
Najaarsvoordeel 2016

Bezoek onze nieuwe website 
en online shop! 
www.wilhelm-kling.nl

Franco levering al vanaf € 150,- 
netto goederenwaarde

Verzendkosten nog slechts € 6,95 

Najaarsvoordeel

Verzendkosten nog slechts € 6,95 



Genua set
Complete 37-delige set etalagemateriaal

leverbaar in 3 kleuren

wit wit bruinzwart

Complete

37-delige set

€ 459,-
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Genua set
Etalagemateriaal met een luxe uitstraling afgewerkt 

met nappina. Deze set is lever baar in de kleuren wit 

(foto), zwart en bruin. (De kleur crème is uitsluitend 

verkrijgbaar op aanvraag).  

Deze set is speciaal bedoeld voor de hogere vitrines/

etalages. Alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Zie hiervoor onze website: www.wilhelm-kling.nl 



Vicenza set
Deze set is speciaal bedoeld voor de lagere vitrines/etalages.

Voor de kleur crème gelden andere setsamenstellingen.

De kleur crème is uitsluitend verkrijgbaar op aanvraag. 

Turijn set
De kleur crème is 

leverbaar uit fabrieks-

voorraad (levertijd circa 

1 tot 2 weken). Andere 

setsamen stellingen op 

aanvraag.

Alle onderdelen zijn

ook los verkrijgbaar. Zie 

hiervoor onze website:

www. wilhelm-kling.nl 

kleurimpressie bruin

leverbaar in 3 kleuren

wit bruinzwart

Vicenza set
Complete 34-delige set etalagemateriaal
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Turijn set
Complete 22-delige set etalagemateriaal

Complete

34-delige set

€ 335,-

Complete

22-delige set

  € 225,-
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Genua los

leverbaar in 4 kleuren

wit cremezwart bruin

SN110 | € 19,00 
H 49/62/77 mm, Ø 49 mm
set van 3 ringstandaards

SN334 | € 7,90 
oorsieraden
50 x 100 mm

oorsieraden

leverbaar in 3 maten

SN350 | € 8,50
40 x 30 x 60 mm

SN352 | € 9,50
55 x 50 x 90 mm

SN354 | € 11,00
65 x 50 x 125 mm

halsjes

leverbaar in 5 maten

SN210 | € 37,00
hoogte 150 mm

SN212 | € 39,00 
hoogte 195 mm

SN214 | € 45,00
hoogte 225 mm

SN216 | € 52,00
hoogte 280 mm

SN218 | € 59,00
hoogte 345 mm

collier/oorsieraden
leverbaar in 3 maten 

SN322 | € 4,90
41 x 32 x 60 mm

SN324 | € 6,50
55 x 55 x 90 mm

SN326 | € 7,50
65 x 55 x 120 mm

SN112 | € 3,90
set van 10 ringstandaards
25 x 25 x 12 mm

SN412 | € 7,90
armbandstandaard
40 x 200 x 70 mm

SN444 | €4,90
kussentje met houder
90 x 90 x 40 mm

SN414 | € 9,50
armband(en) /collier 72 x 140 x 72 mm

etalageplateaus
leverbaar in 3 maten

SN550 | € 26,00
235 x 170 x 80 mm

SN552 | € 35,00
340 x 235 x 120 mm

SN556 | € 48,00
510 x 235 x170 mm

SN420 | € 19,50
(geen foto beschikbaar)
slavenbandbalkje
200 x 55 x 145 mm
alleen in het zwart en wit!

SN320 | € 5,20
oorstekers
34 x 26 x 35 mm



5

Et
al

ag
em

at
er

ia
al

leverbaar in 2 kleuren

wit zwart

DN halsjes
Scherp geprijsde halsjes afgewerkt met nappina. 

Verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. Leverbaar in 5 maten. De achterkant van de 

halsjes zijn voorzien

van klemmetjes.

DN218

DN212DN212

DN214

3x DN210 halsje hoogte 16 cm

3x DN212 halsje hoogte 20 cm

3x DN214 halsje hoogte 25 cm

2x DN216 halsje hoogte 30 cm

1x DN218 halsje hoogte 35 cm

DN216

DN210 | € 12,50

breedte 105 mm

hoogte 160 mm

diepte 85 mm

DN212 | € 14,90

breedte 135 mm

hoogte 200 mm

diepte 85 mm 

DN214 | € 17,50

breedte 165 mm

hoogte 250 mm

diepte 85 mm

DN216 | € 18,90

breedte 180 mm

hoogte 300 mm

diepte 135 mm

DN218 | € 19,90

breedte 195 mm

hoogte 350 mm

diepte 135 mm

Alle halsjes zijn ook 

los verkrijgbaar. Zie 

hiervoor onze website 

www.wilhelm-kling.nl

5x DN210 halsje hoogte 16 cm

5x DN212 halsje hoogte 20 cm

5x DN214 halsje hoogte 25 cm

12-delig pakket
voor de

hogere vitrines

Setprijs

€ 159,-
15-delig pakket

speciaal voor de

lagere vitrines

Setprijs

€ 185,-

DN210



Doosjes Eco 1200
kartonnen doosjes met afneembaar deksel, inleg van foam afgewerkt 

met zwart velours aan de ene kant en wit velours aan de andere kant. 

leverbaar in 7 kleuren

1271 | L45 x B45 x H18 mm

1246 | L120 x B90 x H20mm

1202 | L43 x B40 x H30 mm

zwart

mat wit antraciet zwart

zilver zwart

zwart

brons rood

oranje

   Complete
1200- delige set

€ 885,-
             (inclusief naamopdruk

                     foliedruk 1 kleur)
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127112711271

L43 x B40 x H30 mmL43 x B40 x H30 mm
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1274 | L85 x B85 x H22 mm

1292 | L210 x B45 x H20 mm

1273 | L60 x B60 x H22 mm1273 | L60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mm127312731273 |  | L60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mmL60 x B60 x H22 mm

Alle doosjes zijn ook los verkrijgbaar. Voor prijzen & afmetingen doosjes zie: www.wilhelm-kling.nl

1292 |  |  | L210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mmL210 x B45 x H20 mm

L85 x B85 x H22 mmL85 x B85 x H22 mmL85 x B85 x H22 mmL85 x B85 x H22 mm

1237 | L158 x B158 x H25 mm

    Klein pakket 

         600-delig

  € 465,-
                  (inclusief naamopdruk

                           foliedruk 1 kleur)

Pakketvoordeel Serie Eco 1200:
   pakket pakket

art.nr. afmeting omschrijving klein groot

1202 43x43x30 mm ring(en) in H-sleuf 120 240

1271 45x45x18 mm universeel klein 240 480

1273 60x60x22 mm universeel middel 90 180

1274 85x85x22 mm universeel groot 60 120

1292 210x45x20 mm armband lang 30 60

1246 120x90x20 mm collier klein 30 60

1237 158x158x25 mm collier groot 30 60

Totaal aantal doosjes  600 1200

Voor bijpassende tasjes
verwijzen wij u naar pagina 12.
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Timeless
 Of timeless beauty

Timeless
Voor als alleen het beste goed genoeg is 

voor uw klant! Onze serie Timeless heeft 

de uitstraling die haar naam eer aan doet. 

Buitenzijde in luxe nabuka, binnenin 

afgewerkt met velours en satijn. Tot in de 

details een mooie verzorgde verpakking 

die wordt geleverd in een fraai passend 

omdoosje. Een goed alternatief voor de 

luxe houten doosjes, maar dan wel een 

stuk voordeliger! Nog niet zo lang in ons 

assortiment maar nu al een bestseller.

leverbaar

in 3 kleuren
wit bruinzwart

witbruinzwart
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1200067

L153 x B187 x H34 mm

vanaf 10 st. € 17,18
vanaf 30 st. € 14,89
vanaf 60 st. € 13,17
vanaf 120 st. € 11,45

1200002

L41 x B42 x H35 mm

vanaf 30 st. € 4,08
vanaf 60 st. € 3,61
vanaf 120 st. € 3,14

1200014

L80 x  B40 x H30 mm

vanaf 30 st. € 5,33
vanaf 60 st. € 4,72
vanaf 120 st. € 4,10

1200061

L83 x B83 x H24 mm

vanaf 30 st. € 6,44
vanaf 60 st. € 5,69
vanaf 120 st. € 4,95

1200003

L56 x B48 x H38 mm

vanaf 30 st. € 5,12
vanaf 60 st. € 4,53
vanaf 120 st. € 3,94

1200060

L56 x B73 x H22 mm

vanaf 30 st. € 5,19
vanaf 60 st. € 4,59
vanaf 120 st. € 3,99

1200093

L218 x B42 x H16 mm

vanaf 10 st. € 9,62
vanaf 30 st. € 8,33
vanaf 60st. € 7,37
vanaf 120 st. € 6,41

1200075

L73 x B75 x H57 mm

vanaf 10 st. € 9,77
vanaf 30 st. € 8,46
vanaf 60 st. € 7,49
vanaf 120 st. € 6,51

1200014

1200093

L218 x B42 x H16 mm

vanaf 10 st. € 9,62vanaf 10 st. € 9,62vanaf 10 st. € 9,62vanaf 10 st. € 9,62
vanaf 30 st. € 8,33vanaf 30 st. € 8,33
vanaf 60st. € 7,37

9

L153 x B187 x H34 mmL153 x B187 x H34 mm

vanaf 10 st. € 17,18vanaf 10 st. € 17,18
vanaf 30 st. € 14,89
vanaf 60 st. € 13,17vanaf 60 st. € 13,17
vanaf 120 st. € 11,45

vanaf 10 st. € 9,62vanaf 10 st. € 9,62vanaf 10 st. € 9,62vanaf 10 st. € 9,62
vanaf 30 st. € 8,33vanaf 30 st. € 8,33vanaf 30 st. € 8,33
vanaf 60st. € 7,37vanaf 60st. € 7,37vanaf 60st. € 7,37
vanaf 120 st. € 6,41vanaf 120 st. € 6,41vanaf 120 st. € 6,41

120009312000931200093

L218 x B42 x H16 mmL218 x B42 x H16 mmL218 x B42 x H16 mmL218 x B42 x H16 mmL218 x B42 x H16 mmL218 x B42 x H16 mmL218 x B42 x H16 mmL218 x B42 x H16 mmL218 x B42 x H16 mm

Voor bijpassende 
tasjes verwijzen wij 
u naar pagina 17.
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Verkoopstandaards
De beste verkoper
Onze verkopers tonen uw assortiment aan uw klanten. 

Zij gaan jarenlang mee zonder dat zij ziek worden,

om opslag vragen of snipperdagen opnemen. 

Dit terwijl de aanschaf doorgaans voordeliger is dan 

het maandsalaris van een verkoper/verkoopster !

Verkoopstandaards
De beste verkoper
Onze verkopers tonen uw assortiment aan uw klanten. 

Zij gaan jarenlang mee zonder dat zij ziek worden,

om opslag vragen of snipperdagen opnemen. 

Dit terwijl de aanschaf doorgaans voordeliger is dan 

het maandsalaris van een verkoper/verkoopster !

21152B | € 1.375,-
Verkoopstandaard met LED verlichting,
geschikt voor 12 Basic Plus inzetten (exclusief),
handmatig draaibaar, met onderkast op 4 wiel-
tjes, 4 afsluitbare deurtjes van veiligheidsglas,
afm. 470x470 mm, hoogte 1840 mm.
Levering franco huis in een houten krat.
 

Opties
Snoer van bovenuit meerprijs € 95,-
Halogeen ipv led verlichting (zelfde prijs)
Stelvoetjes ipv wieltjes (zelfde prijs) 2150B10 | € 1.550,-

Verkoopstandaard met LED verlichting,
geschikt voor 12 Basic Plus inzetten (exclusief),
binnenwerk draaibaar met motor, met onder-
kast op 4 wieltjes, 1 afsluitbaar deurtje van 
veiligheidsglas, afm. 470x470 mm, hoogte 1840 
mm. Levering franco huis in een houten krat.

 

leverbare

kleuren
wit

op kleur naar
uw wens
meerprijs
€ 150,-

?
beuken-look
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3016V | inzet met 40 vakken
van 35x35 mm (328)

328

35 x35 cm

303

45 x35 cm

302

55x38 mm

301

70x45 mm

328i

303Wiq

303iq

302d 302iH

302Wiq

328Wi

3079W | inzet met 
18 zilverkleurige 
haakjes

3002V | inzet met
16 vakken van
70x45 mm (301)

3090Wi | polyschaal 
om de inzetten in 
de molen te hangen 
(inzetten worden 
ingelijmd)

3004V | inzet met
32 vakken van
35x45 mm (303)

3014V | inzet met 
24 vakken van
55x38 mm (302) 

3084V | inzet met
30 vakken van
35x45 mm (303)

3003V | inzet met
25 vakken van
55x38 mm (302)

3082EH | inzet voor 
40 ringen in foam 
met sleuf

3087D12 | inzet 
voor 12 horloges
op kunststof beugel

standaardindeling voor 12 inzetten
(uiteraard is het ook mogelijk uw eigen indeling samen te stellen)

80 paar oorknopjes, 60 bedels, 25 paar oorhangers, 24 paar creolen, 

54 haakjes voor colliertje of armband, 80 ringen en 16 broches of

das schuiven (totaal ruim 330 sieraden)

2 inzetten 3016V voor elk 40 paar oorknopjes
2 inzetten 3082EH voor elk 40 ringen
2 inzetten 3084V voor elk 30 bedels
1 inzet 3003V voor 25 paar oorhangers
12 polyschalen 3090Wi 
1 inzet 3014V voor 24 paar creolen
3 inzetten 3079W met elk 18 haakjes voor collier/armband
1 inzet 3002V voor 16 broches/dasschuiven

leverbaar
in het wit 
en zwart

Leverbare kleuren inzetten:

Leverbare kleuren cartouches:

grijs velour-
folie

wit satijn

zwart 
velourfolie

zwart 
suèdine

Totaalprijs

€ 345,-
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Economy
Trendy papieren tassen voorzien van witte 

papier gedraaide koorden, kwaliteit 120 grams

kraftpapier met versteviging in bodem.

Verpakt per 200 stuks. Clichékosten € 45,00. 

Bedrukking is standaard aan één zijde.

Economy

Kijk voor de standaard drukkleuren op pagina 19.

art.nr. afmeting onbedrukt bedrukt 
   250 stuks 

PK2022 20+10x22 cm € 0,35 € 0,55

Meerprijs bedrukking op beide kanten bedraagt € 0,12 per druk.

vanaf 500 stuks 10% korting

vanaf 1.000 stuks 15% korting BIJ AFNAME VAN 

800 TASJES CLICHÉ-

KOSTEN GRATIS!

DEZE TASJES

VALLEN BUITEN DE 

NIEUWE REGELING EN 

KUNT U GRATIS AAN 

UW KLANTEN

VERSTREKKEN

antraciet

bruin

zilver

Trendy papieren tassen
Speciaal afgestemd op onze doosjes Eco 1200.
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Kijk voor de standaard drukkleuren op pagina 19.

wit

bruin/craft

13
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Trendy papieren tassen
Het voordelige alternatief voor plastic tassen. Budget

art.nr. afmeting onbedrukt bedrukt bedrukt
   250 stuks 500 stuks

PADT1824B 18+8x24 cm € 0,19 € 0,39 € 0,34 /stuk

PADT2535B 25+10x34 cm € 0,24 € 0,44 € 0,39 /stuk

PADT3540B 35+10x40 cm € 0,29 € 0,49 € 0,44 /stuk

meerprijs bedrukking op beide kanten bedraagt € 0,12 per druk

Budget
Papieren tassen voorzien van papier gedraaide 

hengsels, kwaliteit 110 grams e� en kraftpapier. 

Leverbare kleuren, wit, bruin kraft, zwart, grijs/

zilver en roze. Verpakt per 250 stuks, clichékos-

ten € 45,-, gratis vanaf 750 tasjes. Bedrukking is 

standaard aan één zijde.

roze

grijs

zwart

DEZE TASJES

VALLEN BUITEN DE 

NIEUWE REGELING EN 

KUNT U GRATIS AAN 

UW KLANTEN

VERSTREKKEN
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Serie 1300 Eco Plus
Luxe serie doosjes met scharnierend deksel; buitenzijde overtrokken met luxe
papier in structuurmotief. Interieurtjes binnenzijde afgewerkt met velours,
binnenzijde deksel voorzien van satijnen afwerking. Ieder doosje uit deze
serie zit verpakt in een witte schuifhuls. Bedrukking op de satijnen dekselkussen, 
binnenkant deksel.
serie zit verpakt in een witte schuifhuls. Bedrukking op de satijnen dekselkussen, 

leverbaar in 4 kleuren

wit bruinzwartblauw

1316 | 43 x 43 x 25 mm

vanaf 20 st. € 1,67
vanaf 60 st. € 1,41
vanaf 120 st. € 1,34

1304 | 43 x 43 x 32 mm

vanaf 20 st. € 1,59
vanaf 60 st. € 1,33
vanaf 120 st. € 1,26

1305 | 68 x 68 x 50 mm

vanaf 20 st. € 2,61
vanaf 60 st. € 2,30
vanaf 120 st. € 2,20

1314 | 66 x 40 x 32 mm

vanaf 20 st. € 2,26
vanaf 60 st. € 1,97
vanaf 120 st. € 1,87

   Complete
180-delige set

€ 375-
             (inclusief naamopdruk

                     foliedruk 1 kleur)
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Alle doosjes zijn ook los verkrijgbaar. Voor prijzen

en afmetingen doosjes zie: www.wilhelm-kling.nl

1361 | 80 x 80 x 27 mm

vanaf 30 st. € 2,82
vanaf 60 st. € 2,50
vanaf 120 st. € 2,39

1392 | 220 x 38 x 22 mm

vanaf 20 st. € 3,65
vanaf 60 st. € 3,29
vanaf 120 st. € 3,14

1367 | 185 x 185 x 28 mm

vanaf 20 st. € 6,17
vanaf 60 st. € 5,70
vanaf 120 st. € 5,43

1362 | 60x60x24mm

vanaf 30 st. € 2,41
vanaf 60 st. € 2,11
vanaf 120 st. € 2,01

   Complete
320-delige set

€ 689,-
             (inclusief naamopdruk

                     foliedruk 1 kleur)

Pakketvoordeel Serie 1300 Eco Plus:
   pakket pakket

art.nr. afmeting omschrijving klein groot

1304  43x43x32 mm ring in kussen, 60 stuks 100 stuks
  binnenmaat       

1316 43x43x25 mm oorstekers 40 stuks 60 stuks

1361 80x70x27 mm hanger/collier 20 stuks 40 stuks 

1362 60x60x24 mm hanger/collier middel 20 stuks 40 stuks

1367 185x185x28 mm choker 20 stuks 40 stuks

1392 220x38x22 mm armband met 20 stuks 40 stuks
  2 klemmen

Totaal aantal doosjes  180 320

1367 | 

vanaf 20 st. € 6,17vanaf 20 st. € 6,17vanaf 20 st. € 6,17
vanaf 60 st. € 5,70vanaf 60 st. € 5,70vanaf 60 st. € 5,70
vanaf 120 st. € 5,43vanaf 120 st. € 5,43vanaf 120 st. € 5,43vanaf 120 st. € 5,43vanaf 120 st. € 5,43

Voor bijpassende tasjes
verwijzen wij u naar pagina 17.
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0641g | L25 x B10 x H23 mm

Two-tone tasjes zijn afgewerkt

met glans lamininaat.

0641m | L25 x B10 x H23 mm

De zwarte en bronzen tasjes zijn 

afgewerkt met een mat laminaat.

Maat tasjes: 

L25 x B10 x H23 cm.

Materiaal: 170 

grams papier met 

ingeknoopte koor-

den. Met verster-

king in omslag en 

bodem.

Prijs bedrukt € 0,69 (bedrukking in één kleur en op één kant 

van de tasjes);  prijs onbedrukt  € 0,53. Meerprijs bedrukking 

achterkant: € 0,15. Eenmalige clichékosten: € 45,00.

De tasjes zitten verpakt per 100 stuks. Bedrukking is 

mogelijk vanaf 200 stuks.

Gelamineerde tasjes

stuksprijs tasjes

€ 0,53 (onbedrukt)

€ 0,69 (bedrukt) DEZE TASJES

VALLEN BINNEN DE 

NIEUWE REGELING EN 

MAG U NIET GRATIS 

AAN UW KLANTEN

VERSTREKKEN

Bij afname van

400 stuks -/- 5%

 1.000 stuks -/- 10%

0641m0641m0641m0641m0641m0641m0641m0641m0641m0641m | L25 x B10 x H23 mmL25 x B10 x H23 mmL25 x B10 x H23 mmL25 x B10 x H23 mmL25 x B10 x H23 mmL25 x B10 x H23 mmL25 x B10 x H23 mmL25 x B10 x H23 mmL25 x B10 x H23 mm

VERSTREKKEN

BIJ AFNAME VAN 

800 TASJES CLICHÉ-

KOSTEN GRATIS!

Kijk voor de standaard drukkleuren

op pagina 19.
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Luxe papieren
draagtassen

Luxe 170 grams papieren  

draagtassen voorzien van 

nylon koord met versterking 

in omslag en bodem. 

De tasjes in de kleur zilver en 

brons zijn uitgevoerd met een 

chique streepje en afgewerkt 

met een vernislaag. De tasjes 

in de kleur wit en zwart zijn 

zonder streepje. Bedrukking 

van deze tasjes is mogelijk in 

tampondruk (inkt). Eenmalige 

clichékosten: € 45,-.

leverbaar in 4 kleuren

wit zilverwit bronszwart

0641 | L25 x B10 x H23 mm

0631 | L18 x B8 x H18 mm

art.nr. onbedrukt bedrukt*

0631 € 0,41 € 0,56

0641 € 0,49 € 0,64

* Bedrukking in tampondruk aan één kant van de 
tasjes en in één drukkleur. Meerprijs voor druk op 
achterzijde € 0,15 per tasje.

0631063106310631 |  | L18 x B8 x H18 mm

17

L18 x B8 x H18 mm063106310631 | L18 x B8 x H18 mm

DEZE TASJES

VALLEN BUITEN DE 

NIEUWE REGELING EN 

KUNT U GRATIS AAN 

UW KLANTEN

VERSTREKKEN

Bij afname van

400 stuks -/- 5%

 1.000 stuks -/- 10%

BIJ AFNAME VAN 

800 TASJES CLICHÉ-

KOSTEN GRATIS!

D
ra

ag
ta

sj
es

Kijk voor de standaard drukkleuren op pagina 19.
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Coated papier
R15000D

30 cm/100 mtr € 37,-
50 cm/100 mtr € 59,-

R58301D

30 cm/100 mtr € 37,-
50 cm/100 mtr € 59,-

R61504B

30 cm/100 mtr € 29,-
50 cm/100 mtr € 47,-

R63011R

30 cm/100 mtr € 32,-
50 cm/100 mtr € 51,- 

R19028R

30 cm/100 mtr € 32,-

TAUPE

30 cm/100 mtr € 41,-

R55901B

30 cm/100 mtr € 29,-
50 cm/100 mtr € 47,-

R60302B

30 cm/100 mtr € 29,-
50 cm/100 mtr € 47,- 

R60304B

30 cm/100 mtr € 29,-
50 cm/100 mtr € 47,-

glanzend wit

Gemetalliseerd papier
R62504M

30 cm/100 mtr € 42,-

R64201M

30 cm/100 mtr € 42,-

R64204M

30 cm/100 mtr € 42,-

R23206M

30 cm/100 mtr € 42,-

R63202M

30 cm/100 mtr € 42,-

R64205M

30 cm/100 mtr € 42,-

R63104M

30 cm/100 mtr € 42,-

R63203M

30 cm/100 mtr € 42,-

R63202MR63202MR63202MR63202M

Outletvoordeel
bijou- en horlogedozen

sieradendoosjes

etalagemateriaal

en nog veel meer...

www.wilhelm-kling.nl

(keuze shop en dan keuze outlet)

Outletvoordeel
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Holografisch papier
R62509H

30 cm/50 mtr  € 31,-
30 cm/100 mtr € 58,-

R62513H

30 cm/50 mtr  € 31,-
30 cm/100 mtr € 58,-

R52403H

30 cm/100 mtr € 58,-

R62511H

30 cm/50 mtr  € 31,-
30 cm/100 mtr € 58,-
50 cm/100 mtr € 94,-

R64411H

30 cm/100 mtr € 58,-

T100

30 cm/100 mtr € 59,-

R58302H

30 cm/50 mtr  € 31,-

GOLFZILVER

30 cm/100 mtr € 66,-

V
er

pa
kk

in
gs

m
at

er
ia

al

30 cm/100 mtr € 66,-

Luxe inpakpapier
met blokjesmotief

WBGOUD

30 cm/150 mtr € 129,-
50 cm/100 mtr € 115,-

WBZILVER

30 cm/150 mtr € 129,-
50 cm/100 mtr € 115,-

WBBRONS

30 cm/150 mtr € 129,-

WBBLAUW

30 cm/150 mtr € 129,-

WBGRIJS

30 cm/150 mtr € 129,-

WBZWART

30 cm/150 mtr € 129,-

Standaard drukkleuren voor 
tasjes van pagina 12, 13, 16 en 17.

goud

zilver

zwart groen

blauw rood roze
?

op aanvraag

bruin

De hiernaast en -onder getoonde drukkleuren 
zijn zuiver indicatief, hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Verzendkosten nog slechts € 6,95

Franco levering al vanaf € 150,-
 netto goederenwaarde 

Bezoek onze nieuwe website 
en online shop! 

www.wilhelm-kling.nl



U vindt ons op de Trade Mart Utrecht op de eerste etage, 
stand 1A-155. Meer info: www.trademart.nl

Beursdata
2016
• Najaarsbeurs

• 11, 12, 13 september

• 7 november

Showroom
U bent van harte welkom om bij ons in de showroom langs 

te komen. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, 

is onze showroom 

uitsluitend geopend 

op afspraak. Als u 

contact met ons

opneemt, maken 

wij graag een 

passende afspraak 

met u!

Martin

directeur/aandeelhouder 

Annemieke

verkoop binnendienst

Patricia

account manager

Jolanda

verkoop ondersteunend

Fabian

verantwoordelijk voor
magazijn/drukkerij

Joris

oproepkracht drukkerij

M
ed
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er

ke
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Genoemde prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Voor onze 

overige voorwaarden: zie onze website www.wilhelm-kling.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.  A� everingskosten zijn

€ 6,95 en franko vanaf € 150,- netto goederen waarde. 

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Wilhelm & Kling BV

Margrietlaan 7b | 3947 ML Langbroek

T 0343 460 460 | F 0343 460 560

info@wilhelm-kling.nl

www.wilhelm-kling.nl


