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2990,-

799,-

89,-

Hev/senk bord KENSON

Overflatedesinfeksjon ANTIBAC

Lampe UNILUX LED Baya Bamboo

Perfekt for deg som har behov for
en fullergonomisk arbeidsplass,
men som har begrenset plass.
Høydejustering: 758-1128mm

Flytende overflatedesinfeksjon til bruk
på overflater, inventar og utstyr.
Desinfiserer rask og effektivt, og
etterlater ikke stoffer på flaten.

Stilig og fleksibel lampe i bambus og
metall, i kult design. Med dobbel arm, med
fjær, bordfot og bordklemme. Kan dreie i
alle retninger.

Varenr.

235078 - GetUpDesk Tilt hvit

Varenr.

771810 - 1000ml

Varenr.

225138 - Sort
250438 - Hvit

Kontorutstyr
Fra

625,-

Whiteboard NOBO Premium P emalje
Emaljert, magnetisk whiteboardtavle med moderne og
stilig ramme i aluminium. Den emaljerte overflaten er
svært enkel å tørke av og har lang levetid ved hyppig
bruk. Inkludert en romslig pennehylle.
Varenr.

Varenr.

226507 - 90x60cm, kr.625,226508 - 120x90cm, kr.1025,-

3250,-

5750,-

Kontorstol TOPSTAR

Kontorstol KENSON Bono

Ergonomisk kontorstol med
trinnløs regulering av setehøyden. Den formstøpte
ryggen i netting-materiale gir
god luftgjennomstrømning
samt en behagelig sitteposisjon. Kan tiltes i en
rekke ulike posisjoner.

Mange ergonomiske funksjoner
og regulerings-muligheter som
blant annet regulering av
rygghøyde, setehøyde, -vinkel
og -dybde. Tiltfunksjon for rygg
og sete og avtakbar og
regulerbar nakkestøtte.

Varenr.

235075 - Bono sort

226837 - Open Art sort

Varenr.

Fra

til
Perfekt oret
n
ko t
hjemme

2290,-

Låsbare

skap

4250,-

Hev/Senk bord KENSON GetUpDesk

Hengemappeskap BISLEY A4 sølv

Fullergonomisk sitt- og ståbord som tar liten plass.
Leveres som standard med elektrisk ben, bordplate,
kontrollpanel m/minnefunksjon, låsehjul og
justeringsføtter. Høydejustering: 620–1280 mm.

Skuffene kan trekkes helt ut på skinner uten
motstand og sikres med skuffestopp. Helsveiset
konstruksjon med dobbel plate i skuffefronten.

Varenr.

777655 -2 skuffer, kr. 2290,777656- 3 skuffer, kr. 2490,777657- 4 skuffer, kr. 3199,-

205883 - Hvit 60x60cm
205884 - Sort 60x60cm
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226509 - 150x100cm, kr.1650,226510 - 180x120cm, kr.2315,-

Varenr.

Kontormaskiner

2
opp til 6
Skriv ut er minutt
er p
etikett

Se vårt
sotiment på
DYMO
etiketter her

1399,- 169,-

Etikettskriver DYMO LabelWriter 550
Den nye og forbedrede LabelWriter ™ 550-skriveren er en
effektiv og kostnadseffektiv løsning for dine merkebehov.
Med ny unik etikettgjenkjenningsteknikk.

Etikett DYMO frakt
Gir stilige, brukerdefinerte etiketter som passer til lange
adresser. Etterlater ingen limrester når den fjernes.

Varenr.

Varenr.

246813

765658 - 101x54mm (220)

Sikkerh

565,Lamineringsmaskin LEITZ Home Office
En pålitelig maskin med lavt strømforbruk og automatisk
varme- og hastighetssensor. Laminerer lommer på 80
mikron på under ett minutt.
Varenr.

etsnivå

P-4

3250,-

Makuleringsmaskin
Rexel Auto+ 150X

Med krysskutting og
automatisk papirmating. 44liters beholder,som trekkes ut
for å tømmes. Automatisk
mating av opptil 150 A4 ark
(80g). Anti-stopp teknologi.
Varenr.

227610 - 150X

142383 - Grå

Sikkerh

etsnivå

Makuleringsmaskin Leitz
IQ Home Office
En stillegående, rask og
kompakt makuleringsmaskin
med krysskutting, papirstoppteknologi og sikkerhetsnivå
P4.Den kan makulere opptil ti
A4-ark samtidig, samt binders
og stifter. Beholdr på 23 liter.
Varenr.

186443 - IQ Home Office

P-4

949,-

295,Oljeark LEITZ
makuleringsmaskin
Oljeark for rengjøring av
skjærehoder på makuleringsmaskiner. Kjøres igjennom
maskinen som vanlig
makulering med jevne
mellomrom.
Varenr.

243785 - 12 ark
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Ergonomisk utstyr
litasjep
Unngå s

Tastatur/Mus LOGITECH wireless

lager

399,-

Gir full bevegelsesfrihet med 24 måneders batterilevetid
for tastaturet, og 12 måneders batterilevetid for musen.
Tastaturet har fete, lettleste tegn som ikke slites ned.
Automatisk på/av- og dvalebryter.

1889,Mus KENSON Professional Mouse
Ergonomisk mus med 5 programmerbare musetaster som
du kan stille inn etter dine ønsker. Ferdig merkede taster
for kopier, lim inn, venstre, høyre og dobbeltklikk.

Varenr.

Varenr.

112496 - MK270 wirewless

136119 - Sort

og
nakker
e
g
g
y
b
Fore
kader
skulders

175,ErgoStand KENSON

475,-

Passer til deg som ikke bruker ekstern skjerm, eller har
behov for å bruke bærbare PC som ekstra skjerm på
bordet. Justerer vinkelen i 6 forskjellige høyder etter behov
og sittestilling. Legges enkelt sammen i et beskyttende
cover og tar liten plass i PC-vesken.
Varenr.

182106

Headset DELTACO USB Stereo
Komfortabelt hodesett med solide deksler. Volumet
kan justeres med kontroller på kabelen. Bevegelig
mikrofon. 40mm drivers, 32 ohm, 20Hz-20kHz,
96dB ± 3dB
Varenr.

196199 - USB Stereo

Slank og n
desig
stilfult

1355,Skjerm SAMSUNG 24" LED

4

690,Webkamera LENOVO 500

Skjerm med LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm
og full HD. Standardoppløsning: Full HD (1080p)
1920 x 1080 ved 75 Hz

Webkamera med 360°-panorering, hellingsjustering, USBvideoklasse og ansiktsgjenkjenning for Windows Hello.
Maks digitalvideooppløsning: 1920 x 1080. Programvare /
Systemkrav OS påkrevd: Windows 10

Varenr.

Varenr.

249163 - 24T354

238757 - 500 FHD

Kontorrekvisita

199,-

Fra

59,-

Flippoverblokk POST-IT

Notatblokk POST-IT Extreme

Selvklebende ark som passer utmerket når du skal ta
notater under møter, til presentasjoner eller til idémyldring.
Kan enkelt flyttes på og etterlater ingen limrester.

POST-IT Extreme for bruk under tøffe forhold
innendørs og utendørs. Vannbestandig og holdbar i
varme og kalde omgivelser.
Varenr.

Varenr.

213933 - 76x76mm (12), kr. 199,213934 - 76x76mm (3), kr. 59,-

115090 - 563 bord 50,8 x 58,4 cm

e
ed, i kuld
n
p
p
o
r
ir
Skrive
ått pap
og på v

24,90

980,-

Kulepenn UNI Power Tank RT 1.0
Utformet med en trykksatt refill som gjør at den tåler
ekstreme forhold. Den kan skrive opp-ned, på vått
papir og selv i temperaturer på -20°C, noe som gjør
den svært pålitelig og solid.
Varenr.

Bordstativ SHERPA A4
Grå og sorte kanter på lommene (5 av hver farge).
Kan bygges ut med 10 lommer for å øke kapasiteten.
Varenr.

774426 - Sort (12)
774427 - Blå (12)

773041 - 10 lommer sort/grå

59,39,-

129,-

Notatbok OXFORD Smart Black

Dispenserpakke SCOTCH C38 Magic 810

Notatbok i ekslusiv kvalitet. Omslag i slitesterk,
hard papp samt optisk, hvitt papir som motvirker
gjenskinn og er behagelig å skrive på.

Selvklebende og usynlig teip til generell bruk. Veldig
enkel å kutte og håndtere. Kan skrives på med
penn, blyant eller merkepenn. 4 ruller tape,
19mm33m.

Varenr.

Vare.nr.

762218 - A4 linjer
738215 - A4 ruter

738214 - A5 linjer
738213 - A5 ruter

Varenr.

53092 - Dispenser og 4 ruller tape
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Oppbevaring

Oppbevaringsboks SMARTSTORE
Collect
Holdbar oppbevaringsløsning for hverdagens
behov. Putt flere små avfallsbokser i
oppbevaringsboksen så får du et ypperlig
kildesorterings-system. Laget av resirkulert
plast.
Varenr.

229074 - 76L 57x38x42 cm hvit, kr. 225,229075 - 76L 57x38x42 cm sort, kr. 225,229076 - Lokk til oppbevaringsboks, kr. 145,-

Oppbevaringsboks
GASTROMAX tørrmat
Lufttett og modulær
oppbevaringsboks til oppbevaring av tørrmat. Tåler
oppvaskmaskin og kan
stables oppå hvernadre.
Varenr.

229082
229083
229084
229085

-

0,8L, kr. 45,1,6L, kr. 55,2,25L, kr. 60,3,5L, kr. 70,-

Se hele
BIGSO
serien her

Oppbevaringsboks BIGSO
Praktisk monteringsbar oppbevaringsboks i stilrent design. Med
etikettholdere for å enkelt identifisere innholdet.
Varenr.

244513 - Katia m/lokk lin 28,5x39x16cm, kr. 99,244514 - Katrin m/lokk grå 34,5x45x18,5cm, kr. 120

199,Oppbevaringsboks 70L
Fleksibelt oppbevaringssystem hvor boksene
kan staples oppå hverandre. Tåler temperaturer
mellom -40 ° og + 120 °. Leveres med lokk.
Varenr.

934035 - Med lokk og hjul, kr. 199,-
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Oppbevaringsboks
STRONGBOX
Praktiske og slitesterke
oppbevaringsbokser som
tåler tung vekt og temperatursvingninger fra -40 ° og + 120 °.
Varenr.

Varenr.

179274 - 15L sort, kr. 34,179275 - 27L sort,kr. 54,170428 - 55L sort, kr. 92,-

179276 - Lokk 15L orange, kr. 29,179277 - Lokk 27L orange, kr. 36,170427 - Lokk 55L orange, kr. 47,-

Rengjøring

299,-

1090,-

Skuremaskin
MOTORSCRUBBER

Rengjøring SUMA
Total Pur-Eco

Ergonomisk design, vekt på
kun 300g og behagelig grep gir
grundig renhold med minimal
innsats. Ekstra tilsmussede
flater kan rengjøres på halve
tiden sammenlignet med
manuelle metoder.

Høykonsentrert
rengjøringsmiddel til vask av
harde flater. Løser effektivt
opp fett og matrester.
Brukes gjennom Suma
Divermite dispenser.

Varenr.

Varenr.

230967 - Handy

779318 - D2.4conc

gjørings
Unik ren ingsevne
ugn
og opps

69,- 215,-

løselig
Vannopp sfilm
else
beskytt

Klut TORQWELL
suksessklut

Maskinoppvask KIILTO

En slitesterk allround-klut som
holder seg frisk lenge og etterlater ikke lo eller striper. Tørker
raskt etter bruk.

Maskinoppvasktabletter for
alle vannforhold og vaskeprogrammer. Inneholder
vaskemiddel og skyllemiddel.

Varenr.

Varenr.

777387 - Fire farger (40)

226344 - Green Easy (100)

28,-

Oppvaskbørste VIKAN
Solid oppvaskbørste med
praktisk skrapekant.

65,-

115,Avfetting KIILTO
Grease Foam

Rengjøring
BARRIERTECH

Bruksklar spray for
fjerning av fett og
fastbrente matrester i
ovner, griller, fettfiltre
og ventilatorer. Kan
brukes på varme
overflater.

Vannbasert og
ekstremt effektivt
vaske- og avfettingsmiddel til daglig bruk.
Ekstremt effektiv på
fett og skitt og fjerner
vanskelige flekker.

Varenr.

Varenr.

Varenr.

171572 - Med skrapekant hvit

226343 - Spray 750ml

134978 - Spray 750ml

7

Kjemi

739,-

420,-

Fra

Tøyvask CLAX

Tøymykner OMO
Profesjonell

Høyeffektivt vaskepulver
som tar fett og fargesterkt
smuss fra 40 grader. Skånsom vask av
alle typer tekstiler (unntatt ull og silke).

Antistatisk tøymykner med
parfyme som gir myke og velduftende
tekstiler. Benyttes sammen med
automatisk doseringsanlegg fra Lilleborg.

Varenr.

Varenr.

149843 - Color 10kg
149844 - Ultra 10kg

765331 - 5S 9,5kg, kr. 420,765332 - 5S 24kg, kr. 960,-

1119,-

430,-

Tøyvask Aquanomic
Solid Detergent
Konsentrert, alkalisk,
enkomponents
tekstilvaskemiddel.
Fremragende ytelse og gir
førsteklasses resultater (ikke
egnet til ull, silke og lycra).

Blekemiddel ECOLAB
Blekemiddel for tekstilvask.
Fjerner alle typer blekbare
flekker og muggflekker.
Varenr.

Varenr.

105384 - Ecobrite Oxy 5L

135912 - 4,08kg

259,-

18,Rengjøring KLORIN
Bleke- og rengjøringsmiddel til
bruk i sanitærrom, i sluk, på
kjøkkenet og til bleking/
flekkefjerning av tekstiler. Dreper
99,9% av bakterier ved kontakt.

For alle typer rengjøring, fra
daglig- til hovedrengjøring.
Uten parfyme.

Varenr.

Varenr.

361406 - 0,75L

360991 - 5L

Rengjøring PLS Storfix

29,Rengjøring
NORDEX
Alkalisk sanitært
rengjøringsmiddel som
er sterk nok til å fjerne
de tøffeste flekkene.
Parfymert høykonsentrert formel.

8

29,-

63,-

Rengjøring KRYSTAL
grønnsåpe

Rengjøring TASKI

Skånsom og naturlig
vegetabilsk grønnsåpe
med behagelig duft for
daglig rengjøring av
vegger og gulv.

Universelt rengjøringsløsning for vanntette gulv
og overflater. Luktnøytraliserende teknologi
holder rommene friske.

Varenr.

Varenr.

Varenr.

774033 - Saniren A 1L

778119 - 0,75L

760079 - Jontec 300 1L

Tørk og hygiene

14,50

15,90

Toalettpapir KATRIN Classic

Tørkeark KATRIN Classic One Stop M2

System 800toalettpapir for dispenser
til offentlige hygienerom. Høy kvalitet
til daglig bruk. Automatisk
fremmating av rull nummer to.

Interfold papirhåndkle som egner seg for offentlige miljøer.
Skånsomt mot hendene når du tørker deg, og har høy
absorpsjonsevne. Godkjent for direkte kontakt med mat.

Varenr.

761649 - System 800 100m (36)

Varenr.

147898 - OneStop M2 (144)

22,50

64,Skumåpe KATRIN Touchfree

Myk, absorberende og slitesterk toalettpapir. Består av
100% gjenvunnet fiber. Kompatibel med Tork T2 mini
jumbo-toalettsystem.

Effektiv, mild og velduftende
skumsåpe for Katrin Touchfree
såpedispenser, gir opptil 625
doseringer. pH verdi: 4,5.
Dermatologisk testet.Sertifisering:
Svanen og EU Blomsten.

Varenr.

Varenr.

770424 - 2L T2 170m (12)

196436 - Artic Breeze 500 ml (12)

Toalettpapir TORK Advance

129,Våtserviett TORK
Premium hånd
En praktisk, bærbar bøtte
ferdigfuktede og hudvennlige
våte kluter for rengjøring av
skitne hender. Uparfymert og
skånsom mot huden.
Varenr.

779612 - W14 (58)

399,Såpedispenser KATRIN
Touchfree
Sensorstyrt touchfree
såpedispenser laget av ABSplast. Drives med 4 x LR14batterier (medfølger ikke), gir
opptil 70 000 doseringer.
Varenr.

196434 - Hvit 0,5L
196435 - Sort 0,5L

60,-

46,-

Håndsåpe TORK
Premium ekstra mild
Luftfrisker DAX Ozinex
Frisker opp luften og fjerner
vond lukt i ulike miljøer.
Alkoholbasert formulering.

Uparfymerte flytende
håndsåpe som gir
maksimal komfort og
hygiene. Er dermatologisk
testet og ekstra mild mot
huden.

Varenr.

Varenr.

148111 - Spring 500ml

351920 - S1 1L (6)

9

Miljøvennlig engangs

t for
Utvikle
rikker
varme d

Fra

24,50

42,-

Kompos

terbar

Termobeger Coffee-to-go

Tallerken CHINET Miljø

Produsert av slitesterkt papp slik at
de ikke går i oppløsning når de blir
våte. Kompatibel med lokk 147204.

Fibertallerken av resirkulert trefiber. Sterk
og stabil kvalitet - tåler mikrobølgeovn.

Varenr.

124517 - 10cl (50), kr. 24,50
122996 - 25cl (80), kr. 33,124519 - 30cl (75), kr. 43,-

Fra

Varenr.

209450
209449
220562
130409

44,-

-

Flat 17cm (50, kr. 42,50
Flat 24cm (50), kr. 83,Dyp 400ml (125), kr.115,3-delt 26cm hvit (135), kr. 175,-

37,-

Bestikk PURE tre

Serviett DUNI 3L

Engangsbestikk produsert av bjørk.

Resirkulerbare servietter i mykpapir.

Varenr.

Varenr.

170529
170530
170531
220790

Fra

-

Gaffel 16,5cm (100), kr. 44,Kniv 16,5cm (100), kr. 38,Skje 15,7cm (100), kr. 51,Bestikkpose 3 deler m/serviett(30), kr. 3,50

123,-

784993
784994
784985
784988

-

33cm
33cm
33cm
33cm

rød (125)
mørk grønn (125)
mørk blå (125)
hvit (125), kr. 29,-

37,-

Demoskål og dressingbeger DUNI

Beholderne kan brukes til både varm og kald mat.
Laget av sukkerrør. Kan brukes i mikrobølgovn.

Skål og beger laget av sukkerrør. Egner seg for
flytende mat som saus og dressing.

Varenr.

Varenr.

-

3R S HVIT 225X201X85 (50), kr. 123,Bagasse 1000ml hvit (50), kr. 132,Eco 850ml hvit (60), kr. 132,Eco 1200ml hvit (50), kr. 156,-

29,-

Fra

Varmmatboks DUNI

171868
213454
215846
218063
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Fra

227088
227089
227653
227654

-

Demoskål DUNI bagasse 77mm hvit (100),kr. 49,Demoskål DUNI bagasse 99mm hvit (50), kr. 37,Dressingbeger DUNI bagasse 85ml (150), kr. 89,Lokk til dressingbeger DUNI bagasse (150), kr. 69,-

Postemballasje
Fra

4,20

Slik pakker du
inn dine varer!

Posteske bølgepapp
Solide postesker av bølgepapp som er enkle å
sette sammen: Brett inn klaffene og forsegl med
tape.
Varenr.

229053 - 250x150x100mm (25), kr. 4,40
229054 - 250x150x140mm (25), kr. 4,20
233775 - 900x200x200mm åpning langside (10), kr. 21,-

Det gjelder å pakke inn varen
med omsorg. Her får du tips
på hvordan emballere varene
riktig for transport.

40,Emballasjetape Tesa Ultra Strong
Ekstra sterk og holdbar pakketape med høy
klebeevne. Slitesterk, rivebestandig
baksidemateriale av PVC. Naturgummilim av høy
kvalitet. Lang levetid på grunn av høy UVbestandighet.
Varenr.

118185 -Tapedispenser Tesa, kr. 162,118188- Ultra Stong 50mmx66m brun
118189- Ultra Strong50mmx66m klar

Fra

Bruk esker av høy kvalitet!
Spisse gjenstander eller vekt over 10 kg?
Bruk dobbel- eller trippelvegger. Teip
godt igjen esken med emballasjetape.

98,-

Bølgepapp natur

Beskytt skjøre gjenstander med
silkepapir, bobleplast eller bølgepapp.
Bruk boblekonvolutter til små artikler
som ikke er lett knusbare eller består
av flytende innhold.

Transportemballasje som gir
en effektiv, økonomisk og
støtdempende beskyttelse.

Sørg for nok plass utenpå esken til
merking. Etikett må være synlig og
riktig plassert.

Varenr.

140228 - 30cm x 75m, kr. 98,140230 - 50cm x 75m, kr. 165,140232 - 100cm x 75m, kr. 325,-

Fra

99,-

Dispenser og strekkfilm
Elastisk og rivesikker strekkfilm
med klebrig innside. Rask og
enkel innpakking av paller ved
bruk av dispenser.
Varenr.

473028 - Dispenser for håndstrekkfilm 45cm, kr. 400,212589 - Strekkfilm maskin 500mmx2100m 23my, kr. 610,212601 - Strekkfilm hånd 450mmx300m 20my, kr. 99,-

Ikke gjenbruk esker som har mistet sin
fasthet og styrke.
Ikke bruk pappesker som har rifter eller
skader, f.eks. på hjørnene.
Unngå å pakke halvtomme esker, men
pass på å ikke overfylle eskene da de
kan revne.
Lykke til!
* Tips hentet fra Bring.no. Les flere tips for
forsendelse av varer på Bring sin pakkeguide:
https://www.bring.no/radgivning/pakkeguide
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Til pauserommet
Fra

139,-

65,-

Kaffe filtermalt 250g
Nyt en forfriskende og fyldig kopp kaffe.

Fra

Varenr.

119158
761803
766282
785175
766279

-

FRIELE frokost, kr. 41,FARMERS Fairtrade, kr. 41,GREEN WORLD økologisk, 42,EVERGOOD classic, kr. 36,EVERGOOD dark, kr. 38,-

36,-

ra Kos til pauserommet
F
Fra
Deilig Hval sjokolade og Butter Cookies
Varenr.

35959 - Hval Marsipansjokolade 700 gram, kr. 179,35957 - Hval melkesjokolade 700 gram, kr.139,35955 - Hval Gelehval 700 gram, kr. 139,785160-Butter Cookies 454 gram, kr. 65,-

e
s størst
Amerika rikk
ed
sjokolad

NORWAY
155,-

Fra
Fra

134,-

TEMPORARY VALUES

Te TWININGS

Kvalitetste med forskjellige aromatiske smaker.
Varenr.

151681
151682
151683
151685

-

Fire røde frukter (100), kr. 147,Grønn te med sitron (100), kr. 147,Lady Grey (100), kr. 147,Earl Grey (100), kr. 134,-

Sjokoladedrikk SWISS MISS
Hell på varmt vann og rør - på 1-2-3 har du en
ekstra velsmakende kakao.
Varenr.

779433 - 60 konvolutter

Alle priser er oppgitt eks.mva og gjelder til 31. januar 2022, eller så langt beholdningen
rekker. Det tas forbehold om trykkfeil og at enkelte produkter kan bli utsolgt.

