A4 en alle formaten tot 260 x 350 mm
• Met ladestop en antislip voetjes
• Afmetingen (HxBxD): 216 x 300 x 375 mm

2686374299  zwart
2686374302  blauw
2686374307  grijs

Hangmappenbox
• Gemaakt van gerecycled polystyreen
• Voor hangmappen van A4-formaat, ophang-
 systeem 330 mm
• Eenvoudig te dragen, met handvatten
• Afmetingen (HxBxD): 252 x 357 x 152 mm

2658145900 zwart
2658145902  blauw
2658145907  grijs

Off ice box met hangmappen
• Gemaakt van gerecycled polystyreen
• Inclusief 5 Eurofl ex hangmappen
• Capaciteit voor 15 hangmappen
• Eenvoudig te dragen, met handvatten
• Afmetingen (HxBxD): 252 x 357 x 152 mm

2658026998  zwart
2658026992  blauw
2658026997  grijs

Brievenbakjes
• Gemaakt van gerecycled polystyreen, stapelbaar
• Geschikt voor A4 en alle formaten tot 240 x 320 mm
• Past op alle standaard Europese brievenbakjes
• Afmetingen (HxBxD): 65 x 256 x 335 mm

7434019   zwart
7434002  blauw
7434007   grijs

Memokubus
• Memokubus van gerecycled polystyreen
• Inclusief ca. 700 blaadjes gerecycled wit 80 g/m2  
 papier
• Afmetingen (HxBxD): 95 x 95 x 95 mm

2299172090  zwart
2299172092  blauw
2299172097  grijs

Pennenhouder
• Gemaakt van gerecycled polystyreen
• 5 vakjes
• Handige oplossing om pennen in op te bergen
• Afmetingen (HxBxD): 130 x 135 x 133 mm

2299189900  zwart
2299189902  blauw
2299189907  grijs

Boekensteunen 
• Boekensteunen van gerecycled polystyreen in een 
 stijlvol design 
• Zorgt ervoor dat boeken en catalogi  rechtop blijven  
 staan
• Afmetingen (HxBxD): 178 x 138 x 156 mm

2648955990 zwart
2648955992 blauw

Tijdschrift encassette 
• Tijdschrift encassette van gerecycled  polystyreen, 
 75 mm breed
• Geschikt voor A4 en alle formaten tot 240 x 320 mm
• Afmetingen (HxBxD): 311 x 75 x 246 mm

2642554990 zwart
2642554992 blauw
2642554997 grijs

Papierbak
• Gerecycled polypropyleen 
• Inhoud 15 liter 
• Rond met handgrepen, stapelbaar 
• Afmeting (HxØ): 320 x 275 mm (315 mm  incl. hand-
 grepen)

2292860990 zwart
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