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 Eurotop bureau-agenda 
 Zestalige bureau-agenda: NL, EN, F, D, I en ES. Met sterk gewatteerde, imitatieleren omslag en 
het jaartal in blinddruk op de voorzijde. 70 g. wit of crème, houtvrij schrijfpapier, tweekleurendruk, 
garengebonden, hoekperforatie, één dag per pagina (zaterdag en zondag gecombineerd), 
jaarplanner lopende jaar en 2 kwartalen volgende jaar, notitieruimte voor elke dag en extra 
pagina’s met handige informatie. 

 0803.98   Per 
stuk in postklare 
geschenkdoos  

Agenda's & Kalenders

 4713   |   Eurotop Balacron 
 Sterk gewatteerde, glanzende, imitatieleren omslag. Wit houtvrij schrijfpapier.  
 Afm. 21 x 15 x 2 cm. 440 g. 

 F1 - H4 - 1 - 100 x 50 mm   

 5522   |   Eurotop Sabana 
 Sterk gewatteerde, gemêleerde, lederlook omslag. Wit houtvrij schrijfpapier.  
 Afm. 21 x 15 x 2 cm. 440 g. 

 EM1 - H4 - 0 - 100 x 50 mm   

 0803.98   Per stuk in postklare geschenkdoos    0803.98   Per stuk in postklare geschenkdoos  

 leverbaar met crème papier 

 4723   |   Eurotop Balacron 
 Sterk gewatteerde, glanzende, imitatieleren omslag. Crème houtvrij 
schrijfpapier (alleen leverbaar in de kleuren .32 en .98).  
 Afm. 21 x 15 x 2 cm. 440 g. 

 F1 - H4 - 1 - 100 x 50 mm   

 5528   |   Eurotop Sabana 
 Sterk gewatteerde, gemêleerde, lederlook omslag. Crème houtvrij 
schrijfpapier.  
 Afm. 21 x 15 x 2 cm. 440 g. 

 EM1 - H4 - 0 - 100 x 50 mm   
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T op bureau-agenda 
 Nederlandstalige bureau-agenda met sterk gewatteerde omslag en 
het jaartal in blinddruk op de voorzijde. 70 g wit, houtvrij schrijfpapier, 
tweekleurendruk, garengebonden, hoekperforatie, één dag per pagina 
(zaterdag en zondag gecombineerd), jaarplanner lopende jaar en 
2 kwartalen volgende jaar, extra pagina’s met handige informatie. 

 0803.98   Per stuk 
in postklare 
geschenkdoos  

Agenda's & Kalenders

 4828   |   Top Balacron 
 Sterk gewatteerde, glanzende, imitatieleren omslag.  
 Afm. 21 x 15 x 2 cm. 440 g. 

 F1 - H4 - 1 - 100 x 50 mm   

 5719   |   Top Sabana 
 Sterk gewatteerde, gemêleerde, lederlook omslag.   
Afm. 21 x 15 x 2 cm. 440 g. 

 EM1 - H4 - 0 - 100 x 50 mm   

 0803.98   Per stuk in postklare geschenkdoos  0803.98   Per stuk in postklare geschenkdoos
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 Eurodirect bureau-agenda 
 Viertalige bureau-agenda: NL, EN, F en D. Met sterk gewatteerde omslag 
met het jaartal in blinddruk op de voorzijde, 80 g wit, houtvrij schrijfpapier, 
tweekleurendruk, garengebonden, royaal weekoverzicht over twee pagina’s, 
notitieruimte onderaan de pagina, jaarplanner lopende jaar en volgende jaar 
en extra pagina’s met handige informatie. Groot formaat: 24,5 x 17,5 x 1,5 cm.  

 1102.10   Per stuk in 
witte verzenddoos  

Agenda's & Kalenders

 5713   |   Eurodirect Balacron 
 Sterk gewatteerde, glanzende, imitatieleren omslag.   
Afm. 24,5 x 17,5 x 1,5 cm. 370 g. 

 F1 - H4 - 1 - 120 x 60 mm   

 5923   |   Eurodirect Sabana 
 Sterk gewatteerde, gemêleerde, lederlook omslag.  
 Afm. 24,5 x 17,5 x 1,5 cm. 370 g. 

 EM1 - H4 - 0 - 120 x 60 mm   

 1102.10   Per stuk in witte verzenddoos    1102.10   Per stuk in witte verzenddoos   
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 Euromax bureau-agenda 
 Viertalige bureau-agenda: NL, EN, F en D. Met sterk gewatteerde, imitatieleren omslag met het jaartal in blinddruk op de 
voorzijde, 80 g crème, houtvrij schrijfpapier, tweekleurendruk, garengebonden, royaal weekoverzicht over twee pagina’s, 
jaarplanner lopende jaar en volgende jaar en extra pagina’s met handige informatie. Extra groot formaat: 26,5 x 20 x 1,5 cm. 

 2543.10   Per stuk 
in witte verzenddoos  

Agenda's & Kalenders

 5451   |   Euromax Balacron 
 Sterk gewatteerde, glanzende, imitatieleren omslag.   
Afm. 26,5 x 20 x 1,5 cm. 550 g. 

 F1 - H4 - 1 - 120 x 60 mm   

 6146   |   Euromax Sabana 
 Sterk gewatteerde, gemêleerde, lederlook omslag.   
Afm. 26,5 x 20 x 1,5 cm. 550 g. 

 EM1 - H4 - 0 - 120 x 60 mm   

 2543.10   Per stuk in witte verzenddoos  2543.10   Per stuk in witte verzenddoos  
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 Europoint bureau-agenda 
 Zestalige bureau-agenda: NL, EN, F, D, I en ES. Met sterk gewatteerde, 
imitatieleren omslag met het jaartal in blinddruk op de voorzijde, 70 g wit 
houtvrij schrijfpapier, tweekleurendruk, garengebonden, hoekperforatie, 
uitgestanste maandtabs, één dag per pagina, maandoverzicht aan het begin 
van elke maand, jaarplanner lopende jaar en volgende jaar, 2 zijden leeslinten, 
uitneembaar en verwisselbaar adresregister, veel extra informatie. 

 0804.98   Per stuk 
in postklare 
geschenkdoos  

Agenda's & Kalenders

 6616   |   Europoint Balacron 
 Sterk gewatteerde, glanzende, imitatieleren omslag.  
 Afm. 21 x 15 x 2,5 cm. 550 g. 

 F1 - H4 - 1 - 100 x 60 mm   

 6524   |   Europoint Sabana 
 Sterk gewatteerde, gemêleerde, lederlook omslag.  
 Afm. 21 x 15 x 2,5 cm. 550 g. 

 EM1 - H4 - 0 - 100 x 60 mm   

 0804.98   Per stuk in postklare geschenkdoos    0804.98   Per stuk in postklare geschenkdoos  



 .30  .98 
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 Top bureau-agenda Duitstalig 
 Duitstalige bureau-agenda met sterk gewatteerde, imitatieleren Balacron omslag en het jaartal in blinddruk op de voorzijde. 
70 g. wit, houtvrij schrijfpapier, tweekleurendruk, garengebonden, hoekperforatie, één dag per pagina (zaterdag en zondag 
gecombineerd), jaarplanner lopende jaar en 2 kwartalen volgende jaar, notitieruimte voor elke dag en extra pagina’s met 
handige informatie. 

 4718   |   Top Balacron Duitstalig 
 Sterk gewatteerde, glanzende, imitatieleren omslag. 
w Afm. 21 x 15 x 2 cm. 440 g. 

 F1 - H4 - 1 - 100 x 50 mm   

 0803.98  
 Per stuk in postklare 

geschenkdoos  

Agenda's & Kalenders

 Holland Populair zakagenda 
 Nederlandstalige zakagenda met het jaartal op de voorzijde, goud op snee, 60 grams, 
wit, houtvrij schrijfpapier, tweekleurendruk, garengebonden, één week over 2 pagina’s, 
jaaroverzicht  lopende jaar en eerste vier maanden volgende jaar, jaarkalender lopende jaar en 
volgende jaar. 

 3134.98   |   Holland Populair 
 Imitatieleren, Balacron omslag.  
 Afm. 17,5 x 8,5 cm. 80 g. 

 F1 - H3 - 1 - 100 x 50 mm   

 0400.98   
Per stuk in postklare 

geschenkdoos  
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 Euro Populair zakagenda 
 Zestalige zakagenda: NL, EN, F, D, I en ES. Imitatieleren, Balacron omslag met het jaartal op de voorzijde, 60 g. wit, houtvrij 
schrijfpapier, tweekleurendruk, garengebonden, één week over twee pagina’s, jaaroverzicht lopende jaar en eerste vier 
maanden volgende jaar, jaarkalender lopende jaar en volgende jaar. Omslag in zwart met goud op snee en jaartal in goud, 
andere kleuren omslagen met zilver op snee en jaartal in zilver. 

 0400.98  
 Per stuk in postklare 

geschenkdoos  

Agenda's & Kalenders

 3632   |   Euro Populair 
 Imitatieleren, Balacron omslag.  
 Afm. 17,5 x 8,5 cm. 94 g. 

 F1 - H3 - 1 - 100 x 50 mm   

 0400.98   Per stuk in postklare geschenkdoos   



 .30 
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 Holland zakagenda 
 Nederlandstalige zakagenda met het jaartal op de voorzijde, 60 grams, wit, houtvrij schrijfpapier, tweekleurendruk, 
garengebonden, één week over 2 pagina’s, jaaroverzicht lopende jaar en eerste vier maanden volgende jaar, jaarkalender 
lopende jaar en volgende jaar. 

 0400.98  
 Per stuk in postklare 

geschenkdoos   

Agenda's & Kalenders

 4214   |   Holland Business 
 Imitatieleren, Balacron omslag.  
 Afm. 17,5 x 8,5 cm. 82 g. 

 F1 - H3 - 1 - 100 x 50 mm   

 4131.40   |   Holland Sabana 
 Licht gewatteerde, gemêleerde, soft lederlook Sabana omslag.  
 Afm. 17,5 x 8,5 cm. 82 g. 

 EM1 - H3 - 0 - 135 x 25 mm   

 0400.98   Per stuk in postklare geschenkdoos   0400.98   Per stuk in postklare geschenkdoos   
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P ostklare 

Agenda's & Kalenders

geschenkdoos 

 4010   |   Euro Business 
 Imitatieleren, Balacron omslag. Wit houtvrij schrijfpapier.  
 Afm. 17,5 x 8,5 cm. 82 g. 

 F1 - H3 - 1 - 100 x 50 mm   

 4328   |   Euro Sabana 
 Licht gewatteerde, gemêleerde, soft lederlook Sabana 
omslag. Wit houtvrij schrijfpapier.   Afm. 17,5 x 8,5 cm. 82 g. 

 EM1 - H3 - 0 - 135 x 25 mm   

 5210   |   Euro Manager 
 Fijn imitatieleren omslag. Wit houtvrij schrijfpapier.  
 Afm. 17,5 x 8,5 cm. 90 g. 

 F1 - H3 - 1 - 100 x 50 mm   

 0406.98   Per stuk in een postklare geschenkdoos   0400.98   Per stuk in postklare geschenkdoos    0400.98   Per stuk in postklare geschenkdoos  

 Euro zakagenda 
 Zestalige zakagenda: NL, D, F, EN, I en ES. Het jaartal op de voorzijde, 60 g. wit of crème houtvrij 
schrijfpapier, tweekleurendruk, garengebonden. Eén week over 2 pagina’s, jaaroverzicht lopende 
jaar en eerste vier maanden volgende jaar, jaarkalender lopende jaar en volgende jaar. 

 4338   |   Euro Sabana 
 Licht gewatteerde, gemêleerde, soft lederlook Sabana 
omslag. Crème houtvrij schrijfpapier.   Afm. 17,5 x 8,5 cm. 82 g. 

 EM1 - H3 - 0 - 135 x 25 mm   

 5220   |   Euro Manager zakagenda 
 Fijn imitatieleren omslag. Crème houtvrij schrijfpapier.  
 Afm. 17,5 x 8,5 cm. 90 g. 

 F1 - H3 - 1 - 100 x 50 mm   

 4020   |   Euro Business 
 Imitatieleren, Balacron omslag. Crème houtvrij 
schrijfpapier.   Afm. 17,5 x 8,5 cm. 82 g. 

 F1 - H3 - 1 - 100 x 50 mm   

 leverbaar met crème papier 
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 Ritz zakagenda 
 Viertalige zakagenda: NL, EN, F en D. Het jaartal op de voorzijde, 60 g wit, houtvrij schrijfpapier, tweekleurendruk, 
garengebonden. Eén week over 2 pagina’s, jaarkalender lopende jaar en volgende jaar. 

P ostklare 
geschenkdoos  

Agenda's & Kalenders

 4323   |   Ritz Business 
 Imitatieleren, Balacron omslag.  
 Afm. 17,5 x 8,5 cm. 82 g. 

 F1 - H3 - 1 - 50 x 40 mm   

 5324   |   Ritz Manager 
 Fijn imitatieleren omslag.  
 Afm. 17,5 x 8,5 cm. 90 g. 

 F1 - H3 - 1 - 50 x 40 mm   

 0400.98   Per stuk in postklare geschenkdoos  0406.98   Per stuk in een postklare geschenkdoos  



 4009  .30 

 4009  .98 

 6709  .98 

 .01  .10 
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 4009   |   Signature 
 Portefeuille van fi jn imitatieleer met 7 creditcardvakjes, 
3 insteekvakken en 2 beschermhoekjes.  
 Afm. 18,5 x 10 cm. 50 g. 

 P3 - H3 - 1 - 55 x 35 mm   

A genda portefeuilles 
  

 0403.98   Per stuk in postklare geschenkdoos   0403.98   Per stuk in postklare geschenkdoos

 0403.98   Per stuk 
in postklare 
geschenkdoos  

 6709.98   |   President 
 Portefeuille van fi jn, zwart gelooid rundleder met 
8 creditcardvakjes, 2 insteekvakken en afgeronde 
hoeken.   Afm. 18,5 x 10 cm. 70 g. 

 P3 - H3 - 1 - 55 x 35 mm   

Agenda's & Kalenders

 3226   |   Econoom 
Nederlandstalige zakagenda.  
 Afm. 17,5 x 9,5 cm. 60 g. 

 F1 - H1 - 1 - 70 x 40 mm   

 Econoom & Euroselect 
zakagenda 
 Zakagenda voorzien van een kunststof omslag. Tweekleurendruk op 70 g wit, 
houtvrij papier, één week per pagina, adresregister en bladwijzer. 

 3610   |   Euroselect 
 Viertalige zakagenda: NL, EN, F en D.  
 Afm. 17,5 x 9,5 cm. 60 g. 

 F1 - H1 - 1 - 70 x 40 mm   



 4031  .98 

 7527  .98 

 4126  .30  4126  .98 

 .01  .10 

 .30  .32 

 .60  .98 
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 4031.98   |   Planagenda 
 In een zwarte, kunststof omslag met 2 transparante 
insteekvakken.   Afm. 16 x 9 cm. 75 g. 

 F1 - H3 - 1 - 60 x 35 mm   

 Planagenda 
 Viertalige agenda: NL, EN, F en D. Vlakliggend met metalen wire-o-binding, 60 grams, wit, houtvrij schrijfpapier, 
tweekleurendruk, één week over twee pagina’s, maandoverzicht met aanduiding van de actuele week, jaaroverzicht lopende 
jaar en volgende jaar. In een omslag naar keuze.  

 7527.98   |   Planagenda Deluxe 
 In een zwarte, soepel rundlederen omslag. 
Met 3 insteekvakken, 4 creditcardvakjes en afgeronde 
hoeken.   Afm. 16,7 x 10 cm. Inclusief postklare 
geschenkdoos. 138 g. 

 P3 - H5 - 1 - 60 x 35 mm   

 4126   |   Planagenda Consul 
 In een imitatieleren omslag. Met 3 insteekvakken, 
7 creditcardvakjes en 2 beschermhoekjes.  
 Afm. 17,5 x 10 cm. 120 g. 

 P3 - H3 - 1 - 55 x 35 mm   

Agenda's & Kalenders

 PocketLine zakagenda 
  

 5527   |   PocketLine 
 Viertalige zakagenda: NL, EN, F en D. Overzichtelijke 
agenda met sterk gewatteerde, imitatieleren Balacron 
omslag en het jaartal in zilver op de voorzijde. 
70 grams, wit, houtvrij schrijfpapier -  PEFC 
gecertifi ceerd, tweekleurendruk, garengebonden. 
128 agendapagina’s met een weekoverzicht verdeeld 
over 2 pagina’s en extra notitieruimte verdeeld over
16 pagina’s.   Afm. 15,5 x 11 x 1 cm. 127 g. 

 F1 - H3 - 1 - 60 x 60 mm   
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