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HEAVY DUTY 
STEMPELASSORTIMENT 

COLOP presenteerde tijdens Paperworld dit jaar een 
facelift van de Office Line stempels. Het resultaat is een 

nieuw Green Line model, en een Special Edition in een 
modern design voor de vrouwelijke doelgroep. Beide zijn 
lichtgewicht en hebben een comfortabel bedieningsgemak. 

Office 
Line 
Special 
Edition 

GREEN LINE 

Het G reen Line model uitgevoerd 
in een klossieke zwor te kleur post 
perfect in elke moderne kontoor
omgeving. Het g roene hondvot 
en het groene Green Line logo 
oon de linkerkont op het montuur 
benadrukken en visuoliseren de 
groene gedachte von dit model. 
De modellen hebben een gerecy
cleerd percentoge van 75%. 

SPECIAL EDITION 
Omdat meer do n de helft van de 
gebruikers van stempels vrouwen 
is, is de focus von de Offi ce Line 
Special Edition gericht op deze 
doelg roep. Me t zijn wi tte basis
kleur en turquo ise occenten heeft 
COLOP een stempel ontwi kkeld 
die vrouwelij ke gebruikers zeker 
zol aa nspreken. 

EXPERT LINE/CLASSIC LINE 
De Expert Line is qua model het 
tegenovergestelde von de extreem 
lichte moar betrouwbore Office 
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Line modellen. Me t een minimum
geholte von 80% geb ruikte 
metolen onderdelen , is dit model 
robuust en uiterst stabiel. Hel 
Clossic Line model complemen
teert de zogenoemde Heavy Duty 
stempelserie van COLOP. Deze 
elegante allrounder voelt zieh 
overol op z ijn ploots. De oontrek
kelijke combinotie van de ge
bruikte kunststof en metolen onder
delen zo rgt ervoor dot deze klas
siek ogende stempel stobiel en 
comfortabel in geb ruik is. 

Hel trio bestoonde uit de Expert Line, 
Classic Line en vernieuwde Office Line 
biedt voor elke denkbare behoefte de 
juiste stempel. 
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