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Hålslagare online hos ShopAlike!. Hålslag Office Depot 35ark vit,Hålslagare. 467,99
SEK*. Metallic-papper, 50 cm x 10 m, rött. 161,25 SEK*. Hålslag. 22,5x6,5x15,5 cm.
Hålslag "V40". Robust hålsag för hålning av tjockare pappersbuntar,.
Sort/SerieHålslag. FärgSvart. Storlek22,5x6,5x15,5 cm. Hålslag - Hålslaget med
triohålslag (svensk hålstandard) i lackad metall. Hålslagaren har en flat justerbar
ställskena i metall för. Ø 22,5 cm. Lägg till. Med svensk standard, så kallad
triohålning, menar man den klassiska hålningen med totalt fyra hål. EU-standarden
har två hål och är en internationell standard . Hålslag (dansk, passar ej svenska
pärmar), 1 st.. Leveranstid 2-5 dagar. Lägg till i korg. Häftapparat, långhäftande, djup
28 cm, 1 st. 299,00 SEK. Rapid, Mycket bra Hålslag RAPID KC3 krom/svartKraftigt
hålslag för svensk hålning.. Garanti 5 år.. Sax STAPLES 100% återvunnet 20,5 cm . Se
priser för Handhållen hålslagare 5/10 tum slitstark hålstans för ID-kort PVC-kort bricka
foton silver 10 mm för 112:94 från Amazon Sverige och jämför med . Att shoppa
hålslagare är enkelt med Fruugo, med REA-rabatter, erbjudanden och besparingar på
Slowmoose,. 6-håls handhållen i 5 plåt - Pappersstämpling. Hålslag som är perfekt för
dig som arbetar dagligen med papper, den stansar drygt 35 pappersark åt gången,.
SAX 7,5CM. HÅLSLAG LEITZ 10 ARK VIT/SVART. KLÄMMEMACKA Skrivbordsställ, natur
plywood, 35x22 cm. KLÄMMEMACKA. Skrivbordsställ35x22 cm. REJSA Låda,
grågrön/metall, 17.5x25.0x12.5 cm. Hålslag i metall i slående WOW-färger som låter
din personlighet lysa igenom. För vardagsbruk.. För format, A4, A5, A6, Folio, USQuart, 8 x 8 x 8 cm. Vår kundtjänst är till för dig och är öppen måndag-fredag 8.0016.30. Vi hjälper dig gärna med frågor gällande ditt köp, leverans, fakturor, returer,
reklamationer, etc. Art.nr: 4800325 Visitkortsbok Svart 115x262mm. Rymmer 96 kort.
Vid köp av en Leitz IQ Autofeed dokumentförstörare, få en Leitz Cozy väggklocka
gratis. Läs våra tips och få de bästa verktygen och produkterna för ditt hemmakontor.
Vi samlar inn priser på byggvaror på nätet genom webbutiker som. Hemleverans–
Early Bird 39 kr. Gäller på köp upp till 500 kr. Leveranstid 4-6 arbetsdagar Maxvikt 5
kg, maxmått 19 cm, maxvolym 7 l. Art.nr: 4800616 Förvaringsbox Bigso Birger wood
2 lådor Svart 250x330x145 mm. Bli medlem i We are Panduro, så skänker vi 10 kr till
SOS Barnbyar ". Art.nr: 4800612 Ficklampa GP C31 80LM 1xAA Svart 85 lm.
Registrera dig nu och få en fin gåva!. LAST FEW - 16mm Small Blossom Lever Action
Craft Punch. Manuell Mini Stapler2 FärgerKawaii StaplersSchool Brevpapper
Kontorsmaterial Leveranser. Köp en Leitz elektrisk häftapparat pch få en Leitz WOW
MyBox gratis. Håltång Ø 3 mm, i hög kvalitet, klarar både tunna papper och kartong.
Längd 14 cm. 5st Runda ihåliga läder hål Punch Leatherworking Tack Verktyg DIY
Fräsar 1-5mm. Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår
webbplats. Några cookies är nödvändiga för att websidan ska kunna fungera. Andra
bidrar till att du ska få en skräddarsydd upplevelse. Om du trycker på "Acceptera alla
cookies" samtycker du till vår policyförklaring och användandet av cookies. 1st Rund
hörnskärare för kort / Foto / Papper / Påsar. Leitz Cosy Anteckningsbok M Soft Touch
Rutad med hårt omslag. Ny rak linje kant hörn stans prägla scrapbooking handgjord
kant. jemfix.se, slik att kunden kan hitta och jämföra priser och erbjudanden. Art.nr:
4800212 Linjal 20 cm Transparent 20 cm. SISTA FÅ - 16mm Small Crown Lever Action
Craft Punch Pappersslag. Leverans till Instabox 19 kr vid köp över 599 kr, vid köp
under 600 kr tillkommer frakt på 69 kr. Leveranstid 4-6 arbetsdagar. Metall enda hål
Puncher Handpapper Punch för Scrapbooking gränsen. Art.nr: 4800609
Whiteboardtavla OD vändbar Vit 120x90 cm. Söt Kawaii gummiärm Stjärna Hjärthål
Stans rostfritt stål Runt Hål Stanspapper. Logga in eller bli medlem och få mer
kreativitet för pengarna. Art.nr: 4800617 Pennställ Bigso Elisa wood Svart
350x90x100 mm. Puncher Clothing Tag Puncher Straight Gift Tag Paper Stansar DIY
Bokmärke Manuell Puncher för. Hålslagare för planner, håldiameter 5,5 mm,
justerbar, kan trycka hål i ca 8 papper per gång. The perfect addition to your planner.
Easily add extra pages, photos, notes or reminders to your planner. Specifications:
Suitable for Mini, Pocket, A5, A6, Agenda, Deskfax, Punched hole Ø 5,5mm, distance
widest position punch 6.5 cm, suitable for 8 sheets of paper, adjustable punch pin set,
Confetti tray - instruction included. Butikssaldot är ungefärligt. För exakt saldo
kontakta gärna din butik. Art.nr: 4800079 Gummiband 18 Natur 1,5x75 mm 500 g. De
mindre snickarna eller byggarbetarna behöver ju även dem en plats att arbeta på,
med denna arbetsbänk har de allt som kan tänkas behövas när ett nytt projekt
påbörjas. Den högkvalitativa snickarbänken garanterar en säker användning för våra
unga praktikanter. Små byggare kommer ha mängder med skoj, medan de hamrar
och skruvar med de verklighetstrogna verktygen. Bänken är även utrustad med
krokar och sidopaneler, för perfekt förvaring av alla lösa delar. Denna snickarbänk
kommer bli en uppskattad lekplats, och kommer även hjälpa dina barn att utveckla
hand-öga-koordination och kommunikationsförmåga. Leksaksköket är lämpligt för
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barn över 3 års ålder. Monteringen är väldigt enkel. Leveransen inkluderar 1 x
arbetsbänk, 1 x hålslagare, 1 x hjälm, 8 x muttrar, 2 x skruvmejslar, 3 x
mutterdragare, 1 x skruv (längd: 6,8 cm), 6 x skruvar (längd: 5,4 cm), 6 x skruvar
(längd: 4,5 cm), 10 x skruvar (längd: 3 cm), 2 x bitar leksaksträ, 1 x såg, 1 x
hammare, 1 x verktygshylla, 1 x kugghjul (diameter: 10 cm), 2 x kugghjul (diameter:
6 cm), 1 x skiftnyckel, 1 x tång. vidaXL är en internationell webbshop med
huvudkontor i Venlo, Nederländerna. Vi erbjuder ett överraskande sortiment av
produkter - ett stort antal produkter i kategorier såsom hem & trädgård, möbler,
sportartiklar och många fler. Vi gör allt vi kan för att få din produkt levererad i tid. På
grund av vissa omständigheter kan din beställning dock försenas. De mindre
snickarna eller byggarbetarna behöver ju även dem en plats att arbeta på, med
denna arbetsbänk har de allt som kan tänkas behövas när ett nytt projekt påbörjas.
Den högkvalitativa snickarbänken garanterar en säker användning för våra unga
praktikanter. Små byggare kommer ha mängder med skoj, medan de hamrar och
skruvar med de verklighetstrogna verktygen. Bänken är även utrustad med krokar
och sidopaneler, för perfekt förvaring av alla lösa delar. Denna snickarbänk kommer
bli en uppskattad lekplats, och kommer även hjälpa dina barn att utveckla hand-ögakoordination och kommunikationsförmåga. Leksaksköket är lämpligt för barn över 3
års ålder. Monteringen är väldigt enkel. Leveransen inkluderar 1 x arbetsbänk, 1 x
hålslagare, 1 x hjälm, 8 x muttrar, 2 x skruvmejslar, 3 x mutterdragare, 1 x skruv
(längd: 6,8 cm), 6 x skruvar (längd: 5,4 cm), 6 x skruvar (längd: 4,5 cm), 10 x skruvar
(längd: 3 cm), 2 x bitar leksaksträ, 1 x såg, 1 x hammare, 1 x verktygshylla, 1 x
kugghjul (diameter: 10 cm), 2 x kugghjul (diameter: 6 cm), 1 x skiftnyckel, 1 x tång.
Så här ser den här produkten ut hemma! Dela ditt köp med #sharemevidaxl. Genom
att acceptera alla våra cookies godkänner du att vidaXL placerar cookies för att
förbättra webbplatsupplevelsen, till exempel för relevanta produkter och förslag.
vidaXL har också flera partners som kräver att data skickas till dem för att bekräfta
försäljning eller tillhandahålla riktade annonser. För mer information, se vår
sekretess- och cookiepolicy. vidaXL är en internationell webbshop med huvudkontor i
Venlo, Nederländerna. Vi erbjuder ett överraskande sortiment av produkter - ett stort
antal produkter i kategorier såsom hem & trädgård, möbler, sportartiklar och många
fler. Material: Plast Färg: Grön och grå Storlek: 44 x 28 x 71 cm (L x B x H)
Rekommenderad ålder: 3+ år Enkel montering Leveransen inkluderar 1 x arbetsbänk,
1 x hålslagare, 1 x hjälm, 8 x muttrar, 2 x skruvmejslar, 3 x mutterdragare, 1 x skruv
(längd: 6,8 cm), 6 x skruvar (längd: 5,4 cm), 6 x skruvar (längd: 4,5 cm), 10 x skruvar
(längd: 3 cm), 2 x bitar leksaksträ, 1 x såg, 1 x hammare, 1 x verktygshylla, 1 x
kugghjul (diameter: 10 cm), 2 x kugghjul (diameter: 6 cm), 1 x skiftnyckel, 1 x tång
VARNING: Inte lämplig för barn under 36 månader. EAN: 8718475954293 SKU: 80112
Brand: vidaXL. 2008-2021 vidaXL www.vidaxl.se är en webbshop från vidaXL
Marketplace International B.V. Så här ser den här produkten ut hemma! Dela ditt köp
med #sharemevidaxl. Marknadsförings-cookies används för att spåra besökare på
webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den
enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och
tredjepartsannonsörer. Cookies som är viktiga för webbplatsens funktionalitet. Till
exempel din kundvagn och önskelista. Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och
trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper
oss att ta reda på vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör
sig på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och
därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att st när du har
besökt vår webbplats och kommer inte att kunna övervaka dess prestanda. Material:
Plast Färg: Grön och grå Storlek: 44 x 28 x 71 cm (L x B x H) Rekommenderad ålder:
3+ år Enkel montering Leveransen inkluderar 1 x arbetsbänk, 1 x hålslagare, 1 x
hjälm, 8 x muttrar, 2 x skruvmejslar, 3 x mutterdragare, 1 x skruv (längd: 6,8 cm), 6 x
skruvar (längd: 5,4 cm), 6 x skruvar (längd: 4,5 cm), 10 x skruvar (längd: 3 cm), 2 x
bitar leksaksträ, 1 x såg, 1 x hammare, 1 x verktygshylla, 1 x kugghjul (diameter: 10
cm), 2 x kugghjul (diameter: 6 cm), 1 x skiftnyckel, 1 x tång VARNING: Inte lämplig för
barn under 36 månader. EAN: 8718475954293 SKU: 80112 Brand: vidaXL..
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Hålslagare 5 cm.
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