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Beste verzamelaar, 

Vreugde en passie zijn twee termen die we bij LEUCHTTURM al meer dan 100 jaar met onze accessoires associëren. 
Inmiddels dragen meer dan 6.000 artikelen het LEUCHTTURM-handelsmerk, dat een symbool is geworden van  
maximaal voordeel en kwaliteit. Ook dit jaar zijn we bijzonder trots op onze nieuwe producten. 

Per 1 januari 2023 zal Kroatië de euro als officiële munteenheid invoeren. Daarmee komt de euro in de plaats 
van de 'kuna'. Kroatië is dan de 20e lidstaat van de Europese Unie met de 'euro' als munteenheid. Uiteraard hebben 
wij al onze producten voor euro-koersmunten voor u aangepast/geactualiseerd met het oog op de invoering van de 
euro. 

Naast ons kernassortiment vindt u in deze huidige editie van onze accessoirecatalogus veel nieuwe producten die wij 
graag aan u willen voorstellen.  

Onze nieuwe ringbandmappen KURT scoren met hun hoogwaardige leeroptiek en zijn bedoeld om munten,  
postzegels, bankbiljetten, ansichtkaarten en nog veel meer in op te bergen. De stevige ritssluiting beschermt uw  
verzameling tegen beschadiging en verlies. 

De nieuwe chips met jaargetallen zijn bedoeld voor de kenmerking en indeling van uw verzameling 2-euromunten. 
Passend voor alle opbergsystemen voor 2-euromunten, zoals albums, tableaus, capsules, muntenboxen, enz. 

Enige tijd geleden hebben we een klantenenquête gehouden. Wij waren erg blij met uw uiterst positieve feedback 
over onze producten, de prijs-kwaliteitsverhouding en de klantenservice. Om ervoor te zorgen dat wij u ook in de  
toekomst volledig tevreden kunnen stellen, is uw feedback voor ons van groot belang. Help ons alstublieft ook voortaan 
met tips en verbeteringsvoorstellen, maar ook met uw kritiek. 

De mens heeft een passie nodig! Beleef uw munten in een mooie opbergomgeving. 
Wij wensen u veel plezier met onze catalogus voor munt-accessoires.

Axel StürkenKurt Stürken Max Stürken

Max, Kurt en Axel Stürken (van links naar rechts)
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ACCESSOIRES VOOR EUROMUNTEN 
Euromunten, munten uit de hele wereld, zilveren beleggingsmunten,                
goudstaven, eretekens en medailles, bankbiljetten en documenten            9 – 38 

ALBUMSYSTEMEN 
Het NUMIS systeem                                                                                      40 – 41 
Het OPTIMA systeem                                                                                    42 – 48 
Het GRANDE systeem                                                                                   49 – 54 
Kunststof-opbergbladen SNAP                                                                             54 
ENCAP-bladen                                                                                                      55 
Het FOLIO systeem en KANZLEI systeem                                                     56 – 57 

BOXEN, KOFFERS EN  PRESENTATIE           
CASSETTES 
Muntenboxen MB                                                                                         59 – 61 
Muntenboxen XL                                                                                                  62 
Muntenboxenkoffers                                                                              62 – 63, 65 
Kabinet voor munten, muntenboxen LIGNUM                                           63 – 64 
Muntenboxen SMART                                                                                           65 
Muntenkoffers                                                                                              66 – 68 
Muntlades (L-formaat)                                                                                        69 
Kabinet voor munten en muntencassettes TABLO                                              70 
Verzamelkoffers, archiefboxen en INTERCEPT®-box                                 71 – 72 
LEUCHTTURM Boek-geldkist, kluis KAVENT                                               73 – 75 
Muntencassettes VOLTERRA                                                                        76 – 81 
Munten-etuis AIRBOX VIEW                                                                                82 
Munten-etuis VOLTERRA                                                                             82 – 83 
Munten-etuis NOBILE                                                                                  84 – 85 
Munten-etuis LUXOR                                                                                           86 

MUNT CAPSULES, MUNTENHOUDERS EN 
BIJBEHORENDE OPBERGSYSTEMEN 
Ronde muntcapsules ULTRA Perfect Fit en ULTRA                                     88 – 89 
Ronde muntcapsules GRIPS en assortiment Euro-muntcapsules             90 – 91 
Grote muntcapsules GRIPS XL, accessoires voor GRIPS XL                       92 – 93 
Muntcapsules MAGIG CAPSULES                                                                 94 – 95 
Hoekige muntcapsules QUADRUM Mini, QUADRUM, QUADRUM XL          96 – 97 
Overzicht muntcapsules                                                                              98 – 99 
Accessoires voor QUADRUM Mini, QUADRUM, QUADRUM XL                100 – 102 
Muntcapsules INTERCEPT® en QUICKSLAB                                           103 – 105 
Accessoires voor slabs                                                                              104 – 105 
Beschermende hoesjes en munt driehoek standaardjes                         106 – 108 
Munthouders/, Accessoires voor munthouders/XL                                 109 – 112 

OPTISCHE EN ANDERE ACCESSOIRES 
Loepen en Microscopen                                                                           114 – 131 
Macrolens PHONESCOPE en multi tester                                                         132 
UV lampen                                                                                                132 – 133 
Werk- en sorteerhulpmiddelen, verzorging en onderhoud                    134 – 137 
Meten en wegen, beginnerset START, Euro-catalogus                            138 – 139 
Opbergboxen LOGIK                                                                                           140 

Let op: Verzamel items, muntcapsules en munthouders zijn slechts ter illustratie en  decoratie in 
de productfoto’s opgenomen, en zijn niet inbegrepen bij de betreffende artikelen. De formaten 
zijn, tenzij anders beschreven staat, in de onderstaande volgorde aangegeven: lengte x breedte x 
hoogte (resp. diepte). Wanneer U bepaalde artikelen wilt die niet meer in de brochure vermeld 
staan zullen wij U deze zo mogelijk nog leveren – bel ons gewoon even op!

Gebruik de Quickfinder om snel uw weg te vinden in onze catalogus! 
De accessoirecatalogus is onderverdeeld in verschillende   rubrieken. Een van deze rubrieken 
is bijvoorbeeld “Optische  accessoires”. Iedere rubriek heeft een eigen kleur. Voor de  rubriek 
“Optische accessoires” is dat de kleur oranje. Op alle navolgende bladzijden van de catalogus 
ziet u aan de  rechterkant een  kleurgedeelte dat verwijst naar de bijbe horende  rubriek. U weet 
zo meteen, in welke rubriek u zich op dat  moment  bevindt. Met behulp van de Quickfinder 
kunt u  direct uw gewenste  rubriek  kiezen zonder eerst de catalogus te  moeten doorbladeren. 
 Probeert u het maar eens! 
 

Inhoudsopgave
NL · Geldig vanaf 1 September 2022 
Prijswijzigingen voorbehouden 
Gedrukt in Duitsland

ACCESSOIRES VOOR EUROMUNTEN

ALBUMSYSTEMEN

BOXEN, KOFFERS EN  
PRESENTATIE CASSETTES

CAPSULES EN ACCESSOIRES

OPTISCHE EN ANDERE ACCESSOIRES



4 Nieuwe artikelen, bijvoorbeeld:

Invoering van de  
euro in Kroatië vanaf  
1 jan. 2023

Per 1 januari 2023 zal ook Kroatië de euro als officiële  
munteenheid invoeren. Kroatië is dan de 20e lidstaat van  
de Europese Unie met de “euro” als munteenheid.  
De euro komt dan in de plaats van de “kuna”. 

Uiteraard hebben wij al onze producten voor euro-koersmunten voor u aangepast/
geactualiseerd met het oog op de invoering van de euro in Kroatië.

Alle Euro 

producten 

nu incl. 

Kroatië

Chips met jaargetallen voor  
verzamelingen van 2-euromunten

Meer info op pag. 17.

NIEUW 
Voor de kenmerking 
en indeling van  
verzamelingen  
2-euromunten 3

€ 4,95
art.nr. 366 875

Elk 1 chip van 1999 tot 
2032 + 2 neutrale chips. 
 
26 mm Ø en daarmee  
passend voor alle opberg-
systemen voor 2-euro- 
munten (bijv. albums,  
tableaus, capsules,  
muntenboxen enz.)
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Muntentableau BUTLER

Meer info op pag. 134.

NIEUW 
Voor de presentatie 
van uw verzameling 
of als zeer hoog-
waardig werkblad 3 

€ 24,95
art.nr. 367 504

Tableau met veloursachtig 
oppervlak voor een  
materiaalvriendelijke  
behandeling van uw 
 munten, voorkomt  
krassen.

Omhangloep HANDS FREE 2x/4x

Meer info op pag. 122.

NIEUW 
Vergroting:  
2x/4x 3 
Hands-free- 
garantie! 3

3 functies in  
één loep: 
• staande loep 
• omhangloep 
• handloep 

€ 29,95
art.nr. 367 162
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Ringbandmappen 
KURT

Meer info op pag. 47 en 54. vanaf  € 24,95

NIEUW 
In leeroptiek 3 
Stevige ritssluiting 3 
Voor munten,  
bankbiljetten en  
nog veel meer 3

• Verkrijgbare formaten: 
OPTIMA en 
GRANDE  

 
• 2 kleurvarianten: 

zwart en bruin

Loepbril CLIP 2x

Meer info op pag. 127.

NIEUW 
2x vergroting 3 
Om vast te klemmen 
op je bril 3  
Hands-free- 
garantie 3

€ 9,95
art.nr. 367 161
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Boekenkluis TOSCANA

Meer info op pag. 73.

NIEUW 
Voor bijv. voor- 
werpen van waarde, 
documenten, contant 
geld, sieraden 3

De clou:  
lijkt van buiten op  
een culinaire reisgids.  
Absoluut onopvallend  
in uw bibliotheek!

€ 24,95
art.nr. 366 685

Albumstandaard PRESENT

Meer info op pag. 134.

NIEUW 
Hellingshoek  
instelbaar op  
zes verschillende  
standen 3

€ 39,95
art.nr. 367 373

Geschikt voor  
de albumformaten  
NUMIS, OPTIMA,  
VARIO en GRANDE.



Accessoires toegespitst 
op verzamelgebied  

Op de volgende pagina's presenteren wij u onze uitgebreide collectie verzamelaccessoires voor euromunten, 
munten uit de hele wereld, zilveren munten, goudstaven, bankbiljetten en documenten. Of het nu albums, 
muntbladen, muntcapsules, muntboxen, stijlvolle muntcassettes of munt-etuis zijn - alle items zijn optimaal 
afgestemd op de respectieve verzamelgebieden en garanderen een optimale bescherming van uw verzameling.
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Productvideo

2-Euro-herdenkingsmunten
Het grootste en populairste verzamelonderwerp sinds de invoering van de Euro zijn veruit de 2- euromunten. Of het nu de  
muntstukken uit de portemonnee zijn of de herdenkingsmunten die jaarlijks verschijnen, het is altijd een interessant en uitdagend 
onderwerp dat de passie voor verzamelen bij miljoenen verzamelaars wakker maakt. 
Sinds 2004 mogen de lidstaten van de eurozone 2-Euro-koersmunten met gewijzigde nationale zijde uitgeven ter gelegenheid 
van gebeurtenissen van nationale of Europese betekenis. Daarbij dienen op wens van de Europese Commissie slechts zeer be-
langrijke persoonlijkheden of gebeurtenissen te worden gewaardeerd omdat deze munten in de hele eurozone in omloop zijn. 
De oplage van deze herdenkingsmunten is beperkt om te waarborgen dat zij slechts een gering percentage uitmaken van alle in 
omloop zijnde munten.  
De herdenkingsmunten van 2 Euro, die in alle landen van de eurozone  
als gezamenlijke uitgifte verschijnen, worden naast het bovengenoemde  
recht uitgegeven, zie pagina 18.

Muntkassette PRESSO voor 2-Euro-munten

Met de PRESSO muntcassette heeft u de mogelijkheid tot 168 2-euromunten over 4 tableaus verdeeld te verzamelen. Zowel de cassette 
als de inlegvellen zijn gemaakt van hoogwaardig bedrukt, stevig karton. De kleurenprint toont alle eurolanden met nationale vlaggen. 
De veilige en onopvallende magnetische sluiting zorgt voor een soepele grip. Buitenmaat: 295 x 235 x 32 mm. 
 

art.nr. 363 941                                                                                                                                                                                                    € 29,95

2-Euro-herdenkingsmunten

NIEUW
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Productvideo

2-Euro-herdenkingsmunten

VISTA 2-Euro muntenalbum
Hoogwaardige ringband in OPTIMA formaat voor de comfortabel opbergen van 2 Euromunten. De ringband kan tot  
9 VISTA-muntbladen en daarmee maximaal 180 2 Euromunten herbergen. De edele band van kunstleer met prachtige  reliëfdruk op 
de rug en de voorkant zorgt voor een uitgesproken aantrekkelijke optiek. Passend voor alle VISTA-munt bladen of OPTIMA muntbladen. 
Incl. bijpassende, beschermende cassette. Buitenformaat: 250 x 280 x 65 mm. 

Met 

bescherm-

cassette

VISTA-muntbladen  
Voor 40 2-euromunten  
(20 per blad. Inhoud:  
2 donkerblauwe VISTA  
bladen met goudopdruk. 
 
art.nr. 312 494 

€ 8,95 
(pak van 2)

TOP-
Seller

Muntalbum  
incl. VISTA muntbladen   
Inhoud: 4 VISTA bladen voor totaal 80 stuks 2 Euro munten,  
vervaardigd uit stevige karton. Incl vlaggenstickers in kleur.  

art.nr. 341 017                                                                   € 47,95

Ringband ook zonder bladen 
verkrijgbaar    
Lege ringband, zelf te vullen met maximaal 9 VISTA-muntbladen 
of 15 OPTIMA muntbladen. 

art.nr. 344 852                                                                   € 37,95



112-Euro-herdenkingsmunten

Actualisering 

door jaarlijks 

verschijnende 

aanvullingen

Met 

bescherm-

cassette

OPTIMA voordrukalbums

Aanvullingen op de supplementen van  
uw verzameling:

OPTIMA muntenalbum in Classic-design voor alle Europese 2-Euro-herdenkingsmunten met alle 5 Duitse slagletters (A, D, F, G, J).  
De gemeenschappelijke 2-Euro-uitgaven worden in een apart album gethematiseerd. Incl. munten voordrukbladen met afbeeldingen 
en alle belangrijke achtergrondinformatie over het jaar van uitgave, de muntmotieven en de aanleiding voor de uitgaven  
(in het Duits). Actualisering door jaarlijks verschijnende aanvullingen. Incl. bijpassende, beschermende cassette. Buitenformaat:  
250 x 280 x 65 mm.

Aanvulling 2021 (4 voordrukbladen, 3 muntbladen) 

art.nr. 365 455                                                        € 12,95

Deel 1 (afgesloten deel): 12 muntbladen en 12 voordrukbladen  
voor alle* Europese 2-Euro-herdenkingsmunten 2004-2013. 

art.nr. 343 381                                                                      € 59,95 
Deel 2 (afgesloten deel): 12 muntbladen en 12 voordrukbladen  
voor alle* Europese 2-Euro-herdenkingsmunten 2014–2017. 

art.nr. 346 470                                                                      € 59,95 
Deel 3: 14 muntbladen en 14 voordrukbladen voor alle*  
Europese 2-Euro-herdenkingsmunten 2018–2021. 

art.nr. 359 315                                                                      € 59,95 

Deel 4: 3 muntbladen en 3 voordrukbladen voor alle*  
Europese 2-Euro-herdenkingsmunten 2022. 

art.nr. 367 507                                                                      € 39,95 
* Behalve de gemeenschappelijke 2-Euro-uitgaven (zie volgende pagina).

Album “Europa's 2-Euro-herdenkingsmunten”
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✗

+

2-Euro-herdenkingsmunten

Inhoud: 10 muntbladen en 10 voordrukbladen voor de gemeen-
schappelijke 2-Euro-uitgaven t.g.v. “50 jaar Verdrag van Rome”, 
“10 jaar Economische en Monetaire Unie (EMU)”,  
“10 jaar Chartale Euro”, “50 jaar Élysée-Verdrag”, “30 jaar EU-
vlag” en “100 jaar onafhankelijkheid” (Baltische gezamenlijke 
uitgave) en “35 jaar Erasmus-programma”. Voordrukbladen in de 
Duitse taal. 

art.nr. 343 382 € 59,95

Album “Europa's gemeenschappelijke 2-Euro-uitgaven”

Aanvullingen op de supplementen van uw verzameling: 

Aanvulling 2022 
„35 jaar Erasmus-program“ 
(3 voordrukbladen, 2 muntbladen) 
art.nr. 365 459                                                                                    € 7,95 
 
Oudere jaargangen op aanvraag.

Met 

bescherm-

cassette

SPECIALE 

AANBIE-
DING

NIEUW

€ 279,75      € 239,95
Alle 5 albums in de set  
(Band 1–4 vergelijk pagina voor + album art.nr. 343 382) 
 

art.nr. 367 941



132-Euro-herdenkingsmunten

Aanvullingen op de supplementen van uw 
verzameling:                                          
Behoord bij 8 – Aanvulling 2020 
(6 muntbladen + 6 voordrukbladen) 
art.nr. 363 161                                                                         € 12,95 
 
Aanvulling 2021 
(4 muntbladen + 4 voordrukbladen) 
Onder te brengen in „neutrale“ ringbanden (zie rechts).                    
art.nr. 365 458                                                                             € 9,95 
 
Aanvulling 2022* 
(4 muntbladen + 4 voordrukbladen,  
wijzigingen voorbehouden.) 
Onder te brengen in „neutrale“ ringbanden (zie rechts).                    
art.nr. 367 522                                                                             € 9,95 
* Beschikbaar vanaf Februari 2023. Oudere jaargangen op aanvraag.

NUMIS voordrukalbums  
voor alle Europese 2-Euro-herdenkingsmunten
NUMIS muntenalbums incl. bladen en voordrukbladen (Engels/Frans) met afbeeldingen en alle belangrijke achtergrondinformatie 
over het jaar van uitgave, de muntmotieven en de aanleiding voor de uitgaven (Teksten in het Engels/Frans). Incl. speciale bladen 
voor de Duitse 2-Euro-herdenkingsmunten met slagletters (A, D, F, G, J). Buitenformaat: 210 x 323 x 45 mm.

Actualisering 

door jaarlijks  

verschijnende 

aanvullingen

Neutrale* ringbanden 
voor aanvulling „Europa’s 
2-Euro-gedenkmunten“ 
Incl. stickerset met  
rugnummers. 
art.nr. 363 159                € 18,95 
* Neutraal = met titel „2-EURO-ALBUM“                     

maar zonder rugnummer

Deel 8:  
Opgenomen thema's: Europa's 2-euro-herdenkingsmunten  
2019 + 2020. Inhoud: 11 voordrukbladen en 11 bladen. 

art.nr. 361 087                                                                  € 29,95

NIEUW

NIEUW
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Luxe bedrukking 
op deksel

Voor 35 2-euromunten met capsules  
Eénlaags. Mahoniekleur. Tableau en dekselkussen in blauw.  
Buitenformaat: 305 x 30 x 245 mm. 
 
art.nr. 323 638                                                                    € 49,95

Muntencassette VOLTERRA  
voor 2-euromunten
Edele muntencassette voor 2-euromunten in capsules. Verkrijgbaar met 1, 3 of 
4 tableaus met veloursachtig oppervlak en elk 35 ronde vakken (Ø 32 mm).  
Bijzondere stabiliteit van de tableaus door houten omranding. Hoogwaardige 
deksel- en kussenopdruk. Dekselkussen met blauw satijn gevoerd.

Voor 105 2-euromunten met capsules 
Drielaags. Mahoniekleur. Tableau en dekselkussen in blauw.  
Buitenformaat: 330 x 55 x 270 mm. Edele dekselprint (zie art.nr. 
323 638). 
 
art.nr. 303 369                                                                  € 89,95

Voor 140 2-euromunten met capsules  
Vierlaags. Mahoniekleur. Tableau en dekselkussen in blauw.  
Buitenformaat: 330 x 70 x 270 mm. Edele dekselprint (zie art.nr. 
323 638). 
 
art.nr. 348 031                                                                   € 99,95

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.



152-Euro-herdenkingsmunten

Meer informatie over de ENCAP-bladen vindt u bij het GRANDE-systeem.

PRESSO 2-Euro 
album
Verzamelmap vervaardigd uit bedrukt stevig  
karton met passende uitsparingen voor 57 stuks  
2 euromunten,  inclusief stickerset met vlaggen.  
Buitenformaat: 255 x 280 mm. 

art.nr. 302 574                                 € 16,95

ENCAP bladen voor 
2-Euro gedenkmunten
ENCAP bladen zijn de eerste bladen wereldwijd die geschikt zijn voor 
het opbergen van munten in capsules. De bladen   zijn vervaardigd 
uit stevige plastic (polyester). Buitenformaat: 240 x 282 mm.  
2 bladen per pak. De bladen zijn geschikt om op te bergen in de 
GRANDE band (zie GRANDE systeem). 

art.nr. 325 214                                                                € 6,95 

                                             Prijs voor pak a 2 stuks

Zak album ROUTE 2 Euro
Dit handige zakalbum voor 48 2-euromun-
ten is ideaal voor onderweg en voor ruilbe-
urzen. 6 muntbladen met weekmakervrije 
vakjes van hard pvc, voor elk 8 2-Euro-mun-
ten. Met gewatteerde, donkerblauwe omslag 
en fraaie, zilverkleurige reliëfdruk op de  
voorzijde. Buitenformaat: 120 x 165 mm. 

art.nr. 350 454                     € 13,95

Voor   

munten in 

capsules!
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Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Muntenkoffer CARGO L6 voor 240 2-Euro munten  
in capsules

Incl. 6 tableaus in L-formaat voor elk 40 munten tot Ø 33 mm. Bekleed kofferdeksel en complete bekleding met zwart velours.  
Afsluitbaar, hoekbeslag van metaal. Capsules niet bij de levering inbegrepen. Buitenformaat: 407 x 95 x 245 mm. 

art.nr. 343 105 € 54,95

Meer informatie over de muntenkoffers vindt u in de rubriek  
“Boxen, koffers & cassettes”.

Kartonnen vlaggen chips voor het organiseren en labellen van uw  
2-Euro collectie. De set van 35 chips is incl.: 29 Euro vlaggen incl San 
Marino, Vatikaan, Monaco en Andorra en 5 Duitse vlaggen ivm de  
verschillende munthuizen, en 2 neutrale voor eigen opschrift.  
De vlaggen chips hebben een diameter van  
26 mm, dus passen precies in een capsule,  
of elke andere 2-Euro opbergsysteem.   

art.nr. 333 463         

€ 4,95

EURO vlaggen chips

Hoekbeslagen van metaal

Afsluitbaar



172-Euro-herdenkingsmunten

Voor munten in een capsule 
35 vakjes. Bijpassende capsules: 
GRIPS, art.nr. 309 404 of  
ULTRA Perfect Fit, art.nr. 345 007. 

art.nr. 304 779 (grijs) 
art.nr. 335 354 (rookkleurig)

Muntenboxen voor 2 euromunten

Voor munten zonder capsule 
54 vakken met 25,75 mm Ø  
voor 2-euromunten 

  
art.nr. 309 858 (rookkleurig)

Buitenformaat:  
236 x 20 x 303 mm.      

€ 24,95

Meer informatie over de  
LEUCHTTURM-muntenboxen  
vindt u in de rubriek  
“Boxen, koffers & cassettes”.

Chips van karton met jaargetallen voor de kenmerking en indeling van 
verzamelingen 2-euromunten. Elk een chip van 1999-2032 en 2 neutrale 
chips voor de individuele vormgeving. De chips met jaargetallen hebben 
een diameter van 26 mm en passen daarom perfect in alle opberg- 
systemen voor 2-euromunten zoals albums,  
tableaus, capsules, muntenboxen, enz. 

art.nr. 366 875                                                                      

€ 4,95

Chips met jaargetallen voor  
verzamelingen van 2-euromunten

Voorbeeld:  
2 x rookkleur  
muntbox MB

Grijze muntenbox MB

NIEUW

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.
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NIEU
WNIEU
W

Luxe bedrukking op deksel

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

 
2-Euro-gemeenschappelijke uitgaves 
Het TOP-thema in Europa 2022 

   Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Munt presentatiemap PRESSO „35 Jaar Erasmus-programma“
Hoogwaardig en stabiel munten presentatiemap PRESSO voor  
de gezamenlijke uitgave van 2-Euro 2022 „35-jarig bestaan van  
het Erasmus-programma“. De presentatiemap biedt ruimte voor 
alle 23 munten van 2 Euro, inclusief Duitsland (5 muntjes). De 
munten presentatiemap PRESSO is gemaakt van hoogwaardig, be-
drukt, stevig karton met 23 uitsparingen zodat de niet-ingekapselde  
2-euromunten er gemakkelijk in kunnen worden gedrukt. Buiten-
formaat (gesloten): 255 x 280 mm. 

art.nr. 365 444                                                                         € 16,95

Muntkassette VOLTERRA „35 jaar Erasmus-programma“
In deze hoogwaardige mahoniekleurige muntkassette worden alle 
23 2-euromunten van de gezamenlijke uitgifte 2022 „5 jaar  
Erasmus Programma“ in capsules ondergebracht. Ook inbegrepen 
zijn de 5 Duitse 2-euromunten met de letters A, D, F, G, J. Inhoud  
één tableau met een blauw veloursachtig oppervlak en 23 ronde 
velden voor het onderbrengen van munten in capsule. Edele,  
themaspecifieke deksel- en kussenbedrukking en opschrift op het 
tableau met landskenmerken. Onopvallende magnetische sluit-
ing. Buitenmaat: 305 x 30 x 245 mm. 
 

art.nr. 365 454                                                                                                     

€ 49,95

Muntbladen VISTA „35 jaar Erasmus-programma“
2 donkerblauwe VISTA muntbladen voor alle 23 2-Euro  
herdenkingsmunten inclusief de 5 Duitse munten (alle 5 letters). 
In OPTIMA formaat (200 x 250 mm) met 4-rings perforatie. Onder 
te brengen in de VISTA Euro-ringbanden Classic (zie rubriek  
Euromunten) of in de „neutrale“ OPTIMA Classic Banden  
(zie rubriek Albumsystemen). 
 

art.nr. 365 541                                                            per 2 stuks  € 8,95

Muntenkaart “35 jaar Erasmus-programma”
Verzamelkaart van stevig karton, met stansgaten voor de 5 Duitse 2-euro-herdenkings- 
munten “Erasmus” 2022 (slagletters A, D, F, G, J). Buitenformaat: 106 x 144 mm. 
 

art.nr. 366 077                                                                              € 1,95
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✗

Incl.  
Kroatië

2023 
Kuna 
▼ 

Euro

Invoering van de euro in Kroatië vanaf 1 jan. 2023 

Kroatië wordt euro-land! Per 1 januari 2023 zal ook Kroatië de euro als officiële munteenheid invoeren. 
Kroatië is dan de 20e lidstaat van de Europese Unie met de “euro” als munteenheid. De euro komt dan 
in de plaats van de “kuna”. De kuna (Kroatisch voor marter) was sinds 30 mei 1994 de munteenheid van 
de Republiek Kroatië. Om de mensen in Kroatië de kans te geven om te wennen aan de nieuwe munteenheid 
en er een beter gevoel voor te krijgen, is al vanaf september 2022 een dubbele prijsaanduiding 
(euro/kuna) verplicht gesteld en blijft dit ook gedurende één heel jaar, dus voor heel 2023, na de  
omschakeling verplicht. Uiteraard hebben wij al onze producten voor euro-koersmunten voor u aan- 
gepast/geactualiseerd met het oog op de invoering van de euro in Kroatië.  
 

VISTA Euro muntenalbum

Euro munten

• Bulgarije 
• Estland 
• Kroatië 
• Letland 

• Litouwen 
• Malta 
• Polen 
• Roemenië 

• Slowakije 
• Slovenië 
• Tsjechische Rep. 
• Cyprus

• België 
• Duitsland 
• Finland 
• Frankrijk

• Griekenland 
• Italië 
• Ierland 
• Luxemburg

• Nederland 
• Oostenrijk 
• Portugal 
• Spanje

OPTIMA formaat muntenalbum beschikbaar in 2 delen voor alle 
circulatiemunten (1 ct t/m 2 Euro). Luxe kunst lederen omslag 
met reliëfdruk op voor- en rugzijde. Elk deel bevat 6 VISTA  
muntbladen uit stevige karton met  stevige pvc schuifsysteem. 
Compleet voor 12 eurosets, 2 per blad. Stevige 4 rings  
mechanisme. Kleur: blauw. Buitenformaat: 245 x 270 x 55 mm. 

Band 1 
Voor de 12 eerste eurozone landen*. 
 
 
 
 
 
Album Deel 1  
incl. bijpassende Cassette 

art.nr. 341 040                               € 49,95 
Band 2 
Voor de 12 nieuwe en toekomstige eurozone landen*.   
 
 
 
 
 

 
Album Deel 2  
incl. bijpassende 
Cassette 
art.nr. 341 041 

€ 49,95 
 
 
 
 
 
 
 

* Excl. Monaco, San Marino, Vaticaan en Andorra

Album  + Cassette  
Band 1 + 2              art.nr. 341 042           € 99,90   € 89,95 

SPECIALE 

AANBIE-

DING

Met 

bescherm-

cassette

De  

enige 

echte!

Voor iedereen die een oudere 
albumversie met betrekking  
tot Kroatië wil aanvullen,  
kunnen wij onze VISTA-munt-
bladen voor euro-koers-mun-
tensets (artikelnr. 315 537)  
en onze EURO-stickerset  
(artikelnr. 321 082) aan- 
bevelen. Zie ook pagina 23.
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Incl.  
Kroatië

Euro munten

Inhoud: 12 muntenbladen voor complete Euro sets  
(8 munten). Gewatteerde blauwe band met een prachtige                                   
afbeelding op de voorzijde. Buitenformaat: 120 x 165 mm.  
Optimaal geschikt voor onderweg of op ruildagen. 
 

art.nr. 330 102 € 13,95

Zakalbum ROUTE Euro  
voor Euro-koersmuntensets

Jahrgang art.nr. Jahrgang art.nr.  
2020 361 085 2021 363 165

2022 365 237 2023 367 420 

Oudere jaargangen op aanvraag Jaargang 2023 i is naar verwachting 
verkrijgbaar al naargelang de. bestelbaar vanaf januari 2023.

Hierin kunt U alle  
Euro-munten per land,  
per jaargang verzamelen 
 
elk album 
met beschermende  
cassette € 69,95

VISTA jaargangen Euro album
Onze populaire jaargang albums in het OPTIMA formaat zijn bedoeld voor 
de comfortabele bewaring van sets Euro-koersmunten van de diverse  
jaargangen en landen. Inhoud: VISTA-muntbladen van  stevig  karton incl. 
schuifraampjes van hard PVC (voor 2 koersmuntensets per pagina).  
Vermelding van alle munteenheden. Edele omslag van kunstleer met  
gedetailleerde reliëfdruk op de rug en de voorzijde.  Hoogwaardige optiek 
van de muntbladen door  gekleurde nationale vlaggen. Uitbreiding van de 
serie door jaarlijks verschijnende jaargang albums. Incl.  bijpassende,  
beschermende Cassette. Buiten formaat: 250 x 280 x 65 mm. 

Met 

bescherm-

cassette

NIEUW
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Voor ieder die een vroegere  
albumversie wil aanvullen:  
Aanvulset Vlaggen 
met alle eurolanden (incl. Kroatië). 
art.nr. 330 344                  € 4,95

Incl.  
Kroatië

Incl.  
Kroatië

Euro munten

NUMIS Euro muntenalbum
Compleet album in een blauwe 4-ringsband van kunststof incl. 7 bladen (NUMIS EURO) voor 21 complete Euro-koersmuntensets en 
een gekleurde vlaggenset met opschriftmogelijkheden (incl. de nieuwe Eurolanden, o.a. Kroatië , Cyprus, Malta, Letland, Litouwen 
enz.). Met witte tussenbladen en met Euro teken  in zilver op de band. Buitenformaat: 215 x 230 x 48 mm. 

Album zonder cassette  
art.nr. 329 334 € 29,95 
Album incl. cassette  
art.nr. 338 772 € 37,95

PRESSO Euro muntenalbum 
Vrolijk gekleurd indrukalbum van hoogwaardig bedrukt, stevig 
karton met precies passende stansgaten voor het indrukken van 
26 complete Euro-koersmuntensets (1 cent t/m 2 Euro). Van 
alle Euro-landen (incl. Kroatië) behalve de dwergstaten  
Monaco, San Marino, Vaticaan en Andorra.  Buitenformaat  
(gesloten): 255 x 280 mm. 
                                                                                                              
 
art.nr. 346 511                                                                  € 29,95

Aanvulbladen          
NUMIS EURO  
zie rubriek  
“Albumsystemen”.

Productvideo

NIEUW



22

Incl.  
Kroatië

Voor ieder die een vroegere  
albumversie wil aanvullen:  
Voordrukbladen ook verkrijg-
baar als set! Incl. Kroatië. 
Bestaande uit: 1 dekblad en 5 bedrukte           
voordrukbladen. 
art.nr.  323 726    per verp. € 13,95

Euro munten

In mahoniekleurige houtnerf voor 24 Euro-koersmuntensets in  
capsules (1 cent tot 2 Euro). Incl. 4 tableaus met blauw, fluweelachtig 
oppervlak en elk 48 ronde vakken voor telkens 6 Euro-koersmunten-
sets. Bijzondere stabiliteit van de tableaus door houten omranding. 
Dekselkussen gevoerd met blauw satijn en met zilverkleurige opdruk. 
Veilige en onopvallende magneetsluiting. Buitenformaat: 332 x  
271 x 70 mm. 

art.nr. 347 179                                        € 99,95

Verzamelkaart voor Euro munten

Muntencassette voor Euro- 
koersmuntensets in capsules

Stevig karton met uitsparingen voor 1 complete Euro muntenset in een glashelder  
kunststof verpakking. De munten zijn aan twee zijden zichtbaar. Buitenformaat: 106 x 
144 mm. Optimale geschenkverpakkingen! 
 
art.nr. 315 678                                                                        € 1,95 

Passende bladen GRANDE. artnr: 337 553 + 333 959 (zie rubriek “Albumsystemen”), Verzamelkoffer Multi 
CARGO (zie rubriek “Boxen, koffers en cassettes”).

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

OPTIMA Euro muntenalbum
Compleet album in blauw 4-ringband van kunststof, incl. 5 OPTIMA bladen voor  
25 complete Euro-koersmuntensets. Euroteken in zilver-reliëfdruk op de voorzijde. 
Zwarte voordrukbladen met gekleurde afbeelding van alle reeds verschenen euro-
munten (incl. Kroatië). Buitenformaat: 245 x 270 x 55 mm. Aanvulbladen OPTIMA 
EURO in de rubriek “Album systemen”. Alle munten in kleur afgebeeld. 
 
art.nr. 336 883              € 32,95

NIEUW
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✗

Verwendung Blatt Anzahl Münzen pro Blatt art.nr. Preis 

Voor sets van 8 Euro circulatiemunten 2 16 315 537 € 8,95 

Voor 2-Euro munten 2 20 312 494 € 8,95 

Voor 2-Euro-munten „35 jaar Erasmus-programma“ 2 1x 12/1x 11 365 541 € 8,95

Euro munten

VISTA Euro muntbladen
Elk pak bevat: 2 donkerblauwe VISTA bladen met goudopdruk. Wij ad-
viseren u de VISTA Classic Euro ringband voor het opbergen van deze 
bladen, (zie hierboven) of de neutrale OPTIMA  ringbanden (zie rubriek 
“Albumsystemen”) om uw bladen te  personaliseren. Prijs per pak: zie 
tabel.

Voor het labellen van neutrale muntbladen. Bevat alle namen van alle eurolanden, 
Duitse munthuizen, deelnrs (I–XII) en jaartallen 1999–2024 Alle 24 eurolanden  
(incl. Kroatië)  vlaggen incl San Marino, Vaticaanstad, Monaco en Andorra, tevens twee  
Europese vlaggen. 

art.nr. 321 082                                                                                            per set   € 4,95

Euro stickerset

Onze  
best- 
seller

Gebruik Blad Aantal munten per blad art.nr. Prijs

Bijpassende cassette 
Beschermt tegen invloeden van buiten af, zoals stof,  
vuil, etc. Kan stabiel rechtop gezet worden. Geschikt voor 
alle OPTIMA Classic banden en albums. Plastic omslag,  
in blauw uitgevoerd. Buitenformaat: 250 x 280 x 65 mm. 

art.nr. 329 363                              € 14,95

TOP-
Seller

NIEUW

art.nr. 315 537 art.nr. 312 494

Incl.  
Kroatië

Classic Euro ringband 
Gebonden OPTIMA ringband. Elegante kunstlederen omslag met luxe  
reliëf druk op de voor- en rugzijde in kleur. Geschikt voor alle VISTA en OPTIMA 
 bladen (niet inbegrepen). De ringband biedt plaats voor 9 VISTA- muntbladen 
(zie onder) of 15 OPTIMA muntbladen (zie rubriek “Albumsystemen”).  
Buitenformaat: 245 x 270 x 55 mm.  

 

art.nr. 326 196                                                € 29,95  
Ringband incl. cassette (set) 

art.nr. 341 306                     

€ 44,90                                                 € 39,95

TOP-
Seller
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Zilveren munten – 
Een klasse op zich!  

Lange tijd werd het „kleine broertje van goud“ overschaduwd door 's werelds beroemdste edelmetaal, maar zilver is nu een  
klasse apart. De meeste beleggingsmunten die al bestsellers in goud waren geworden, zijn nu ook verkrijgbaar in zilver - zelfs de 
„Krugerrand“, die in 1967 in goud werd gelanceerd en pas in 2018 opnieuw werd uitgevonden als een beleggingsmunt in zilver. 
Daarnaast behoren de Maple Leaf uit Canada, de Wiener Philharmoniker uit Oostenrijk en de Australische Kangaroo tot de absolute 
bestsellers. 
Vergeleken met goud heeft zilver aanzienlijk meer inhaalpotentieel en is het zo populair bij beleggers, vooral omdat het zelfs met 
een klein budget betaalbaar is. De ounce (31,1 gram netto gewicht) is de maatstaf van alle dingen in zilverbeleggingen, en er zijn 
ook zilverbaren. Door differentiële belasting-heffing kunnen munten die buiten de Europese Unie zijn geproduceerd bijzonder  
goedkoop worden verkocht. Beleggers krijgen het meeste zilver voor hun geld met klassieke investeringsounces, omdat de edel- 
metaalmunten met een gewicht van één ounce in grote hoeveelheden worden geproduceerd en de toeslag voor het slaan extreem 
laag is. Zilver is geen onbekend metaal in de muntenwereld - circulatiemunten worden al duizenden jaren in zilver geslagen en het 
edelmetaal zorgde voor vertrouwen en stabiliteit. Het is pas sinds de jaren zeventig dat landen over de hele wereld zichzelf de extra 
kosten hebben bespaard en in plaats daarvan vertrouwen op basismetalen - het resultaat: valuta's zoals de Euro of de Amerikaanse 
dollar verliezen aan geloofwaardigheid, niet in de laatste plaats door het massale gebruik van de drukpers. Een zilveren munt  
daarentegen wordt over de hele wereld herkend, ongeacht de valuta waarin deze is geslagen. 
Zodat verzamelaars en investeerders lang van hun zilveren munten kunnen genieten, biedt LEUCHTTURM een breed scala aan  
accessoire-producten - met de juiste opbergmogelijkheden en andere hulpmiddelen blijven zilveren munten optimaal beschermd 
en zijn ze maximaal voorbereid op een mooie toekomst.
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Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

 Muntkassettes VOLTERRA voor geliefde zilverenmunten

Eén tableau met een zwart, veloursachtig oppervlak en 20 ronde velden. Edele, zilverkleurige deksel- en kussenopdruk met  
muntmotieven van de zilveren munten. Dekselkussen gevoerd met zwart satijn, behalve artikelnr. 318 214. Veilige en onopvallende 
magneetsluiting.  

Ø Diameter       Indeling                                                                                               Vakken                 art.nr. 

37 mm                       Voor 20 zilveren munten „Wiener Philharmoniker” in LEUCHTTURM-capsules                               20 (42,6 mm Ø)              350 448 

38 mm                       Voor 20 zilveren munten „Maple Leaf” in LEUCHTTURM-capsules                                               20 (44,2 mm Ø)              348 034* 

39 mm                       Voor 20 zilveren munten „Somalia olifant” in LEUCHTTURM-capsules                                          20 (45 mm Ø)                 357 306 

39 mm                       Voor 20 zilveren munten „Zuid-Afrika Krugerrand” in LEUCHTTURM-capsules                              20 (45 mm Ø)                 361 478 

39/40 mm                 Voor 20 zilveren munten „Britannia” in LEUCHTTURM-capsules                                                   20 (45 mm Ø)                 360 891 

40 mm                       Voor 20 zilveren munten „China Panda” in originele capsules (uitvoering 1 ounce en 30 g.)        20 (45,4 mm Ø)              344 580 

40,6 mm                    Voor 20 zilveren munten „Australian Koala” in capsules                                                               20 (45,4 mm Ø)              347 920  

40,6 mm                    Voor 20 zilveren munten „Australian Kookaburra” in capsules                                                      20 (45,4 mm Ø)              346 441  

40,6 mm                    Voor 20 zilveren munten „Australian Kangaroo” in LEUCHTTURM-capsules                                 20 (47,5 mm Ø)               355 190 

41 mm                       Voor 20 zilveren munten „American Eagle” in LEUCHTTURM-capsules                                         20 (47,5 mm Ø)               348 033 

40,6 mm                    Voor 12 zilveren munten „Lunar III“ in originele capsules                                                              12 (45 mm Ø)                 364 640 

38,61 mm                  Voor 11 zilveren munten 2 oz „Queen’s Beasts“ in LEUCHTTURM-capsules                                  11 (45 mm Ø)                 364 641

De hoogwaardige muntencassettes zijn bijvoorbeeld geschikt 
voor het verzamelen van de populaire zilveren munten  
American Eagle, Maple Leaf, Weens Filharmonisch Orkest, 
Kookaburra, Koala, Kangaroo, Somalia olifant, Britannia  
of Panda (uitvoering 1 ounce en 30 g) in originele of  
LEUCHTTURM-capsules.

Per muntencassette   € 49,95 *  Product video              
art.nr. 348 034

NIEUW

NIEUW
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NIEUWNIEUW

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Muntkassette VOLTERRA voor Lunar III en Queen’s Beasts

Muntkassette VOLTERRA voor 60 zilverenmunten 40-41 mm Ø
Deze hoogwaardige mahoniekleurige muntkassette is geschikt voor bijvoorbeeld  
60 zilveren munten (40-41 mm ø) in capsules. Drie tableaus met een blauw velours-
achtig oppervlak en met elk 20 ronde vakjes (47 mm ø) voor het insteken van  
munten in capsule. Dekselkussen opgevuld met satijn. De tableaus met houten frame 
en de muntkassette met vergulde scharnieren zorgen voor een bijzondere stabiliteit. 
Onopvallende magnetische sluiting. Buitenmaat: 330 x 55 x 270 mm. 

art.nr. 318 214                                                                  € 89,95

art.nr. 364 640

Voor product- 
beschrijving zie  
vorige pagina.           
 
Per muntencassette 

€ 49,95

Lunar III: Het feit dat een serie munten meerdere keren wordt uitgegeven is 
een absolute uitzondering in de muntenwereld. De Lunar-serie uit Australië is 
echter zo'n groot succes geworden dat de Perth Mint nu de derde serie heeft 
gelanceerd met de dieren uit de Chinese maankalender. De start van de Lunar 
III serie is in 2020 gemaakt met de muis. De „Lunars“ uit Australië zijn gemaakt 
in goud, zilver en platina en zijn door hun strikt beperkte oplage gewilde  
collector's items geworden.

Queen’s Beasts: Wie had gedacht dat een muntenserie met Britse heraldische 
dieren een succes zou worden? De Queen's Beasts of the Royal Mint hebben de 
Bullion-wereld stormenderhand veroverd - tussen 2016 en 2021 werden in  
totaal elf munten uitgegeven die zijn gewijd aan geselecteerde adellijke  
huizen. 

art.nr. 364 641
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Presentatie-box MB  
voor 9 goudbaartjes in  
blisterverpakking
Praktische presentatie-box MB voor het opbergen van 9 goudbaartjes 
met opdruk in blisterverpakking. Rookkleurige buitenkant en tableau 
met zwart fluwelen inleg. Stapelbaar en kan gecombineerd worden 
met andere MB-muntboxen. Geschikt voor de meeste bankkluisjes. 

art.nr. 362 883                                                                              € 24,95

NIEUW

De waarde van het goud 
Valuta's, heersers en naties zijn gekomen en gegaan, maar goud is gebleven - het gele metaal heeft 
naam gemaakt als een eeuwige valuta en inspireert niet alleen verzamelaars over de hele wereld, maar 
ook investeerders die op zoek zijn naar een „veilige haven“. In ieder geval sinds het uitbreken van de 
wereldwijde financiële crisis is goud ook in Duitsland aan een triomfantelijke opmars begonnen en 
geniet het steeds meer populariteit bij steeds meer spaarders. 
 
Het geboorteuur van moderne edelmetaalinvesteringen gaat terug tot 1967. In die tijd waagde Zuid-Afrika een experiment met een 
onzekere uitkomst en presenteerde een gouden munt zonder nominale waarde - en de Krugerrand werd een wereldwijd succes.  
Inmiddels is de springbok het symbool geworden van beleggingen in edelmetaal. En veel landen zoals Canada (Maple Leaf), USA 
(American Eagle) of Oostenrijk (Wiener Philharmonic) zitten de Krugerrand op de hielen. Ze behoren allemaal tot de zogenaamde 
„bullion coins“, die speciaal voor investeerders worden geslagen, maar de status hebben van een officieel betaalmiddel. Deze eigen-
schap zorgt voor extra vertrouwen. Naast investeringsmunten zijn ook verzamelmunten van goud erg populair - en Duitsland loopt 
nu ook voorop met gouden munten. Tot 2001 waren gouden munten een numismatisch taboe in de Bondsrepubliek Duitsland. Met 
zijn prachtige motieven en muntgewichten in elke prijsklasse, bekoort de Munt Duitsland zowel investeerders als verzamelaars. Of 
een gouden munt nu zijn weg vindt naar een verzameling of een edelmetaaldepot, hoogwaardige opbergsystemen zijn essentieel 
voor langdurig waardebehoud. Want zowel edelmetaalmunten als historische verzamel-objecten moeten onberispelijk zijn om de 
beste prijs te krijgen op veilingen of bij aankoop. Het is daarom raadzaam om zowel de moderne Krugerrand- als ook het Kaiser-
reich-goud veilig op te slaan en te verzorgen, zodat goud ook in de komende jaren en voor toekomstige generaties zijn functie als 
valutabescherming kan blijven vervullen. Zie de volgende pagina's voor geschikte accessoires voor populaire gouden munten.

Opbergboxen LOGIK voor goudbaren  
in blister en/of coincards

Zwarte opbergboxen voor tot wel 40 goudbaren 
in blister of coincards (85 x 54 mm). Voor het 
onderbrengen van de verzamelobjekten in  
vaste vakindelingen. Vingeruitsparing in het 
deksel voor het makkelijk openen van de box.Verticaal  

formaat 
Buitenformaat: 
300 x 65 x 95 mm 
 
art.nr. 365 162

Liggend formaat 
Buitenformaat: 300 x 100 x 60 mm 
 
art.nr. 365 163

Per box € 22,95

De hoge stabiliteit biedt  
permanente bescherming. 
Moderne design.

Beide dozen hebben een deksel  
(hier niet afgebeeld, zie pagina 101).

NIEUW
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Presentatie-doosje NOBILE voor 1 goudbaar in blisterverpakking
Dit mooie presentatie-doosje in lederlook worden gebruikt om een goudbaar met opdruk in blisterverpakking in op te bergen.  
Stevige metalen behuizing bedekt met zwart, fijn generfd, gewatteerd kunstleer. Inlay met een zwart veloursachtig oppervlak en een 
rechthoekig veld (86 x 54 mm). Deksel kussen gewatteerd met wit satijn. Incl. wit satijnen lint voor een certificaat.

Presentatie-doosje  
VOLTERRA voor  
1 goudbaar in  
blisterverpakking
Hoogwaardig presentatie-doosje voor het bewaren van een 
goudstaaf met opdruk in blisterverpakking. Deksel kussen 
gevoerd met zwart satijn, onderzijde met rechthoekige uit-
sparing (86 x 54 mm) en veloursachtig oppervlak. Incl. sa-
tijnen lint voor onderbrengen van een certificaat. Buiten-
formaat: 120 x 34 x 90 mm.

Voor blisters  
in verticaal  
formaat 
Buitenformaat: 
88 x 35 x 118 mm 
 
art.nr. 361 400

Per etui € 

Voor blisters  
in liggend  
formaat 
Buitenformaat: 
118 x 35 x 88 mm 
 
art.nr. 361 401

Mahonie kleurige 
houtnerf uitvoering 
art.nr. 362 498

Zwarte  
uitvoering 
art.nr. 362 497

Per etui  

€ 24,95

Presentatie-cassette  
VOLTERRA voor  
8 goudbaartjes in  
blisterverpakking
Hoogwaardige presentatie-cassette voor het bewaren van 8 goud- 
baartjes met opdruk in blisterverpakking. Dekselkussen en veloursach-
tige inleg uitgevoerd in zwart. Buitenkant mahonie kleurige houtnerf 
uitvoering. Buitenformaat: 305 x 30 x 245 mm. 

art.nr. 362 499                                                                             € 49,95

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Luxe bedrukking op deksel

Luxe bedrukking op deksel

Muntencassette VOLTERRA  
“20 Zwitserse frank Vreneli  
gouden munten” 
Cassette in het edele rood van  
de vlag van Zwitserland.  
Voor 28 Vreneli gouden munten  
(20 Zwitserse frank) in capsules  
(binnen-ø 21,5 mm).  
Met 28 ronde vakjes. 
 
art.nr. 365 158 

€ 49,95

Muntenkassette VOLTERRA  
„Maple Leaf Gold“ 
Cassette in elegant zwart.                                                  
Voor 30 gouden Maple Leaf  
munten  (1 oz.) in capsule.                                              
Met 30 ronde vakjes  
(Ø 35 mm).   

art.nr. 365 159 
€ 49,95

Luxe bedrukking op deksel

Muntenkassette VOLTERRA 
„Krugerrand 1 oz Gold Coins“ 
Cassette in elegant zwart.                                                  
Voor 30 gouden Krugerranden  
(1 oz.) in capsule.                                                             
Met 30 ronde vakjes  
(Ø 39 mm).  

art.nr. 363 743                                            
€ 49,95 

Hoogwaardige muntencassette voor populaire gouden munten in  
capsules. 1 tableau met zwart, veloursachtig oppervlak en ronde vakken. 
Edele, goudkleurige deksel- en kussenprint met muntmotief. Dekselkussen  
met zwart satijn gewatteerd. Veilige en onopvallende magneetsluiting.  
Buitenmaat: 305 x 30 x 245 mm. Capsules niet inbegrepen.

Muntkassettes VOLTERRA voor gouden munten

Gouden munten

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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ROUTE 48 
voor 48 munten 
Met 8 bladen voor elk 6 munten  
tot 33 mm Ø. Buitenformaat:  
150 x 105 mm. 

art.nr. 314 775  

  € 9,95

Zak albums ROUTE voor munten
Vanwege het handige formaat passen de zakalbums ROUTE probleemloos in de hand- of aktetas of in de zak van een kostuum. 
Daarmee zijn ze bij uitstek geschikt voor onderweg en voor ruilbeurzen. Incl. stevige, vast ingebonden transparante bladen met  
weekmakervrije, harde pvc-insteekvakjes (behalve art.nr. 325 026). Gewatteerde, donkerblauwe band met zilverkleurige reliëfdruk 
op de voorzijde.

ROUTE 2-Euro 
voor 48  
2-euromunten 
Met 6 bladen voor elk 8  
2-euromunten. Buitenformaat:  
120 x 165 mm. 
art.nr. 335 392              € 12,95

COINS zak album
Biedt plaats aan 48 wereldmunten. Voorzien van 8  geïntegreerde bladen, elk met 
 transparante,  weekmakervrije bladen voor 6 munten tot 33 mm in diameter. 
 Attractief dankzij luxe ontwerp. Buitenformaat: 115 x 150 mm.   
 

art.nr. 344 961 

€ 12,95

Productvideo
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Voor eretekens, medailles en onderscheidingen 
kunnen wij ook onze beschermhoezen  
aanbevelen, zie pag. 108.

Incl. standaardOptioneel voor staande of liggende  
presentatie

Incl. montageset voor ophanging aan  
de wand

Vergulde scharnieren en veilige magnetische 
sluiting

Met glazen deksel voor een stijlvolle presentatie

Eretekens en medailles

Vitrine MILITARIA

NIEUW

De vitrine MILITARIA is ideaal voor uw 
eretekens en onderscheidingen. Dankzij 
een schuiminleg met een veloursachtig 
oppervlak kunnen de verzamelobjecten 
variabel met de sierspeld worden ge-
plaatst. Een glazen deksel met een lijst 
in mahoniekleurige houtnerf biedt op 
elk moment zicht op de collectie. De 
standaard en de bij de levering inbegre-
pen montageset voor ophanging aan de 
wand bieden verschillende presentatie-
mogelijkheden. Vergulde scharnieren en 
veilige magnetische sluiting. Buiten- 
formaat: 380 x 255 x 30 mm. 
 
art.nr. 367 505 

€ 69,95
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85 mm

33/8„263 mm
101/4

195 mm
75/8

„

„

128 mm 5„

Groen                     art.nr. 333 443 
Rood                      art.nr. 336 281 
Blauw                     art.nr. 328 848 
Zwart                      art.nr. 360 983

€ 34,95

Classic VARIO-set 

Ringbanden en bladen voor bankbiljetten zijn ook verkrijgbaar in het OPTIMA formaat, zie onder “OPTIMA systeem”.

VARIO Classic ringband 
Boekbinderskwaliteit bij de afwerking,  
band van kunstleer. ruimte voor max. 
 60 VARIO bladen  
(al naar gelang de dikte van de INHOUD),  
stevig 4-D-ringmechaniek.  
Kleuren: groen, rood, zwart en blauw.  
Met bijpassende, beschermende cassette.  
Buitenformaat: 257 x 316 x 63 mm.

Bankbiljettenalbum

art.nr. 319 560art.nr. 322 789 art.nr. 336 139art.nr. 318 444

VARIO-bladen 
Hoogtransparante bladen in het VARIO formaat (216 x 280 mm). Documentenecht: Alle bladen zijn (zonder weekmakers en zuren)  
gemaakt van polyester dat niet alleen een perfecte presentatie, maar ook optimale bescherming biedt voor uw verzamelobjecten.  
Prijs per verpakking (5 stuks). 

Transparante bladen 

art.nr. 318 444      € 6,95 
art.nr. 322 789      € 6,95 
art.nr. 319 560      € 6,95 

Zwarte schutbladen  
art.nr. 336 139     € 4,95

Het complete VARIO programma vindt u in de rubriek  
“Albumsystemen” in de accessoires catalogus voor filatelisten.

Docu- 

menten- 

echt
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Ringbanden en bladen voor bankbiljetten zijn ook verkrijgbaar in het OPTIMA formaat, zie onder “OPTIMA systeem”.

NUMIS bankbiljettenalbums 
Complete albums in Classic design, inclusief bijpassende cassette. 
Kunstlederen band in boekbinderskwaliteit,  voorzien van  
4-D-ringmechaniek, inclusief 10 NUMIS bladen 2C en 3C  
(zie beneden). Kleur: blauw. Buitenformaat (cassette): 235 x  
240 x 60 mm. 
 
art.nr. 317 859                                                                         

€ 47,85                                               € 44,95

NUMIS bladen 
Formaat: 193 x 217 mm. Verpakking NUMIS 1C–3C: 10 stuks zonder witte tussenbladen. 
 
Prijs  
per verpakking  
(10 stuks)  

€ 8,95 

Zwarte schutbladen 
(10 stuks) 
art.nr. 357 701 
Prijs per verp.   € 5,95

Witte tussenbladen 
(10 stuks) 
art.nr. 336 293 
Prijs per verp.   € 5,95

•NUMIS 3C  
voor bankbiljetten 
art.nr. 316 522

•NUMIS 2C 
art.nr. 338 575 
voor bankbiljetten en 
postzegelmapjes

•NUMIS 1C 
art.nr. 304 653  
voor muntensets
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Album BILLS voor 300 bankbiljetten
Hoogwaardig album met 100 vast ingebonden bladen voor 300 bankbiljetten. Bij-
zondere bescherming van de bank biljetten door 100% zuur- en weekmakervrije bla-
den. Binnenformaat bladen: 168 x 90 mm. Aantrekkelijke optiek van de ringband 
door gekleurde bankbiljetmotieven uit de hele wereld. Handig en robuust dankzij 
veegvaste omslag. Buitenformaat: 245 x 300 x 60 mm. 
 
art.nr. 309 759                                                                                                    € 44,95

U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com

Edel bankbiljettenalbum in classic design. Met 100 stevige, vast ingebonden doorzichtige bladen voor de stijlvolle  onderbrenging en 
presentatie van maximaal 300 bankbiljetten. Bijzondere bescherming van de bankbiljetten door 100% zuur- en weekmakervrije  
bladen. Binnenformaat bladen: 184 x 97 mm. Hoogwaardige afwerking met doorgestikte kanten en een  
op leer gelijkende bekleding. Buitenformaat: 245 x 330 x 50 mm. 

art.nr. 345 089 € 49,95

Album voor 300 bankbiljetten
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35Bankbiljettenalbum en bankbiljethoesjes

BASIC 204 
Voor bankbiljetten tot  
204 x 123 mm.  
Buitenformaat: 212 x 131 mm. 

art.nr. 341 222

€ 12,95
U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com

Zakalbums ROUTE banknotes – 
ideaal voor onderweg

Handige zak albums met 20 vast ingebonden, transparante bladen voor het aan beide zijden bekijken van de bankbiljetten. Vanwege het 
handige formaat passen de beide albums probleemloos in uw handtas of jas van een kostuum. Daarmee zijn ze bij  uitstek geschikt voor  
onderweg en voor ruilbeurzen. Gewatteerde omslag. Voorzijde met goudopdruk. Kleur: donkerblauw. 

Voor bankbiljetten tot 210 x 125 mm 

Buitenformaat: 230 x 20 x 155 mm. 
art.nr. 347 372 € 11,95

Voor bankbiljetten tot 182 x 92 mm   
Buitenformaat: 205 x 25 x 120 mm. 
art.nr. 313 845 € 9,95

BASIC  
bankbiljethoesjes 
voor bankbiljetten 
Voor het opbergen van bankbiljetten tot 204 x 123 mm  
(b x h). De hoezen zijn aan 3 zijden gesloten (onder, links 
en rechts) en open aan de bovenzijde*. De biljetten kunnen 
 gemakkelijk worden ingestoken en uitgenomen, zonder  
deze te kreuken. De helderheid van de hoezen zorgt voor 
een goed zicht op zowel de voor als achterzijde van het  
biljet. Pak á 50 stuks, beschikbaar in 4 formaten. 

* De geopende zijde wordt aangegeven met de rode markering.

BASIC 158 
Voor bankbiljetten tot  
158 x 75 mm.  
Buitenformaat: 166 x 81 mm. 

art.nr. 344 903  
€ 11,95 

BASIC 140 
Voor ”Euro-souvenir“-bank -
biljetten 140 x 80 mm.  
Buitenformaat: 146 x 84 mm. 

art.nr. 359 380  
€ 11,95 

BASIC 170 
Voor bankbiljetten tot   
170 x 86 mm.  
Buitenformaat: 176 x 90 mm. 

art.nr. 341 221  

€ 12,95 

Pak á 
50 st.
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Album voor 420 „Euro-souvenir“-bankbiljetten

„Euro-souvenir“-bankbiljetten
In 2015 werd het concept van het „NUL Euro Souvenir“-bankbiljet 
gelanceerd. De „NUL-Euro-Souvenir“-bankbiljetten worden 
verkocht via bankbiljettenautomaten, aan de kassa of 
in de Souvenirwinkels van vele musea, pretpar-
ken of attracties. Ze zijn inmiddels in veel landen 
verkrijgbaar en ook gewild bij verzamelaars. „Euro-
Souvenir“-bankbiljetten worden geproduceerd in een 
drukkerij die ook echte eurobiljetten drukt. Ze hebben en-
kele van de echtheidskenmerken die typisch zijn voor bankbil-
jetten en zijn gedrukt op  veiligheids-papier. Elk bankbiljet bevat 
de volgende beveiligingsfuncties: Watermerken, metalen strips in het 
papier, voelbaar reliëf, hologrammen, microschrift, doorkijkregisters, 
fluorescerende en onzichtbare kleuren, serieletters en controlenummers. 
Door de selectie van de gebruikte functies (vooral de kleur paars of groen) kunnen ze niet worden verward met betaalmiddelen.  
 
Wij bieden u een breed scala aan toebehoren voor het bewaren van „NUL Euro-Souvenir“-bankbiljetten. 

Dit bankbiljettenalbum met 70 stevige, strak gebonden transparante hoezen biedt plaats aan maximaal 420 „NUL Euro-Souvenir“-
bankbiljetten (mits de hoezen aan beide zijden worden gebruikt). Hoezen van weekmakervrij kunststof zorgen voor een stevige grip 
en bescherming tegen vervuiling. Kleurrijk, gelamineerd omslag met verschillende motieven van de eerste „NUL Euro Souvenir“ 
bankbiljetten. Buitenmaat: 180 x 255 x 55 mm. 

art.nr. 349 260 € 39,95

Docu- 

menten- 
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U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com
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Het biljet is niet bij de levering  inbegrepen.

Exclusief bij LEUCHTTURM: 
Het officiële Album voor 200 “Euro-souvenir”-bankbiljetten 

Zakalbum ROUTE voor                 
40 “Euro-souvenir”-bankbiljetten

Beschermhoezen BASIC 140 
“Euro-souvenir”-bankbiljetten

Album voor 200 'Euro-souvenir'-bankbiljetten met 50 vast  ingebonden pagina's voor telkens 4 bankbiljetten per blad. De transparante 
bladen zijn met de pagina's verbonden. Met lijnen naast ieder blad voor individuele opschriften. Vrolijk gekleurde, gelamineerde 
omslag. Incl. een “Euro-souvenir”-bankbiljet in beperkte oplage. Buitenformaat: 230 x 220 x 50 mm. 

art.nr. 358 046                                                                 € 32,95

Beschermhoezen voor “Euro-souvenir”-bankbiljetten en alle 
bankbiljetten tot 140 x 80 mm (b x h). De bladen zijn aan  
3  zijden gelast (onder, links, rechts) en aan de bovenzijde 
 geopend*. De glasheldere beschermhoezen zorgen ervoor dat de 
biljetten van beide zijden kunnen worden bekeken. Materiaal: 
hard PVC – gegarandeerd zuur- en weekmakervrij. Buiten -
formaat: 146 x 84 mm. 50 per pak.  
art.nr. 359 380                                                50 per pak  € 11,95 
* De geopende zijde wordt aangegeven met de rode markering.

Zakalbum met 20 stevige, vast ingebonden transparante bladen 
voor 40 “Euro-souvenir”-bankbiljetten (bij benutting van beide 
zijden van de bladen). Kunststofbladen zonder weekmakers 
 zorgen voor een veilige bewaring en bescherming tegen 
 verontreinigingen. Handig formaat, ideaal voor onderweg. 
 Gewatteerde omslag in donkerblauw met zilverkleurige 
 reliëfdruk op de voorzijde. Buitenformaat: 150 x 95 x 20 mm. 

art.nr. 349 259                                                                 € 8,95

Het officiële album 
Inclusief

U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com
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A4

A4 Documenten album  
Luxe documenten album voor het opbergen van postzegelvellen,  
historische documenten, certificaten en andere A4 formaat docu-
menten. Incl. stevige plastic bladen (documentenecht) voor het op-
bergen en  presenteren van uw documenten in stijl. Formaat bladen: 
212 x 300 mm. Vakmanschap met genaaide hoeken en luxe  lederlook. 
Kleur: zwart 
 
Met 50 bladen. Voor maximaal 100 documenten (bij dubbelzijdig  
gebruik). Rechte rug.   Buitenformaat: 255 x 330 x 55 mm. 
 
 

art.nr. 363 224                                           € 39,95

NIEUW

U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com

Voor bijv. aandelenDocu- 

menten- 

echt



Albumsystemen 
voor munten en bankbiljetten 

De LEUCHTTURM albumsystemen zijn bij uitstek geschikt voor het bewaren van munten,  bankbiljetten,  
historische waardepapieren en nog veel meer. Daarbij bieden onze albums en bladen niet alleen de nodige  
bescherming, maar zorgen ze bovendien voor een representatieve bewaring van uw verzamelobjecten. Alle  
producten zijn optimaal afgestemd op de onderbrenging van uw verzamelobjecten. LEUCHTTURM biedt u een 
grote keuze aan albums in de meest uiteenlopende maten, designs en uitvoeringen. Daarbij biedt elk album-
systeem een omvangrijk assortiment  passende aanvullingsbladen. In maat oplopend zijn de volgende album-
systemen verkrijgbaar:  NUMIS, OPTIMA, VARIO, GRANDE, FOLIO en KANZLEI.
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Rood                      art.nr. 310 704 
Groen                     art.nr. 300 115 
Blauw                     art.nr. 337 964

€ 29,95
Rood                      art.nr. 338 789 
Groen                     art.nr. 338 788 
Blauw                     art.nr. 338 787

Muntenalbum incl. cassette Muntenalbum zonder cassetteBuitenformaat:  
220 x 240 x 60 mm

Muntenalbum in 4-ringband van kunststof, incl. elk 1 blad NUMIS 
44, 34, 25, 17, MIX, 5 witte schutbladen en een wit, bedrukt schutblad 
als titelblad. Geschikt tot 10 NUMIS muntbladen. Voor en  rugzijde 
van  album bedrukt met afbeelding in zilver. Verkrijgbaar in de  
kleuren rood, groen en blauw. Buitenformaat: 215 x 230 x 48 mm.

NUMIS muntenalbum

Rood                      art.nr. 312 262 
Groen                     art.nr. 330 847 
Blauw                     art.nr. 317 360

Band (zonder inhoud) 
Met cassette. Dit album is geschikt 
voor NUMIS bladen. Capaciteit tot  
15 NUMIS bladen. 
 

€ 29,95

Rood                      art.nr. 327 836 
Groen                     art.nr. 301 280 
Blauw                     art.nr. 313 617

Compleet album in het Classic design incl. 5 NUMIS bladen (elk 1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX) en 5 witte schutbladen. Kunstleren 
ringband in  boekbinderskwaliteit, met 4-ring-mechaniek. Kleuren: blauw, rood en groen. Uitbreidbaar tot 15 NUMIS muntenbladen. 
Incl. bijpassende, beschermende cassette. Buitenformaat: 235 x 240 x 60 mm. 

€ 37,95

Classic NUMIS muntenalbum

€ 24,95



41Het NUMIS systeem

Docu- 

menten- 

echt

•NUMIS K50 
art.nr. 310 444 
voor munt- 
houders (5 stuks) 
Prijs per verpakking 
per pak      € 6,95

•NUMIS SORT     art.nr. 338 347 
NUMIS-bladenassortiment 
Elk 1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX      
per pak € 8,95

•NUMIS 1C 
art.nr. 304 653 
voor muntensets  
tot 165 x 219 mm

•NUMIS 3C 
art.nr. 316 522 
voor bankbiljetten 
tot 165 x 70 mm

•NUMIS EURO 
art.nr. 338 425 
voor 3 complete 
Euro-muntensets 
inclusief Euro-
vlaggen-stickers

•NUMIS 2C 
art.nr. 338 575 
voor bankbiljetten 
en postkaarten tot 
165 x 107 mm

•NUMIS 66   
art.nr. 321 507 
tot 66 mm Ø

•NUMIS 55 
art.nr. 330 456 
tot 55 mm Ø

•NUMIS 44 
art.nr. 315 584 
tot 44 mm Ø

•NUMIS 34 
art.nr. 338 571 
tot 34 mm Ø

•NUMIS MIX 
art.nr. 323 010 
diverse Ø

•NUMIS 25 
art.nr. 323 463 
tot 25 mm Ø

•NUMIS 17 
art.nr. 301 127 
tot 17 mm Ø

NUMIS bladen
NUMIS 17–66 
Hoogtransparante muntbladen met vakjes 
zonder weekmakers en zuren, voor het veilig 
opbergen van uw munten. Bladformaat:  
193 x 220 mm. Met witte kartonnen 
schutbladen. 5 stuks per verpakking. 
 
Prijs per verpakking € 8,95

NUMIS 1C–3C 
Documentenecht: vervaardigd van poly-
ester. Bladformaat: 187 x 225 mm.  
Zonder witte  kartonnen schut bladen.  
10 stuks per verpakking. 
 
Prijs per verpakking  € 8,95

Witte en zwarte schutbladen 
In het NUMIS-formaat. 10 stuks per verpakking. 
wit – art.nr. 336 293 
Prijs per verpakking 
€ 5,95 
zwart 
art.nr. 357 701 
Prijs per  

€ 5,95
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OPTIMA Classic muntenalbum
Voor uw waardevolle muntenverzameling. Zwarte, rode, blauwe en groene kunst lederen banden dragen zorg voor een optimale 
 presentatie van uw verzameling. In dit album komen Uw munten volledig tot hun recht. Met 10 OPTIMA munten etuis voor  
304 munten, 2 x OPTIMA 42, 27, 20, 4 x OPTIMA 34 + 2 voorbladen. Kan worden aangevuld  tot 15 OPTIMA muntbladen. Stevige  
4-D-ringmechaniek.  Incl. cassette. Buitenformaat: 250 x 280 x 65 mm.  

Rood                      art.nr. 331 276 
Groen                     art.nr. 320 397 
Blauw                     art.nr. 321 845 
Zwart                      art.nr. 313 506

Muntenalbum met cassette

€ 49,95

Incl 
10  

bladen

Rood                      art.nr. 318 816 
Groen                     art.nr. 330 141 
Blauw                     art.nr. 313 389 
Zwart                      art.nr. 324 423

OPTIMA Classic-set (Band en -cassette)

Rood                      art.nr. 308 665 
Groen                     art.nr. 318 866 
Blauw                     art.nr. 329 363

Bijpassende beschermcassette Buitenformaat: 250 x 280 x 65 mm

€ 32,95€ 14,95

OPTIMA  
Classic ringband
Band van kunstleer in boekbinders- 
kwaliteit, capaciteit voor max. 60 OPTIMA 
bladen of 15 OPTIMA munt bladen, stevig 
4-D-ringmechaniek. Kleuren: blauw, rood, 
groen en zwart. Buitenformaat: 245 x  
270  x 55 mm. 

€ 27,95

Rood                      art.nr. 326 586 
Groen                     art.nr. 335 950 
Blauw                     art.nr. 329 644 
Zwart                      art.nr. 307 682
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245 mm

180 mm

77 mm

120 mm

Het OPTIMA systeem
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U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com

OPTIMA K50 
art.nr. 309 197 
voor 12 munthouders 
50 x 50 mm 
(5 stuks) 

€ 7,95

OPTIMA ZWL 
art.nr. 335 313 
zwarte schutbladen 
 
(10 stuks) 

€ 5,95

Muntbladen 
OPTIMA SORT 
art.nr. 340 973 
per 1 x OPTIMA 42, 27, 
20 evenals 2 x OPTIMA 34 
(per verpakking) 

€ 9,50

OPTIMA bankbiljetten bladen 
Documentenecht: absoluut vrij van weekmakers en zuren.  
Formaat: 202 x 252 mm. 
Prijs per pak (10 stuks) € 8,95

OPTIMA 1C 
art.nr. 319 037 
voor muntensets

OPTIMA 3C 
art.nr. 317 839 
voor bankbiljetten

OPTIMA 2C 
art.nr. 309 942 
voor grote bankbiljetten

OPTIMA 65    
art.nr. 316 001 
voor 6 munten tot  
65 mm Ø, formaat vakjes  
78 x 78 mm

OPTIMA 42 
art.nr. 338 032 
voor 15 munten tot  
42 mm Ø, formaat vakjes 
48 x 46,5 mm

OPTIMA 27 
art.nr. 306 013 
voor 35 munten tot   
27 mm Ø, formaat vakjes 
31,5 x 32,7 mm

OPTIMA 20 
art.nr. 315 033 
voor 54 munten tot  
20 mm Ø, 
formaat vakjes 24 x 25 mm

OPTIMA 34 
art.nr. 319 236 
voor 24 munten tot 
34 mm Ø (DM 5, DM 10,  
dt. 10- en 20-Euro- 
herdenkingsmunten) 
formaat vakjes 
39,5 x 38,5 mm

OPTIMA EURO 
art.nr. 308 740 
met vakjes voor  
5 complete im omloop 
zijnde Euro-munten-
sets

OPTIMA 20–65 
Hoogtransparante muntbladen in het OPTIMA formaat (202 x 252 mm) met vakjes zonder weekmakers en zuren voor het veilig 
opbergen en presenteren van uw munten. 8 bladindelingen met capaciteiten voor 6 tot 54 munten. Met zwarte OPTIMA  
schutbladen als inhoudelijke resp. optische scheiding.  

Prijs per verpakking (5 stuks) € 9,50

OPTIMA munten etuis



44 Het OPTIMA systeem

75 mm

Met 

bescherm-

cassette

Extra 

grote 

capaciteit

Donkerbruin            art.nr. 341 937 
Zwart                      art.nr. 341 940

Ringband inclusief cassette

€ 59,95Banden zonder bladen.

Echt 
leder

Classic OPTIMA lederen  
ringband 
Hoogwaardige ringband van echt leder (Classic  design) voor 
het opbergen van munten, postzegels, bankbiljetten,  
ansichtkaarten e.d. ruimte voor maar liefst 60 OPTIMA  
bladen of 15 OPTIMA muntbladen. Robuust 4-D-ring- 
mechaniek. Verkrijgbare kleuren: zwart en donkerbruin. 
Incl. bijpassende, beschermende cassette (kunstleer).  
Buitenformaat: 255 x 290 x 70 mm.

Banden zonder bladen.

Rood                      art.nr. 301 654 
Groen                     art.nr. 311 417 
Blauw                     art.nr. 322 659 

OPTIMA Classic GIGANT-set (Band en -cassette)

€ 44,95

Voor maar liefst 80 OPTIMA bladen of 20 OPTIMA  
muntbladen. Boekbinderskwaliteit bij de afwerking, band van 
kunstleer. Robuust, recht 4-beugelmechaniek. Incl. bijpassende, 
beschermende cassette. Buitenformaat: 260 x 282 x 83 mm.

OPTIMA Classic ringband GIGANT



45Het OPTIMA systeem

Individuele 

bedrukking  

mogelijk

Classic OPTIMA box band
Luxe Classic ringband voor het opbergen van uw munten, bankbiljetten, postzegels en  documenten in stijl.  Geïntegreerde cassette 
ter bescherming tegen vuil en stof. Omslag in boekbinderskwaliteit in kunstleder uitgevoerd en voorzien van stevige 4-D-ringmecha-
niek.  Capaciteit tot 60 OPTIMA bladen of 15 OPTIMA muntbladen. In zwart uitgevoerd. Buiten formaat: 250 x 275 x 55 mm. Banden  
zonder bladen. 

art.nr. 310 766 € 39,95

Met geïntegereerde 
beschermcassette

Afsluitbaar

Onze populaire blauwe CLASSIC ringband is ook verkrijgbaar met tekstraampje.  
Met individuele opschriften brengt hij systeem en overzichtelijkheid in uw  
verzameling. Latere wijziging van de opschriften heel eenvoudig mogelijk door  
vervanging van het papieretiket. Bescherming van de papieren schutbladen door  
extra insteekvak van transparante folie. Maximale inhoud: 15 OPTIMA muntbladen. 
Afwerking van de ringband in boekbinderskwaliteit. Robuust 4-D-ringmechaniek. 
Incl. bijpassende, beschermende cassette. Buitenformaat: 250 x 280 x 65 mm.  
 
 
 
art.nr. 321 054  

€ 34,95

OPTIMA Classic ringband SIGNUM
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245 mm

180 mm

120 mm

77 mm

Het OPTIMA systeem

Pak á 
50 st.

• art.nr. 361 475 • art.nr. 361 476 • art.nr. 361 477

Naast de beproefde Classic OPTIMA ringbanden, bieden wij u nu ook de OPTIMA EASY 
ringband als voordelig alternatief aan. De ringband is geschikt voor alle OPTIMA bladen 
(niet geschikt voor OPTIMA XL bladen). Capaciteit: tot 50 OPTIMA-bladen of  
12 OPTIMA-muntbladen. Banden zonder inhoud. Buitenformaat: 270 x 220 x 40 mm. 

art.nr. 355 226              € 16,95

Voor onze prijsbewuste verzamelaars:  
OPTIMA EASY ringbanden 

Docu- 

menten- 

echt

U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com

De transparante LEUCHTTURM plastic bladen OPTIMA-Easy met verschillende indelingen zijn ideaal voor het opbergen van  
b.v. Bankbiljetten, kaarten in A6-formaat en allerlei documenten tot 245 x 180 mm (> A5). De bladen zijn geschikt voor alle  
LEUCHTTURM OPTIMA ringbanden. 
De bladen bieden echte bescherming door de ingezette 
verzamelstukken volledig af te dekken. Documentveilig 
(100% vrij van weekmakers en zuren). Materiaal: PP  
(polypropyleen).  
Buitenformaat: 252 x 202 mm. 50 per pak. 
 

Prijs per verpakking 
(50 stuks) slechts € 18,95

Verzamelbladen OPTIMA EASY voor een spaarzame prijs! 

Documenten in A5  
formaat, 1 vak

Documenten in A6  
formaat, 2 vaks

Bankbiljetten 
3 vaks
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OPTIMA ringbandmap KURT
Hoogwaardige ringbandmap KURT in leeroptiek voor munten, 
postzegels, bankbiljetten, ansichtkaarten en nog veel meer. De 
stevige ritssluiting beschermt uw verzameling optimaal tegen 
beschadiging en verlies.  
 
Capaciteit: Tot 30 OPTIMA-bladen (niet geschikt voor OPTIMA-
XL bladen) of 10 OPTIMA-muntbladen. Robuust 4-D-ring- 
mechaniek. Verkrijgbaar in zwart of bruin, de kleuren van de 
band. Zonder bladen.  
 
Buitenformaat gesloten: 285 x 225 x 35 mm.  

Zwart:       art.nr. 367 067 
Bruin:        art.nr. 367 068 
 
 
per ringbandmap 
 
€ 24,95

Ook  
verkrijgbaar  
in zwart!

NIEUW

NIEUW

Mappen zonder bladenOok verkrijgbaar in het GRANDE-formaat
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WORLD MONEY album

OPTIMA COINS album 
Bedrukte OPTIMA ringband voor 5 OPTIMA muntbladen tot 152 munten 
in 20–42 mm in diameter (1 x OPTIMA, 42, 27, 20 en 2 x 34 ) bladen 
vrij van weekmakers en zuren. Attractieve bedrukking op de ringband 
in kleur. Stevige 4D ring  mechaniek. Tot 15 OPTIMA muntbladen.  
Buitenformaat: 240 x 270 mm. 
 
 

art.nr. 340 920 € 27,95

Album in OPTIMA formaat, voorzien van een prachtige kunst-
 lederen band met een reliëf opdruk in kleur op de voor- en  
rugzijde. Band voor wereld munten met 5 verschillende  
OPTIMA bladen voor in  totaal 152 munten van de  gehele  wereld 
(1 x OPTIMA 42, 27, 20 en 2 x OPTIMA 34). Kan worden  
aangevuld tot 15 OPTIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Album zonder  
beschermende cassette 
art.nr. 323 813                  € 34,95

SPECIALE 

AANBIE-

DING

Incl. 
5  

bladen

Nieuw 

design

Het OPTIMA systeem

Bijpassende cassette 
Beschermt tegen invloeden van buiten af, zoals stof,  
vuil, etc. Kan stabiel rechtop gezet worden. Geschikt voor 
alle OPTIMA Classic banden en albums. Plastic omslag, 
in blauw uitgevoerd. Buitenformaat: 250 x 280 x 65 mm. 

art.nr. 329 363                           € 14,95
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Voor munthoudersVoor ENCAP-bladenVoor A4 documenten

Gebonden kunstlederen omslag, 4-D-ringmechaniek. Capaciteit tot 60 bladen.  Geschikt voor alle standaard A4  
plastic bladen, evenals de GRANDE  bladen van Leuchtturm. Daarom zeer geschikt voor het opbergen van  bankbiljetten, boekjes en 
A4 documenten (GRANDE EASY-bladen, Leitz etc.).  
 
Beschikbaar in zwart,  bordeaux rood, dennen groen en royal 
blauw. Incl.  bijpassende, beschermende cassette. Buitenformaat: 
295 x 335 x 70 mm. Banden zonder bladen.

GRANDE Classic ringband

Zwart                      art.nr. 330 249 
Rood                      art.nr. 300 787 
Groen                     art.nr. 317 159 
Blauw                     art.nr. 301 687

Classic ringband en cassette

€ 37,95

A4
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53 mm

2

2

51 
mm

Het GRANDE systeem

Docu- 

menten- 

echt*

€ 8,95

€ 5,95Zwarte folie art.nr. 331 602 
schutbladen: (5 stuks)

GRANDE- bladen Grote munthouders (5 stuks) 
GRANDE- bladen Munthouders (5 stuks)

GRANDE- bladen Glashelder (5 stuks) 
GRANDE- bladen Zwart (5 stuks)

* Geldt niet voor M 12 K en M 20 K. U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com 

Voor postzegels

•6 S       
art.nr. 331 156

Voor postzegels

•7 S       
art.nr. 314 011

Voor postzegels

•8 S       
art.nr. 329 179

Schutbladen

art.nr. 331 602•5 S       
art.nr. 312 953

Voor documenten A4

•1 C     art.nr. 321 709 
•1 S      art.nr. 333 555

Bankbiljetten (tot A5)

•2 C     art.nr. 336 439 
•2 S      art.nr. 324 690

Voor postkaarten

•2 CT    art.nr. 337 553 
•2 ST    art.nr. 333 959

Voor bankbiljetten

•3 C     art.nr. 308 439 
•3 S      art.nr. 305 160

Grote Munthouders 
(67 x 67 mm)

•M 12 K    
art.nr. 326 120

Munthouders 
(50 x 50 mm)

•M 20 K   
art.nr. 324 851

Bierviltjes

•3/2 C   
art.nr. 316 604

 
Speelkaarten

•3/3 C   
art.nr. 323 456

Voor bankbiljetten

•4 C     art.nr. 316 329 
•4 S      art.nr. 312 682

•5 S       
art.nr. 312 953

 
Voor zegels en boekjes

Coin cards, goudkaarten, visite-
kaartjes en telefoonkaarten

Passend voor de GRANDE ringbanden biedt LEUCHTTURM de GRANDE bladen aan. 

Hoogtransparante opgelaste stroken bieden optimale bescherming door de volledige 

afdekking van de daarin ondergebrachte verzamelstukken.  Documentenecht: absoluut 

vrij van weekmakers en zuren*. Ook in het assortiment zijn zwarte schutbladen voor 

de optische en inhoudelijke scheiding. Buitenformaat: 242 x 312 mm. 

• glasheldere rugfolie   • zwarte rugfolie

GRANDE bladen 

€ 7,95
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Pak á 
50 st.

Docu- 

menten- 

echt

• art.nr. 358 072 • art.nr. 358 073 • art.nr. 358 074 • art.nr. 358 075 • art.nr. 358 077• art.nr. 358 076

Voor documenten A4 

1 vak

Voor documenten A5 

2 vaks

Voor bankbiljetten 

3 vaks

Voor bankbiljetten 

4 vaks

Speelkaarten 

Trading cards 

9 vaks

Voor postkaarten 

4 vaks

U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com

De kunststofbladen GRANDE EASY zijn ideaal voor bijvoorbeeld bankbiljetten, ansichtkaarten, spel- en verzamelkaarten evenals alle 
soorten documenten in A4- en A5-formaat. De bladen zijn passend voor alle GRANDE-ringbanden en alle gangbare ordners met  
4-rings  mechaniek. Dankzij de volledige afdekking van de geplaatste verzamelstukken bieden de hoezen een goede bescherming. 
 Documentenecht (100 % vrij van weekmakers en zuren). Materiaal: PP (polypropyleen).  Buitenformaat: 312 x 242 mm. 50 per pak. 

Prijs per verpakking (50 stuks) slechts  € 24,95

Verzamelbladen GRANDE EASY  
tegen een voordeelprijs!
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Individuelle 

Beschriftung 

möglich

Het GRANDE systeem

Classic GRANDE ringband SIGNUM (Band en cassette)

Zwart                      art.nr. 338 605 
Rood                      art.nr. 338 604 
Blauw                     art.nr. 302 901

€ 39,95

90 mm

Individuele 

bedrukking  

mogelijk

A4

Met een rugbreedte van 90 mm, biedt de Classic GRANDE GIGANT een extra grote opberg capaciteit. Met gemak biedt de band ruimte 
aan 80 bladen! In boekbinderskwaliteit. Geschikt voor GRANDE bladen en alle andere  documenten in  A4 formaat. Capaciteit tot  
80 GRANDE bladen, stevige 4-D-ringmechaniek, kunstlederen omslag. Incl. bijpassende, beschermende cassette. Buiten formaat:  
302 x 335 x 105 mm.

Zwart                      art.nr. 306 703 
Rood                      art.nr. 318 152 
Groen                     art.nr. 337 958 
Blauw                     art.nr. 301 901

GRANDE Classic-set (Band en cassette)

€ 49,95

Classic GRANDE  
ringband GIGANT

Onze populaire Classic GRANDE ringbanden zijn nu ook 
verkrijgbaar met een labelraam. Het  individueel labellen 
van uw verzameling brengt orde en overzicht. Het  
wisselen van de labels  is  gemakkelijk door het uitnemen 
van de papieren  labels die worden beschermd door een 
 transparante folieraam. In boekbinderskwaliteit.  
Stevige 4-D-ringmechanisme. Incl. bijpassende, be-
schermende cassette. Buitenformaat: 295 x 335 x 70 mm.

Classic GRANDE- 
ringband SIGNUM 
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GRANDE-ringband PUR  
Voor puur verzamelgenot in A4- formaat: de GRANDE-ringband PUR voor ansichtkaarten, brieven, autogramkaarten, tickets, munten, 
postzegels, bankbiljetten en nog veel meer. Het album is passend voor alle GRANDE- en GRANDE EASY-bladen. 
 
Ruimte voor maar liefst 60 bladen. Naast de  genoemde bladen 
passen in deze ring-band ook alle standaard transparante bladen 
in A4-formaat. Ringband  zonder bladen. Robuust 4-D-ringme-
chaniek. Omslag in chique linnenoptiek met decente, trans- 
parante reliëfdruk en rechte rug. Verkrijgbaar in vier moderne 
kleuren. Incl. cassette. Buitenformaat: 285 x 335 x 64 mm.

Blauw                     art.nr. 359 532 
Oranje                    art.nr. 359 530 
Beige                      art.nr. 359 529 
Zwart                      art.nr. 359 527

GRANDE-set PUR ringband incl. cassette

€ 37,95

PVC- 
vrij

Linnen structuur
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Hoogwaardige ringbandmap KURT in leeroptiek voor munten, postzegels, bankbiljetten, ansichtkaarten en nog veel meer. De  
stevige ritssluiting beschermt uw verzameling optimaal tegen beschadiging en verlies. Capaciteit: tot 30 GRANDE-bladen of  
3 ENCAP-muntbladen. Robuust 4-D-ringmechaniek. Verkrijgbaar in zwart of bruin, de kleuren van de band. Zonder bladen.  
Buitenformaat gesloten: 350 x 270 x 35 mm. 

Zwart:       art.nr. 367 069 
Bruin:        art.nr. 367 070                                                                                                                                            per ringbandmap  € 29,95

GRANDE ringbandmap KURT

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Kunststof-opbergbladen SNAP voor QUADRUM muntcapsules 
Verzamelen – indrukken – klaar!

Glasheldere opbergbladen SNAP voor het bewaren van 20 QUADRUM muntcapsules. Gemaakt van stabiel en helder polyester. Kleine 
uitsteeksels aan de rand van de velden zorgen ervoor dat de muntcapsules op hun plaats blijven. Geschikt voor alle GRANDE ringbanden 
en alle gangbare 4-rings kantoormappen voor A4. 
 
Buitenformaat: 238 x 286 mm. 

art.nr. 361 439                                2 stuks € 4,95

Tussenbladen voor opbergbladen SNAP 
Zwarte schutbladen voor een optische en 
inhoudelijke scheiding van uw verzameling. 

 art.nr. 304 817 € 3,95 
5 stuks per verpakking

Passend in alle 
GRANDE-banden!

Mappen zonder bladenOok verkrijgbaar in het OPTIMA-formaat

Verpakt 

per 2  

bladen

NIEUWNIEUW
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                          Geschikt voor alle 
Artikel                LEUCHTTURM muntcapsules:      Geschikt voor bijvoorbeeld Indeling        art.nr. 

ENCAP 22/23            Binnen diameter 22 tot 23 mm                     20 Euro-Cent, 1 Euro, £ 1 (vanaf 2017) 48 vaks               343 208    
ENCAP 24/25            Binnen diameter 23,5 tot 26 mm                  50 Euro-Cent, 2 Euro en 1 Zfr 48 vaks               343 210    
ENCAP 26/27            Binnen diameter 26 tot 27 mm                     2 Euro, Duitse 5 Euro, 2 DM en ZFr 35 vaks               325 214 
ENCAP 28/29            Binnen diameter 28 tot 30 mm                     Duitse 10 Euro (vanaf 2019), 5 Euro Oostenrijk 35 vaks                343 211    
ENCAP 30/31            Binnen diameter 30 tot 31 mm                     US halve dollar (Kennedy) 30 vaks               343 212    
ENCAP 32/33            Binnen diameter 32 tot 33 mm                     Duitse 10 (tot 2015) + 20 Euro, 10 DM, 5 ZFr, 10 Zfr en 20 Zfr 30 vaks               329 237 
ENCAP 34/35            Binnen diameter 34 tot 35 mm                     3 Euro Oostenrijk Tier Taler, 100 pesetas 24 vaks               343 213    
ENCAP 36/37            Binnen diameter 36 tot 37 mm                     5 roebels, 5 Zwits. Francs, 5 pesetas 24 vaks               343 214    
ENCAP 38/39            Binnen diameter 38 tot 40 mm                     2000 pesetas gedenkmunten, 20 vaks               343 215    
                                                                                                       spaanse 10 Euro gedenkmunten 
ENCAP 40/41            Binnen diameter 40 tot 41 mm                     Eagle, US Silver Eagles 20 vaks               343 216    
ENCAP 44/45            Binnen diameter 44 tot 45 mm                     50 Euro zilver, $ 2 zilver Australië, $ 10 Canada 15 vaks               346 717    
ENCAP 46/47            Binnen diameter 46 tot 47 mm                     Voor medailles, daalders, munten/capsules tot 47 mm Ø 12 vaks                359 437    
ENCAP EURO             EURO muntencapsules assortiment                Euro koersmunten in circulatie ( 1cent t/m 2 Euro) 40 vaks               327 928 
ENCAP Q                    QUADRUM- muntcapsules                            Munten van 14 tot 41 mm Ø 20 vaks               334 778 
ENCAP Q Mini            QUADRUM Mini-muntcapsules                     Munten van 10 tot 29 mm Ø 24 vaks                360 060 
ENCAP SLAB               US “Slabs”/QUICKSLAB’s                            US “Slabs” (PCGS/NGC)/QUICKSLAB’s   9 vaks                320 310 
ENCAP CHAMP          Binnen diameter 32,5 mm                            Champagne capsules, kroonkurken 42 vaks               308 075 

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Passend  

in alle 

GRANDE  

ringbanden

17  

verschillende 

uitvoeringen 

Voor 10- (tot 2015), 20-  
en 25-Euro-/10-DM-munten  
met capsules

Euro munten sets in capsules Voor QUADRUM munten- 
capsules

Voor muntencapsules Slab  
(PCGS, NGC, QUICKSLAB)

Schutbladen voor ENCAP bladen 
Zwarte schutbladen voor een optische en 
inhoudelijke scheiding van uw verzameling. 

art.nr. 304 817                          € 3,95                5 stuks per verpakking

ENCAP-bladen zijn het systeem voor het opbergen 
van muntcapsules in albums. ENCAP bladen  
zijn geschikt voor het opbergen van munten  
in capsules. Vervaardigd uit stevige plastic  
(polyester) en daardoor vormvast. Beschikbaar 
voor de meest gangbare muntcapsules,  
QUADRUM en EVERSLAB capsules. Buiten- 
formaat: 240 x 282 mm. Pak á 2 stuks. 
De bladen passen in alle GRANDE banden en alle 
standaard A4 ringbanden (zie vorige pagina's). 
Eenvoudig en veilig gebruik: 
blad open, capsules erin leggen, blad sluiten. 
Meerdere “drukknopen” houden het blad veilig 
gesloten. 

Prijs per verpakking (2 stuks)    € 6,95

ENCAP: Het opbergsysteem voor munten in capsules
Voor 2 Euro munten  
in capsules
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360 mm

260 mm

Het FOLIO systeem

39,7 cm!

Hoogte 176 mm

•FOLIO 1C              
art.nr. 317 575

•FOLIO 2C              
art.nr. 317 693

FOLIO ZWL 
art.nr. 313 914

FOLIO ringband

Voor extra grote documenten tot en  

met een formaat van 260 x 360 mm

U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com

Edele ringband met cassette per set, in boekbinderskwaliteit. Hoogwaardige, zwarte band 
van kunstleer met 4D ringmechaniek. Inhoud tot 50 bladen, al naar gelang  
de dikte van de objecten. Voor de comfortabele en representatieve onderbrenging van 
documenten,  bankbiljetten, waardepapieren, postzegelvellen enz. Incl. bijpassende,  
beschermende cassette. Buitenformaat: 345 x 396 x 75 mm. 

art.nr. 324 006                                                                                                    € 59,95

Kristalheldere plastic bladen geschikt voor het documentformaat 
“Folio” (210 x 330 mm), het Amerikaanse documentformaat “Legal” 
(216 x 356 mm) en voor documenten, bonnen en briefkaarten.  
2 verschillende stroken indelingen.   
 
De bladen worden  bewaard in het bijpassende  folio-album.  
Docu mentenecht: Alle bladen zijn (zonder weekmakers en zuren) 
gemaakt van polyester dat niet alleen een perfecte presen tatie, maar 
ook optimale bescherming biedt voor uw verzamel objecten.  
 
Buitenformaat: 290 x 365 mm. 
 

Prijs per verpakking (5 stuks) € 13,95 

Tussenbladen FOLIO ZWL  
Om het scheiden van de bladen beter te benadrukken, raden wij de 
schutbladen in zwarte folie aan. Buitenformaat: 290 x 365 mm. 

Prijs per verpakking (5 stuks) € 9,95

FOLIO bladen

Voor:  • Postkaarten • Historische waardepapieren 
          • Brieven        • Postzegelvellen 
          • Oorkonden  • Beleggingen en veel meer

Docu- 

menten- 

echt
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420 mm

330 mm

210 mm

330 mm

Het KANZLEI systeem

•KANZLEI 1C               
art.nr. 307 390

•KANZLEI 2C               
art.nr. 304 329

ZWL                               
art.nr. 313 446

46 cm!

Docu- 

menten- 

echt

XXL  

ringband

Luxe extra grote ringband voor het veilig opbergen 
van documenten to 330 x 420 mm of A3. Stevige 
band in boekbinders kwaliteit voorzien van  
D-ringmechaniek. Luxe zwarte kunstlederen  
omslag.  Capaciteit tot 60 bladen. Incl. bijpassende, 
 beschermende cassette.Buitenformaat: 425 x 470  
x 80 mm. 

art.nr. 319 263 € 79,95

KANZLEI ringband

U vindt verdere informatie omtrent deze eigenschappen en toepasbaarheid van onze bladen op onze website www.leuchtturm.com

Glasheldere kunststofbladen voor het opbergen van 
documenten tot 330 x 420 mm, bijv. A3. De bladen 
worden bewaard in het bij passende KANZLEI-
 album. Documentenecht: beide bladen hebben het 
voordeel dat ze (zonder weekmakers en zuren) zijn 
gemaakt van polyester dat niet alleen een perfecte 
presentatie, maar ook optimale bescherming biedt 
voor uw verzamelobjecten. Buitenformaat: 360 x 
430 mm. 

Prijs per verpakking (5 stuks) € 14,95 

Om het scheiden van de bladen beter te benadrukken, 
raden wij de schutbladen in zwarte folie aan. 

Prijs per verpakking (5 stuks) € 13,95

KANZLEI bladen



Boxen, koffers en 
presentatie cassettes 

Ten einde uw verzameling ook voor de toekomst veilig op te bergen, adviseren wij u onze  muntlades, cassettes, 
koffers en muntenetuis. Kies uw meest geschikte opbergsysteem uit ons grote aanbod. Onze muntenboxen  
vormen bijvoorbeeld een beproefd, willekeurig uitbreidbaar, combineerbaar en stapelbaar systeem met bijna 
40 verschillende vakindelingen.. Een muntenkoffer is de veiligste manier om uw munten te transporteren zonder 
ze te beschadigen. Dankzij hun hoogwaardige afwerking, de grote keuze en de individuele reliëfdruk voor  
bepaalde verzamelgebieden (bijv. voor panda zilver ounce munten) zijn de houten LEUCHTTURM munten- 
cassettes bij uitstek geschikt voor de onderbrenging van uw kostbare munten. Maar ook onze veelzijdige collectie 
representatieve muntenetuis doet verzamelaars harten sneller slaan. Kijkt u maar eens op de volgende  
pagina's...
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Muntenboxen MB –  
Is er een betere manier om uw muntenverzameling op te bergen ?

LEUCHTTURM heeft ongeveer 40 verschillende muntenboxen in kleur, formaat en vakverdeling voor u klaar 
staan. De muntenboxen kunnen willekeurig uitgebreid, gestapeld en met fluweelachtige tableaus uitgerust wor-
den.  
Bovendien passen onze muntenboxen MB in de meeste bankkluizen. Buitenformaat: 236 x 20 x 303 mm.  
 
Daarmee biedt LEUCHTTURM u een aantrekkelijk design in combinatie met doordachte functionaliteit en  
optimale bescherming voor uw verzameling. 
 
 
Prijs per muntenbox 
 
€ 24,95

•  Rook-kleurige muntenbox 

•  Fluweelzacht tableau in donkerrood of zwart 

•  Kan worden gecombineerd met de extra                  
grote XL boxen! 

•  Geschikt voor bijna alle bankkluisjes

Opmerking: afbeelding toont stapel met 4 muntenboxen.

Productvideo
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8

1615

67 x 67 mm

17 – 19 mm Ø 22 – 23,25 mm Ø 25 – 26 mm Ø

36 + 37 mm Ø34 + 35 mm Ø 38 – 39 mm Ø 40 – 41 mm Ø

19,75 – 21,5 mm Ø 24 – 24,5 mm Ø

1 2 3 4 5

9 11 1210

18

44 + 45 mm Ø

13

19 20

27 – 28 mm Ø

6

28,75 + 29 mm Ø

7

32,6 + 33 mm Ø

50 x 50 mm

17

38 x 38 mm

46 + 47 mm Ø

14

32 + 32,5 mm Ø

50 x 50 mm

Diversen Ø

Muntenboxen MB

Prijs per muntenbox 

€ 24,95

Muntenboxen MB voor 
munten in capsules

Rookkleurig,   Rookkleurig, 
rood tableau  zwart tableau       
art.nr.              art.nr. 

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Onze muntboxgids  

vindt u op www.leuchtturm.com 
onder “Münzboxen”

• Vakindelingen voor alle munten in capsules. 

• Dubbele bescherming voor Uw waardevolle                                       
munten. 

• De capsules kunnen                                           
gemakkelijk uit de                                                
uitsparingen worden                                       
genomen.

Rookkleurige muntenbox,  
rood tableau

Rookkleurige muntenbox,  
zwart tableau

NIEUW

                                                                                                                                                                                                            
 Afb.                      Indeling            Geschikt voor b.v.                                                                                                     
   1      17 – 19            63 uitsparingen     2 Euro-Cent, US pennies, US dimes, 1/10 oz China Panda/($5) USA American Eagle goud + platina      306 702            — 
   2      19,75 – 21,5    48 uitsparingen     5 Euro-Cent, 10 uro-cent, duitsland 50 Euro Goud, US nickels, 10 / 20 CHF gouden Vreneli, 10 Mk        319 906            —             
   3      22 – 23,25       48 uitsparingen     1 Euro, 20 Euro-Cent, 20 Mk KR goud, US nickels, £ 1 (vanaf 2017)                                                 309 351            — 
   4      24 – 24,5         42 uitsparingen     50 Euro-Cent, US quarters, Canada quarters, 1 CHF, 1 DM, 5 gulden                                                  335 987            — 
   5      25 – 26            35 uitsparingen     2 Euro, 1/2 oz Canada Maple Leaf goud, gouden tientjes                                                                   335 354            —              
   6      27 – 28            35 uitsparingen     Duitse 5 Euro, 100 Euro goud in originele capsules, 100 $ Canada goud, 2 CHF,                                     326 819            — 
                                                                    Susan B. Anthony $, Sacagawea $, US Quarters, 2 DM, 2 Mk Weimar,                                                          
                                                             2 zloty, 1US $, US small $                                                                                                                                                          
   7      28,75 + 29       35 uitsparingen     Duitse 10 Euro (vanaf 2019), 5 Euro Oostenrijk, 2 Mk, KR, 20 ATS, 5 DM, 5 M DDR                        325 360            — 
   8      32 + 32,5         30 uitsparingen     Duitse 10- (tot 2015)/20-euromunten in originele capsule, 3 Euro Slovenië,                             315 873            —             
                                                             10 Mk, 1 roebel, 5 CHF, 1 oz China Panda goud 
   9      32,6 + 33         30 uitsparingen     Duitsl. 10- (tot 2015) /20-Euro-munten, 1 oz Krugerrand goud, 10 DM, 10 + 20 Sfr., 20 M DDR        331 986            — 
  10    34 + 35           24 uitsparingen     3 Euro Österreich Tier Taler, 1 oz Libertad goud (vanaf 1991), 100 Sfr. goud Vreneli, 100 peseta's,      301 417            — 
                                                             50 ATS-herdenkingsmunten, 20 $ USA “Double Eagle”                                                                                                                        
  11    36 + 37            20 uitsparingen     5 roebel, 5 CHF, 5 pts, 5 lire, 5 drachmen, 1 oz Oost. Filharmonisch Orkest                                            327 498            —             
  12    38 – 39            20 uitsparingen     5 Mk KR, 500 ATS, US Morgan $, US Silver $, 5 $ Canada Maple Leaf,                                                   302 859            359 443  
                                                             1 oz Olifant goud + zilver, 1 oz Lunar II goud, 2 oz Queen’s Beasts zilver 
  13    40 – 41            20 uitsparingen     2000 peseta's, Spaanse 10 Euro, US Silver Eagles, US Silver $ large/Libert                                             312 454            —              
  14    44 + 45            12 uitsparingen     50 Euro zilver, $ 2 zilver Australië, $ 10 Canada                                                                              —                        359 446  
  15    46 + 47            12 uitsparingen     Voor medailles, conventiedaalders, daalders, dubbele daalders                                                           —                        359 447  
  16    Diversen         40 uitsparingen     50 Euro cent/20 Euro cent/10 Euro cent/5 Euro cent etc.                                                           309 885            —              
  17     38 x 38           30 uitsparingen     QUADRUM Mini-muntcapsules                                                                                                                  —                        360 057 
  18     50 x 50           20 uitsparingen     QUADRUM muntcapsules, munthouders 50 x 50 mm                                                                                 310 511            — 
  19     50 x 50           20 uitsparingen     QUADRUM muntcapsules, munthouders 50 x 50 mm                                                                                 —                           327 468 
  20     67 x 67           12 uitsparingen     QUADRUM XL, munthouders XL, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62                                                                     343 230            — 

NIEUW

Capsule-Binnen- 
afmeting 
in mm
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19 x 19 mm 

210 x 270 mm 

24 x 24 mm 28 x 28 mm 30 x 30 mm 35 x 35 mm 38 x 38 mm 

48 x 48 mm 50 x 50 mm 

1 2 3 4 5 6

9 13 14

64 x 64 mm 

11 12

67 x 67 mm 42 x 42 mm 

8

38 x 38 mm

7

10

Muntenboxen MB

Onze  
muntboxgids  

vindt u op www.leuchtturm.com 
onder “Münzboxen”

Rookkleurige muntenbox,  
zwart tableau

Diversen

                                                                                                                                                                  
Afb.    Diameter       Indeling             Geschikt voor b.v.                                                                                                                   art.nr.  

   1       19 x 19 mm         99 uitsparingen     Diversen Keizerrijk, Weimar, Derde Rijk, US Pennies, US Dimes                                                                       333 127  
   2       24 x 24 mm         80 uitsparingen     50 Euro cent, 1 Euro, Diversen Keizerrijk, Weimar, Derde Rijk,                                                                            316 663 
                                                                         £ 1 (vanaf 2017), US Quarters, US Nickles                                                                         
   3       28 x 28 mm        48 uitsparingen     Duitsland 100 Euro goud in originele capsule, 2 Euro, Duitse 5 Euro, 2 DM, 20 OES, 2 Mk,                          337 801 
                                                                         2 Sfr., US $ small, Susan B. Anthony $, Sacagawea $                                                                                             
   4       30 x 30 mm        48 uitsparingen     Duitse 10 Euro (vanaf 2019),5 Euro Österreich, 5 DM, champagne doppen, US halve $ Kennedy                 322 045  
   5       35 x 35 mm         35 uitsparingen     Duitse 10 (tot 2015)/20 Euro gedenkmunten, 3 Euro Österreich Tier Taler,                                              315 905 
                                                                 1 oz Libertad goud (vanaf 1991), 100 Sfr. goud Vreneli, 10 DM, Krugerrand, Nugget     
   6       38 x 38 mm        30 uitsparingen     500 OES, 5 Mk, Maple Leaf, US Zilver $                                                                                                                       326 654  
   7       38 x 38 mm        30 uitsparingen     QUADRUM Mini-muntcapsules                                                                                                                                   360 057*  
   8       42 x 42 mm         24 uitsparingen     Eagle, Kookaburra (Australië), Panda (China), Calgary 20 $,                                                                                 307 311 
                                                                         Zilver $ klein, US Zilver $ groot/Liberty                                                                              
   9       48 x 48 mm         20 uitsparingen     Grote munten en medailles                                                                                                                                         306 945  
  10      50 x 50 mm         20 uitsparingen     QUADRUM muntencapsules, Munthouders/US 2x2" Holder                                                                                      310 511  
  10      50 x 50 mm         20 uitsparingen     QUADRUM muntencapsules, Munthouders/US 2x2" Holder                                                                                      327 468* 
  11      64 x 64 mm         12 uitsparingen     Grote munten en medailles, US 2 1/2 x 2 1/2" houder, geplastificeerd 10 Sfr.                                                          331 404 
  12      67 x 67 mm         12 uitsparingen     QUADRUM XL, en XL munthouders, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62                                                                              343 230 
   —       86 x 54 mm         9 uitsparingen       9 goudbaren in blisterverpaking (Afbeelding zie blz. 27)                                                                                          362 883* 
  13      Diversen               45 uitsparingen     Optimaal als geschenk – vooral voor beginners!                                                                                                       316 902   
  14      210 x 270 mm     —                             Zonder vakindeling                                                                                                                                                      314 034  
                                                                                                                                                                                                                                             * Met zwarte inleg

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

• Voor een optimale bescherming van uw  
munten raden wij het gebruik van  
LEUCHTTURM muntcapsules aan.  

• De munten kunnen in de hoeken  
omhoog worden gedrukt. 

• Vakindelingen geschikt voor  
alle gangbare munten.  

• Geschikt voor munten in  
verschillende formaten. 

Muntenboxen met vierkante indelingen

Prijs per muntenbox 

€ 24,95

Rookkleurige muntenbox,  
rood tableau

NIEUW
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270 mm
10 5/8„

210 mm
8 1/4„

86 mm
3 3/8„

64 mm
2 1/2„

105 mm
4 1/8„

86 mm
3 3/8„

86 mm
3 3/8„

Reserve tussenstukken voor art.nr. 322 066 
art.nr. 335 861                                                        pak van 6  € 4,95

Muntenboxen XL en muntenkoffer

Muntenboxen XL

In twee helften gedeeld 
middels een tussenschot.  
Inclusief 6 extra schotten 
om een indeling naar   
eigen wens te maken. 
art.nr. 322 066

Zonder  
 compartimenten.            
art.nr. 303 584

De XL muntentableaus zijn 22 mm hoog en bieden voldoende ruimte 
voor verschillende verzamel items zoals, medailles, horloges, juwelen, 
Everslabs, muntrollen etc. Ze kunnen ook worden vervoerd in een  
muntenkoffer (zie onder). Tevens te combineren met alle MB boxen. 
Buitenformaat: 236 x 33 x 303 mm.                          

Prijs per muntenbox € 34,95

3 x 3 rechthoekige 
compartimenten 
voor slabs tot  
63 x 85 mm of 
QUICKSLAB.           
art.nr. 335 666

2 x 3 vierkante 
 compartimenten  
van 86 x 86 mm.               
art.nr. 331 319

Opmerking: 
afbeelding  
toont stapel  
met 4 munten-
boxen.

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

CARGO MB 10  

Aluminium-muntkoffer voor max. 10 muntboxen MB resp.  
6 muntboxen XL. Bekleed met donkerrood velours,  afsluitbaar 
(2 sleutels), stevige, draagvriendelijke klapgreep, metalen  
beslag en tekstraampje. Buitenformaat: 265 x 225 x 320 mm. 
Opmerking: muntboxen zijn niet bij de levering inbegrepen. 
 

art.nr. 309 030 € 99,95

CARGO MB 5  

Aluminium-muntkoffer voor max. 5 muntboxen MB resp.  
3 muntboxen XL. Bekleed met donkerrood velours,  afsluitbaar 
(2 sleutels), stevige, draagvriendelijke klapgreep, metalen  
beslag en tekstraampje. Buitenformaat: 265 x 130 x 320 mm. 
Opmerking: muntboxen zijn niet bij de levering inbegrepen. 
 

art.nr. 310 776 € 79,95

MB CARGO muntenkoffer 
Aluminium muntenkoffer voor MB lades. Interieur in donkerrode velours, afsluitbaar  (2 sleutels) stevig en gemakkelijk te dragen. 
Voorzien van metalen hoeken. Excl. lades. 



63Muntenkoffer CARGO MB en Muntenbox-Kabinet

Afsluitbaar (2 sleutels)

Voor tot wel  
10 muntboxen MB  

of 6 muntboxen XL

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Muntenbox kabinet 

Luxe kwaliteit kabinet voor het veilig opbergen van 10 
stuks standaard muntenboxen MB of 6 XL munten-
boxen. Mahonie uitvoering. Door de luxe uitstraling, 
geschikt als meubelstuk. Binnenzijde met lichte vilt 
bekleed. Afsluitbaar (2 sleutels). Buitenformaat:  
343 x 230 x 260 mm. Leveringsomvang  
zonder muntenboxen. 
 
art.nr. 301 415                                                                              

€ 129,95

Muntenkoffer CARGO 
MB 10 Deluxe 

Muntenkoffer voor tot aan 10 muntenbladen MB of 6 
muntenbladen XL. Zwart kunstlederen koffer, van 
binnen kompleet uitgevoerd met rood velours. Afsluit-
baar (2 sleutels). Met beschrijvingsvenster en stabiele, 
draag-vriendelijke handgreep. Sloten vervaardigd 
van metaal en de koffer heeft aan de onderkant  
4 voetjes. Buitenformaat: 328 x 263 x 263 mm.  
Levering leeg, zonder muntblades.. 
 
 
art.nr. 303 239                                          € 109,95

Voor tot wel  
10 muntboxen MB  

of 6 muntboxen XL



64 Muntenboxen LIGNUM

Stapel-

baar

art.nr. 323 232 
20 compartimenten  
voor  munthouders,  
QUADRUM

art.nr. 302 281 
35 compartimenten  
van 35 mm Ø

art.nr. 327 395 
48 compartimenten van  
30 mm Ø voor 10 Euro  (vanaf 
2019), (champagne doppen)

art.nr. 316 286 
35 compartimenten  
32 mm Ø voor  
2 Euro in capsules

art.nr. 327 219  
20 compartimenten  
van 48 mm Ø

Beschikbaar met de volgende 5 compartiment indelingen:

Stapelbaar naar wens / 
Hier: 3 LIGNUM muntboxen 

Met beschrijfbaar etiketvenster

Met donkerrode, fluweelzachte inleg

Edele, mahoniekleurige houtnerf

Muntenboxen LIGNUM 
in een mahonie houten afwerking 

Elegante muntenlade met donkerrode inleg. Luxe uitstraling dankzij houtnerf effect. Stapelbaar, en voorzien van  labelraam.  
In 5 verschillende indelingen verkrijgbaar.  Buitenformaat: 255 x 30 x 324 mm. Geschikt voor meeste kastdieptes. 
 

                                                       Prijs per box  

                                                                    € 37,95

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.



65Muntenboxen SMART en muntenkoffer

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Muntenboxen SMART  

Een muntencollectie ontvouwt pas zijn ware pracht door de juiste presentatie.  
LEUCHTTURM biedt u muntenboxen in een consistent design en doordachte functie.  
Voor een optimale bescherming van uw collectie raden wij u aan LEUCHTTURM munt-
capsules te gebruiken.

Stapel-

baar

CARGO S 10
Aluminium muntkoffer voor 10 SMART muntlades.  
De binnenzijde is afgewerkt met donkerblauw velours,  
afsluitbaar (2 sleutels) voorzien van tekstvenster, extra 
 stevige handgreep, metalen hoeken. Muntkoffer zonder  
muntenboxen. 
 
Buitenformaat: 280 x 203 x 214 mm.  
 
art.nr. 315 842 

€ 59,95

Beschikbaar in 5  
verschillende indelingen:

art.nr. 325 527 

48 uitsparingen voor munten 
van 24 mm in diameter  
(1 Euro, 50 Cent, 1 DM)

art.nr. 307 053 

12 uitsparingen voor 
munten van 50 mm                  
in diameter (munt- 
houders, QUADRUM 
munten capsules)

art.nr. 334 107 

20 uitsparingen voor 
munten van 41 mm  
in diameter  
(Duitse 10 (tot 2015) 
+ 20 Euro/10 DM  

art.nr. 302 460 

35 uitsparingen voor 
munten van 27 mm in 
diameter (Duitse 5  Euro)

art.nr. 338 077 

30 uitsparingen voor 
munten van 33 mm  
in diameter  
(Duitse 10 (tot 2015) 
+ 20 Euro, 10 DM,  
2 Euro + duitse  5 Euro 
in capsules)

Let op: 
de afbeelding toont  
een stapel van drie 
aparte muntlades.

De voordelen van deze muntenboxen: 
• geschikt voor het opbergen in bankkluizen 
• glasheldere laden 
• vierkante uitsparingen, bekleed met donkerblauw velours 
• laden met 5 verschillende indelingen 
• de muntenboxen zijn stapelbaar 
• buitenformaat: 195 x 19 x 250 mm

Prijs per muntenbox € 17,95



66 Muntenkoffer (S-Formaat)

Kies uit 4 verschillende  
tableuas in S-formaat  
(zie hieronder)

Muntenkoffer CARGO S6 (zonder tableaus) 
Kleine muntkoffer (leeg) voor individueel in te delen met tableaus in S-formaat. Van binnen gewatteerd kofferdeksel. Interieur gevoerd 
met zwart velours. Afsluitbaar (2 sleutels). Metalen hoekbeslag. Afwerking: zilver. Buitenmaat: 292 x 97 x 213 mm.

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Tableaus (S formaat) 
Tableaus in blauwe velours voor het opbergen van munten. Munten met of zonder capsules kunnen gemakkelijk in de vierkante 
uitsparingen worden geplaatst. Bijpassende koffers art.nr. 311 927. Formaat: 237 x 192 mm.  
 

 
pak a 2 stuks € 7,95

24 vierkante uitsparingen voor mun-
ten/capsules tot een  diameter van  
33 mm (bijv. 2 Euro + Duitse 5 Euro 
in capsules) 
art.nr. 336 508

20 vierkante  uitsparingen voor  
munten/capsules tot een diameter 
van41 mm (bijv. 10 en 20 Euros in 
capsules) 
art.nr. 318 864

12 vierkante uitsparingen 
voor munten/capsules tot en 
met een diameter van 48 mm 
art.nr. 329 178

12 vierkante  uitsparingen  
(50 x 50 mm) voor QUADRUM  
muntcapsules/munthouders 
art.nr. 343 108

art.nr. 311 927              
 
€ 27,95 



67Muntenkoffer (S-Formaat)

€ 39,95

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

SPECIALE EDITIE  
in zwart/zilver

capsules tot 33 mm 
Wordt geleverd met 6 tableaus, elk voor  
24 munten/capsules met een diameter  
van 33 mm (bijv 2-Euro in capsules). 
Zwart/Zilver                                  art.nr. 360 209 
Zilver                                            art.nr. 301 163 

Voor 120 munten/ 
capsules tot 41 mm 
Wordt geleverd met 6 tableaus, elk voor  
20 munten/capsules met een diameter 
van 41 mm (bijv 10 en 20 Euros in cap-
sules). 
Zwart/Zilver                                  art.nr. 360 208 
Zilver                                            art.nr. 322 414 

Voor 112 munten/ 
capsules tot 48 mm 
Wordt geleverd met 2 tableaus voor elk  
24 munten/capsules met een diameter 
van 33 mm, 2 tableaus voor elk 20 mun-
ten/capsules van 41 mm en 2 tableaus 
voor munten/capsules van 48 mm. 
Zwart/Zilver                                  art.nr. 360 207 
Zilver                                            art.nr. 306 206

Muntenkoffer CARGO S6 (met tableaus) 

Muntkoffer inclusief 6 S-formaat tableaus. Verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen: zwart/zilver met wijnrode tableaus of zilver 
met blauwe tableaus. Verder is de uitrusting gelijk aan de koffer, leeg (art.nr. 311 927, zie vorige pagina). 

Prijs per muntenkoffer



68 Muntenkoffer (L -Formaat)

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Ook voor 

munten in  

capsules

Uw voordelen: 
• hoekbeslag van metaal 
• afsluitbaar 
• gewatteerd kofferdeksel

CARGO L6 
Muntkoffer incl. 6 L formaat tableaus. Ge-
watteerde dekselkussen en zwarte velours 
interieur. Afsluitbaar (2 sleutels). Metalen 
hoeken. Buitenformaat: 407 x 95 x 245 mm. 

Voor munten/capsules tot  
47 mm Ø 
Incl. 2 tableaus voor elk 40 munten/capsules  
van 33 mm doorsnede, 2 tableaus voor elk        
35 munten/capsules tot 39 mm, en 2 tableaus 
voor elk 24 munten/capsules tot 47 mm. 

art.nr. 310 747                       € 54,95 
                                                              
 

 
 
 
 

Voor munten/capsules tot 33 mm Ø 
Incl. 6 tableaus voor elk 40 munten/capsules  
(van 33 mm Ø bijv. 2 Euro in capsules). 

art.nr. 343 105                       € 54,95 
Voor QUADRUM muntcapsules/ 
munthouders 
Incl. 6 tableaus voor elk 15 QUADRUM 
 munt capsules/munthouders (50 x 50 mm). 

art.nr. 343 225                       € 54,95 
 

Muntkoffer (excl. tableaus) 

CARGO L6 (leeg): Ideaal voor L-format 
tableaus. 

art.nr. 306 163                       € 34,95 

CARGO L12 (leeg): Ideaal voor totaal  
14 L-formaat tableaus. Buitenformaat: 410 x 
155 x 250 mm. 

art.nr. 322 142                       € 54,95
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8

653 41

119

72

10

Muntentableaus (L -Formaat)

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

         Indeling                                                                                                                                   Tableau 
                                                                                                                                                        art.nr.  

   1        77 vakken van 22 x 22 mm                                                                                                                                                                       325 424 

   2        45 vakken van 31 x 31 mm voor champagne doppen                                                                                                                       317 701 

   3        40 vakken van, 33 x 33 mm bijv. voor 2 Euro en Duitse 5 Euro in capsules                                                                               302 392 

   4        35 vakken van 38 x 38 mm bijv. voor muntcapsules QUADRUM Mini                                                                                          360 059 

   5        35 vakken van39 x 39 mm bijv. voor Duitse 10- en 20-euromunten in capsules                                                                      331 597 

   6        24 vakken van 47 x 47 mm bijv. voor zilveren munten Ø 40,6 mm in capsules                                                                        324 301 

   7        15 vakken van 50 x 50 mm bijv. voor munthouders, muntcapsules QUADRUM                                                                       320 714 

   8        12 vakken van, 67 x 67 mm bijv. voor QUADRUM XL muntcapsules                                                                                             357 180 

   9        8 vakken van 64 x 86 mm voor QUICKSLAB en verzamelobjecten zoals zakhorloges                                                             300 028 

 10       6 vakken van 95 x 95 mm (vulhoogte 17 mm) bijv. voor eretekens, medailles enz.                                                                363 051 

 11       48 uitsparingen voor 6 complete Euro muntensets met of zonder capsules                                                                              309 571

Muntentableaus  
(L-Formaat)

Geschikt voor onze muntenkoffers en muntencassettes, bij ons kunt u tableaus in het juiste L-formaat in verschillende uitvoeringen 
krijgen. Alle tableaus hebben vierkante vakindelingen en een veloursachtig, blauw oppervlak. 
 

2 stuks                                         € 11,95

NIEUW

NIEUW



70 Munten kabinet en muntencassette

Munt kabinet voor maximaal 10 tableaus (L-formaat)

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Ook voor 

munten in  

capsules

De muntencassette van gewatteerd, zwart kunstleer beschikt over een extra 
groot inhoudsvolume. Cassette zonder inhoud voor het individueel indelen,  
passend voor 10 tableaus in het L-formaat. Het driedubbel gevouwen deksel kan 
zodanig worden opengeklapt dat het fungeert als werkblad. De V-vormige  
inkeping vergemakkelijkt het plaatsen en verwijderen van de tableaus.  
2 goudkleurige drukknopen. Buitenformaat: 360 x 105 x 250 mm. 
art.nr. 347 347    € 44,95

Muntencassette TABLO voor 10 tableaus (L-Formaat)

Donkerblauwe muntkassette voor max.4 tableaus (L-Formaat). Vervaardigd 
van hoogwaardig kunstleer met ornamentpreging op het deksel. In boekbin-
ders-kwaliteit. 2 messingkleurige drukknopen. Buitenformaat: 355 x 50 x  
250 mm. 

Muntkassette TABLO voor max.4 tableaus (L-Formaat)

Ornamentsbedrukking

Opengeklapt deksel fungeert als werkblad

Met 4 tableaus voor
128 munten tot 45 mm Ø 
Incl. 2 tableaus voor elk 24 munten tot 45 mm Ø 
en 2 tableaus voor elk 40 munten tot 33 mm Ø. 

art.nr. 330 921 € 44,95 
Muntencassette zonder 
tableaus 
Passend voor 4 tableaus.  

art.nr. 323 212 € 32,95

Dit luxe munten kabinet is in elegante mahonie look uitgevoerd en is geschikt 
voor max. 10 L-formaat* tableaus.  Interieur ook in mahonie uitgevoerd, en  
voorzien van stevige magneetsluiting. Afsluitbaar (2 sleutels) Buitenformaat: 
246 x 226 x 372 mm. 
  
Kies uit ons  uitgebreide assortiment 
 tableaus (zie voorgaande pagina). 
 
art.nr. 344 974  

€ 129,95

* Van de tableaus voor bijv. slabs (art. nr. 300 028) passen vanwege de hoogte slechts 9 tableaus 
in het kabinet. De tableaus met 6 vakken (95 x 95) zijn te hoog en daarom niet geschikt.



71Verzamelkoffer

SPECIALE EDITIE  
in zwart/zilver

A5

De  

verzamelkoffer  

voor het veilig en  

gemakkelijk opber-

gen van muntsets, 

CD’s, insteekkaar-

ten,  postkaarten,  

bankbiljetten,  

etc.

Verzamelkoffer 
CARGO MULTI XL 

De verzamelkoffer voor het veilig en gemakkelijk 
 opbergen van muntsets, CD’s, insteekkaarten, post -
kaarten, bankbiljetten, etc. De flexibele en compacte 
ruimte biedt plaats aan objecten tot 168 mm hoog en 
370 mm breed. Capaciteit tot 1500 postkaarten,  
65 DVD hoezen, of 130 CD doosjes. Verkrijgbaar in  
2  verschillende uitvoeringen: in zwart/zilver en in  
zilver. Buitenformaat: 400 x 225 x 315 mm. 
Zwart/Zilver art.nr. 359 568 
Zilver art.nr. 316 530  

€ 64,95

Verzamelkoffer 
CARGO MULTI 

Verzamelkoffer voor het comfortabel en veilige onder-
brenging van muntensets,  bankbiljetbladen, ansicht- 
kaarten,  insteekkaarten, cd’s of andere verzamelobjecten 
tot het  formaat 220 x 168 mm (A5 liggend). Flexibele  
indeling,  afsluitbaar (2 sleutels), compleet  afneembaar 
deksel. Capaciteit: tot 900  ansichtkaarten, 30 cd- doosjes 
breed  (jewelcase), 60 cd-doosjes smal  (slimcase).  
Verkrijgbaar in 2  verschillende  uitvoeringen: in zwart/ 
zilver en in zilver.  Buitenformaat: 250 x 215 x 365 mm. 
Zilver                                                                           art.nr. 317 821  

€ 54,95
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A5
C6

Archiefboxen

Tot maar 

liefst 15 jaar 

beschermd 

tegen 

aanslag*

Met zijn binnenbekleding van INTERCEPT®-materiaal  
beschermt de box uw verzamelobjectenactief tegen oxidatie,  
geschikt voor insteekkaarten, documenten, papieren, medailles, 
cd's.enz. tot het formaat 180 x 160 mm. Buitenformaat: 338 x  
167 x 204 mm. 
De werking van de box is gebaseerd op de al meer dan 30 jaar gepatenteerde  
INTERCEPT®-technologie. Nadere informatie over  INTERCEPT® en video's vindt 
u onder www.leuchtturm.de/intercept*. Om de werking van de INTERCEPT® box 
ook na deze 15 jaar nog te behouden, adviseren wij om de box direct na het gebruik 
te sluiten en niet te vaak te openen.  

art.nr. 345 417 € 44,95 
*  De afname van de werkzaamheid van het materiaal kunt u herkennen aan een 

donkergrijze tot groenachtige verkleuring van de folie (niet van de munten!). 
In dat geval is het raadzaam om het  INTERCEPT®-product door een nieuw  
exemplaar te vervangen. 

INTERCEPT® box L 180 voor muntensets

Archiefboxen LOGIK Mini 

Zwarte archiefbox voor ansichtkaarten, brieven, kaarten- 
bakkaarten, muntensets, bankbiljetten en andere verzamel- 
objecten tot een formaat van 220 x 168 mm (A5) of 170 x  
120 mm (C6). Modern design. Met veilige magneetsluiting. 
Ruimte voor ca. 245 ansichtkaarten, 140 brieven,  
175 insteekkaarten, 245 kaartenbakkaarten, 260 bankbiljet 
hoesjes, muntensets en meer. 

Archiefbox LOGIK Mini A5 
Buitenformaat : 232 x 177 x 97 mm. 
art.nr. 359 414 € 22,95 
Archiefbox LOGIK Mini C6 
Buitenformaat: 177 x 132 x 97 mm. 
art.nr. 359 415 € 19,95

Archiefbox LOGIK 

Zwarte archiefboxen voor muntensets, 750 bankbiljetten,  
700 ansichtkaarten, 450 brieven, 700 kaartenbakkaarten  
of andere verzamelobjecten. Flexibele indeling dankzij  
3 uitneembare tussenschotjes. De hoge stabiliteit biedt  
duurzame bescherming. Metalen greep met etiketraampje 
voor de aanduiding van de inhoud. Modern design. 

Voor verzamelobjecten tot een formaat A5 
Buitenformaat: 230 x 173 x 270 mm. 
art.nr. 345 677 € 29,95 
Voor verzamelobjecten tot een formaat C6 
Buitenformaat: 180 x 126 x 270 mm. 
art.nr. 347 923 € 27,95
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De LEUCHTTURM boekenkluis TOSCANA is de perfecte schuilplaats voor uw  
voorwerpen van waarde, documenten, geld en sieraden. Aan de buitenkant lijkt 
hij op een culinaire reisgids, binnenin zit een afsluitbare kluis van staal met  
veiligheidscilinderslot. Door de imitatie van de kunststof boekpagina's ziet het 
boek er bedrieglijk echt uit en is het absoluut onopvallend. Dankzij de kleine  
afmetingen is de boekenkluis ook ideaal voor onderweg. Kluis van staal  
(dikte: 0,8 mm).  
 
2 sleutels met individuele sleutelnummers, die alleen op  
het ingebouwde slot passen, worden meegeleverd.  
 
Binnenformaat kluis: 229 x 137 x 40 mm.  
 
Buitenformaat boek: 240 x 155 x 55 mm. 
 
 

art.nr. 366 685                                                                                                  € 24,95

Boekenkluis TOSCANA

NIEUW

Absoluut onop- 
vallend geïntegreerd  
in uw bibliotheek
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Productvideo

Absoluut onopvallend      
geïntegreerd in uw bibliotheek

De geheime  
verstopplaats  
voor je  
schatten 
De LEUCHTTURM-Boek-geldkist  
is de perfecte verstopplaats voor  
uw waardevolle spullen, documenten, 
 contant geld en sieraden. 

Zo onopvallend  
als een LEUCHTTURM- 
insteekboek. 

Afsluitbare geldkist 
van staal met veilig-
heidscilinderslot.

Boek-geldkist met sleutel  

Pssst, geheim: de LEUCHTTURM Boek-geldkist is de perfecte verstopp-
laats voor uw waardevolle spullen, documenten, contant geld en  
juwelen. Van buiten ontworpen als een LEUCHTTURM-insteekboek, 
heeft het van binnen een afsluitbare stalen geldkist met een veilig-
heidscilinderslot. Door de normale insteekboek-pagina's (nu van 
plastic kunsstof) te imiteren, ziet het boek er bedrieglijk echt uit en 
is het absoluut onopvallend. Door zijn kleine formaat is de Boek-
geldkist ook ideaal om mee te nemen. Ook ideaal om cadeau te geven 
met feestdagen of verjaardagen. Materiaal: hoes gemaakt van  
synthetisch leer, geldkist veilig gemaakt door staal (dikte: 0,8 mm). 
De Boek-geldkist wordt geleverd met 2 sleutels met individuele sleu-
telnummers, die alleen op uw ingebouwde slot passen. Kleur van het 
boek: zwart met gouden reliëfdruk. Binnenformaat geldkist:  
229 x 137 x 40 mm. Buitenformaat boek: 240 x 155 x 55 mm.  

art.nr. 361 288                                  € 24,95
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Kluis  
KAVENT

Bescherm uw schatten met de LEUCHTTURM-kluis KAVENT tegen ongeoorloofde toegang en diefstal. De wanden van de kluis zijn 
 gemaakt van 2 mm dik staal, de deur van 4 mm dik staal. De kluis wordt gesloten met een dubbelbaardsleutel en 2 stevige stalen 
schoten.  
 
Dankzij de speciaal aangepaste binnenafmetingen heeft de kluis ruimte voor bijv. A4-kantoormappen, 3 GRANDE-ringbanden incl.  
beschermende cassette, insteekalbums, draaistiftbanden PERFECT, klemringbanden LUXUS, ringbanden EXCELLENT en nog veel 
meer. Binnenin beschermt een zachte viltmat uw bezittingen tegen krassen en dergelijke. Er zijn twee schroefopeningen in de 
 achterwand en in de bodem van de kluis. Hierdoor kan de kluis tegen de muur of kastwand of op de vloer of een plank worden 
 gemonteerd (inclusief montagemateriaal). 2 dubbelbaardsleutels met individuele sleutelnummers, die alleen op het ingebouwde slot 
passen, worden meegeleverd.  
 
Gewicht: 13,5 kg. Afmetingen van de deuropening: 355 x 240 mm (L x H). Nuttige binnenmaat*: 425 x 290 x 340 mm (L x H x D).  
Buitenformaat: 430 x 295 x 360 mm (L x H x D). 
 

art.nr. 360 945                      € 159,95                                         
* Houd er a.u.b. rekening mee dat de binnenmaten aan de punten van het slot en de deurscharnieren afwijken: de diepte bij de deurscharnieren bij geopende deur bedraagt 313 mm. de diepte bij het 

slot bedraagt 300 mm bij gesloten deur. 

Wanden en deur van 
sterk staal

2 stevige stalen bouten Incl. vilten mat op de  
bodem ter berscherming 
tegen krassen

Voor bijv. 

• A4-kantoormappen 

• 3 GRANDE- ringbanden 
incl.  beschermende  
cassette 

• 7 Albums NUMIS 
(Staand) incl. 
 beschermende  
cassette  

• 13 muntboxen MB 

• 8 muntcassetten          
VOLTERRA UNO  

•  en nog veel meer ...

Afsluiting met 
 dubbelbaardsleutel
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De LEUCHTTURM muntencassettes VOLTERRA zijn bijzonder stijlvol en hoogwaardig afgewerkt. Ze beschikken over een edel  
mahoniekleurig of zwart houtdecor. De in hout gevatte tableaus en de vergulde scharnieren zorgen voor nog meer stabiliteit.  
De tableaus met veloursachtig oppervlak ronden de edele optiek af. De cassettes uit deze productserie beschikken over een met satijn 
bekleed dekselkussen. Deels beschikken de muntencassettes over een themaspecifieke deksel- en kussenopdruk. 
 
Onze uitgebreide range LEUCHTTURM cassettes bieden u een verscheidenheid aan mogelijkheden, ze variëren in  ontwerp, afwerking 
en indeling (1, 2, 3 of 4 tableaus). Verschillende indelingen geven u de mogelijkheid om  verschillende verzamelobjecten tegelijk op 
te bergen. Kiest u uit onze uitgebreide assortiment.

Muntencassette VOLTERRA DE LUXE

Muntencassette VOLTERRA
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Voor 90 munten       
tot 39 mm Ø 

3 Plateaus met telkens 30 vierkanten vakjes (39 mm Ø) 
voor munten met of zonder capsules tot 39 mm Ø.  
Uitgevoerd in mahonie kleur met houtnerf. 
Buitenformaat: 330 x 55 x 270 mm. 

art.nr. 326 786                                    € 89,95

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Voor 98 munten tot 30,  
39 en 48 mm Ø 

3 Plateaus voor munten met of zonder capsules: 
–  1x 48 vierkante vakjes (30 mm Ø) 
–  1x 30 vierkante vakjes (39 mm Ø) 
–  1x 20 vierkante vakjes (48 mm Ø) 
Uitgevoerd in mahonie kleur met houtnerf. 
Buitenformaat: 330 x 55 x 270 mm. 

art.nr. 308 045                                    € 89,95

Voor 60 munten       
tot 48 mm Ø 

3 Plateaus met telkens 20 vierkanten vakjes (48 mm Ø)  
voor munten met of zonder capsules tot 39 mm Ø.  
Uitgevoerd in mahonie kleur met houtnerf. 
Buitenformaat: 330 x 55 x 270 mm. 

art.nr. 308 474                                    € 89,95
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Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Voor 20 QUADRUM-
muntcapsules of  
muntenhouders 
Munt-Ø 14–41 mm, 1 tableau, 20 hoekige        
vakken (50 x 50 mm), mahoniekleur.  
 
Buitenformaat: 305 x 30 x 245 mm. 

art.nr. 341 012                        € 49,95

Voor 90  
QUADRUM Mini 
muntcapsules 

Munt-Ø 10-29 mm, 3 tableaus, elk 30 hoekige 
vakken (38 x 38 mm), mahoniekleur.  

 
Buitenformaat: 330 x 55 x 270 mm. 

art.nr. 361 200                        € 89,95

Voor 60 QUADRUM-
muntcapsules of  
muntenhouders 

Munt-Ø 14–41 mm, 3 Plateaus met telkens  
20 vierkanten vakjes (50 x 50 mm) voor  
60 QUADRUM-muntcapsules of munten- 
houders 50 x 50 mm. 
 
Buitenformaat: 330 x 55 x 270 mm. 
 
Uitgevoerd in mahonie kleur           
met houtnerf 
art.nr. 304 747 
 
Uitgevoerd in de kleur zwart 
art.nr. 347 919 
 
 

Per cassette                       € 89,95

Muntencassette VOLTERRA



79Muntencassette VOLTERRA

Voor 12 QUADRUM 
XL-muntcapsules/
muntenhouders XL 

Munten Ø 42–58 mm, 1 plateau, 12 vierkante vakjes  
(67 x 67 mm), mahonie kleur. 
 
Buitenformaat:  
305 x 30 x 245 mm. 
 
art.nr. 363 166                            

€ 49,95

Voor 24 slabs 

Munt-Ø 14–41 mm, 3 tableaus, elk 8 hoekige 
vakken (63 x 85 mm), mahoniekleur. 
 
Buitenformaat: 330 x 55 x 270 mm. 
 

art.nr. 309 278                        € 89,95

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Verzamel cassette  
VOLTERRA VARIO 3 

Voor het opbergen van medailles, zakhorloges, mineralen, model auto’s,  
verrassings-ei poppetjes, enz. Tevens geschikt voor het opbergen van  QUADRUM  
capsules of munthouders. Variabele compartimenten door middel van 2 vaste en 
15 flexibele ruimte verdelers. Breedte 60 mm, lengte variabel van 10–310 mm. 
Hoogte 40 mm. Luxe uitstraling mahoniehouten afwerking, binnenzijde en  
verdelers in rode velours uitgevoerd. 2 goudkleurige scharnieren en 2 magneet-
sluitingen zorgen voor een goede afsluiting. Buitenformaat: 330 x 65 x 270 mm. 

 art.nr. 339 637 € 89,95

Variabele 

indeling
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Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Meer VOLTERRA muntcassettes voor populaire  
verzamelonderwerpen...
 Afbeeldingen als voorbeeld                   Bestemd voor                     art.nr.         Prijs €             Meer infor- 

matie.…

Duitse 10 euro herdenkingsmunten 
(2002–2015) in capsules

Duitse 20 euro herdenkingsmunten            
in capsules

350 494 49,95 
(1-lagig)

Duitse 2-euro-herdenkingsmunten  
“Deelstaten” (1e of 2e serie)  
in capsules

367 368 39,95 
(1-laag)

2 euro herdenkingsmunten  
in capsules

2 euro gezamenlijke uitgave                     
“35 jaar Erasmus programma”                 
in capsules

365 454 49,95 
(1-laag)

366 765 49,95 
(1-laag)

 

349 906 99,95 
(4-laags)

365 276 69,95 
(2-lagig)

355 931 29,95 
(1-lagig)

323 638 49,95 
(1-laag)

303 369 89,95 
(3-laags)

348 031 99,95 
(4-laags)

Duitse 10-euro-herdenkingsmunten             
“In dienst van de samenleving”  
in capsules

Duitse 5 euro herdenkingsmunten              
“Planeet Aarde” / “Klimaatzones              
van de Aarde” in capsules

NIEUW

367 054 34,95 
(1-laag)

Duitse 5-euro-herdenkingsmunten  
“Wondere wereld van de insecten” 
in capsules

 

 

 

 

 

 

Bladzijde 14

Bladzijde 18

Bladzijde 14

Bladzijde 14

NIEUW

NIEUW
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Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

 Afbeeldingen als voorbeeld                   Bestemd voor                     art.nr.         Prijs €             Meer infor- 
matie.…

365 158

Losse Euromunten van 1 cent tot 2 euro     
in capsules

347 179 99,95 
(4-laags)

Populaire zilveren munten in capsules        
(bijv. Britannia, Maple Leaf,  
Zuid-Afrikaanse Krugerrand,  
Chinese Panda, Australische Kangaroo, 
Queen's Beasts en nog veel meer)

Diversen 49,95

Gouden munten “Krugerrand”                  
en “Maple Leaf” in capsules

Gouden munten “Vreneli”  
in capsules

Munten  
“150 jaar Duits Keizerrijk” 
in capsules

363 743 
(Krügerrand)

49,95 
(1-laag)

365 159 
(Maple Leaf)

49,95 
(1-laag)

Meer VOLTERRA muntcassettes voor populaire  
verzamelonderwerpen...

DM herdenkingsmunten  
in capsules

DDR herdenkingsmunten in capsules         
(5-Mark, 10-Mark, 20-Mark)

313 125 99,95 
(4-laags)

325 204  
(10 DM)

89,95 
(3-laags)

300 729 
(5 DM)

69,95 
(2-laags)

49,95 
(1-laag)

49,95 
(1-laag)

Bladzijde 29

Bladzijde 29

Bladzijde 25

Bladzijde 22

 

 

 

365 366

Bladzijde 29

 

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Met kijkvenster en neerzet functie! 
Zwart muntetui van stevig karton voor QUADRUM capsules. De clou: met een kijkvenster voor het bekijken en twee neerzet functies 
voor het presenteren van de munt. Interieur zwart, veloursachtig oppervlak. Onopvallende magnetische sluiting. Buitenformaat:  
71 x 71 x 19 mm. 

 art.nr. 364 688                                                       € 5,95

Muntenetui AIRBOX VIEW voor 1 QUADRUM-capsule

Met  
twee  

neerzet  

functies

Met  
een  
kijk- 

venster

Extra AIRBOX muntetuis (zonder kijkvenster) voor 1 tot 6 QUADRUM muntcapsules onder www.leuchtturm.com 

Muntenetuis VOLTERRA met ronde vakindeling
Hoogwaardige muntenetuis in mahoniekleurige houtnerf en onopvallende magneetsluiting. Met zwart satijn bekleed dekselkussen, 
bodemelement met uitsparingen en veloursachtig oppervlak. Incl. satijnlintjes voor het bewaren van certificaten.

Voor een munt 
tot 60 mm Ø 
Buitenformaat:  
100 x 100 mm.  

art.nr. 337 256           
€ 19,95

Voor een munt 
tot 41 mm Ø 
Buitenformaat:  
80 x 80 mm.  

art.nr. 309 490              
€ 17,95

NIEUW
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1
2
1
1
1
1

3
1
1
1

4
1
1
5
16

1 x QUADRUM Mini                 80 x 80 mm             360 121    € 17,95 
1 x QUADRUM                         80 x 80 mm             339 043    € 17,95 
1 x QUADRUM XL                    100 x 100 mm         343 227    € 19,95 
1 x QUICKSLAB                        120 x 120 mm         326 719    € 24,95 

1 x “Slabs”*                             120 x 120 mm         307 925    € 27,95 

2 x QUADRUM                         148 x 93 mm           339 048    € 24,95

3 x QUADRUM                      193 x 93 mm           339 049    € 27,95 
4 x QUADRUM                      260 x 93 mm           339 050    € 29,95 
5 x QUADRUM                      310 x 93 mm          339 051    € 32,95 
6 x QUADRUM                      193 x 150 mm         339 052    € 34,95 
9 x QUADRUM                      190 x 195 mm         308 093    € 34,95

Compartiment     Vorm Buitenformaat  art.nr.     Prijs          Compartiment  Vorm     Buitenformaat art.nr.     Prijs

7
8
9

10
11

Onze hoogwaardige muntenetuis VOLTERRA zijn ook verkrijgbaar voor de onderbrenging van hoekige muntcapsules, bijv. QUADRUM, 
QUADRUM XL, MAGNICAPS, enz. U kunt kiezen uit 11 verschillende  uitvoeringen voor de  precies passende en  representatieve  
onderbrenging van 1 t/m 9 hoekige muntcapsules. Incl. satijnbandje in het dekselkussen voor de onderbrenging van certificaten.

Muntenetuis VOLTERRA voor vierkante muntcapsules

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

11  

verschillende 

 uitvoeringen

* met glasdeksel
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Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

€ 7,95

Ø 26 mm                       320 757       18 – 20 mm 
Ø 28 mm                       307 368       21 – 21,5 mm 
Ø 30 mm                       323 587       22 – 24,5 mm 
Ø 32 mm                       334 418       25 + 25,75 mm 
Ø 34 mm                       314 303       27 – 28 mm 
Ø 36 mm                       305 748       28,75 – 30 mm 
Ø 38 mm                       317 668       31 – 32,5 mm 

Ø 40 mm                       305 447       32,6 – 34 mm 
Ø 42 mm                       327 654       35, 36, 37 mm 
Ø 44 mm                       320 436       38 mm 
Ø 46 mm                       306 338       38,6 – 40 mm 
Ø 48 mm                       337 578       40,6 – 42 mm 
Ø 50 mm                       359 461       43, 44 mm 
Ø 53 mm                       359 462       45, 46, 47 mm 

Compar-    Vorm     art.nr.                     
timent        

Bijv. geschikt voor LEUCHTTURM 
muntcapsules (binnen Ø mm)

Muntenetuis NOBILE 
Edele muntenetuis met leeroptiek voor de bewaring van munten in capsules. De stevige metalen behuizing is bekleed met fijn  generfd, 
gewatteerd kunstleer. Het met satijn beklede dekselkussen en de stijlvolle veloursinleg verlenen dit etui een zeer edel karakter.  
In het dekselkussen bevindt zich een satijnen lintje voor de onderbrenging van een certificaat.  

… voor ronde 
muntcapsules   

Met 1 uitsparing voor  
1 muntcapsule.  
 
Bekleding en tableau in zwart.  
Buitenformaat: 65 x 26 x 65 mm.

Compar-    Form      art.nr.      
timent        

Bijv. geschikt voor LEUCHTTURM 
muntcapsules (binnen Ø mm)
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Voorbeeld- 
afbeelding

… voor hoekige muntcapsules  

In onze muntenetuis NOBILE kunt u ook de muntcapsules QUADRUM en QUICKSLAB precies  passend onder brengen. Kleur: zwart. 
Etui voor 1 x QUADRUM ook met rode of blauwe bekledingsstof en inleg verkrijgbaar. 

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Compartiment                     Vorm                          Kleur                     Buitenformaat             art.nr.                Prijs  

1 x QUADRUM                                                                        rood                             65 x 65 mm                        344 958                € 7,95 
1 x QUADRUM                                                                        blauw                          65 x 65 mm                        344 957                € 7,95 
1 x QUADRUM                                                                        zwart                           65 x 65 mm                        322 779                € 7,95 
1 x QUICKSLAB                                                                      zwart                           118 x 88 mm                      345 868                € 11,95 
2 x QUADRUM                                                                        zwart                           120 x 65 mm                      339 261                € 12,95 
3 x QUADRUM                                                                        zwart                           180 x 65 mm                      339 264                € 15,95 
4 x QUADRUM                                                                        zwart                           235 x 65 mm                      339 265                € 16,95 
5 x QUADRUM                                                                        zwart                           290 x 65 mm                      339 266                € 17,95 
6 x QUADRUM                                                                        zwart                           180 x 130 mm                    339 267                € 19,95 

NIEUW

NIEUW

art.nr. 344 958

art.nr. 339 264
art.nr. 339 265

art.nr. 344 957

art.nr. 360 120
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De munt-etuis LUXOR voor 1, 2, 3, 4, 5 of 12 QUADRUM-muntcapsules.  
 
Perfect passende perfectie - dat is wat de LUXOR munten-etui belichaamt. De filigrane verwerking laat gaten verdwijnen en legt zo 
de nadruk op het stijlvolle, zwarte oppervlak. De fluweelachtige coating aan de binnenkant maakt de classy look compleet.

Muntetuis LUXOR

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Diepte                                  Vorm                               Buitenformaat                        art.nr.                        Prijs  

1 x QUADRUM                                                                                90 x 90 x 30 mm                              365 461                        € 9,95 
2 x QUADRUM                                                                                160 x 90 x 30 mm                            365 462                        € 12,95 
3 x QUADRUM                                                                                220 x 90 x 30 mm                            365 463                        € 13,95 
4 x QUADRUM                                                                                285 x 90 x 30 mm                            365 464                        € 14,95 
5 x QUADRUM                                                                                340 x 90 x 30 mm                            365 465                        € 15,95 
12 x QUADRUM                                                                              293 x 233 x 30 mm                          365 466                        € 25,95

6  

verschillende 

uitvoeringen

NIEUW

Overige accessoires voor  
QUADRUM muntcapsules vindt  
u verderop in de catalogus



Muntcapsules, muntenhouders en 
de div. opbergmogelijkheden  

LEUCHTTURM biedt u een grote keuze aan muntcapsules voor de optimale bescherming van uw munten. 

Naast de miljoenen malen beproefde en zeer populaire ronde muntcapsules met greeprand of zonder rand 

voor elke diameter van 14 tot 101 mm, biedt LEUCHTTURM ook hoekige muntcapsules aan onder de  

productnamen QUADRUM en QUICKSLAB evenals munthouders. In het capsuleassortiment ULTRA vindt u 

nu ook Perfect Fit capsules voor de perfecte onderbrenging van de meest populaire munten. Voor uw  

bijzondere munten (bijv. bijzonder dik of driehoekig) hebben wij de MAGIC CAPSULES met een speciaal 

membraan ontwikkeld. 

 

U bent geïnteresseerd in muntcapsules met actieve aanslagbescherming INTERCEPT® ? 

Kijk op onze website voor nadere informatie: www.leuchtturm.com/intercept of  

informeer u bij gespecialiseerde retailers of vraag onze aparte flyer aan.
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FITPERFECT

Ronde muntcapsules

zonder rand

De nieuwe premium muntcapsules ULTRA Perfect Fit zijn de oplossing op maat voor veel gangbare munten. De capsules zijn  
verkrijgbaar voor alle euromunten en de belangrijkste beleggingsmunten. 
Dankzij de optimale afmetingen van de capsule zitten de munten klemvast, zonder weg te glijden of te wiebelen - een echte perfecte 
pasvorm! De capsules zijn gemaakt van hoogwaardig polyacryl (PMMA), wat betekent dat de capsules bijzonder krasbestendig zijn 
en de munten optimaal tot hun recht laten komen. 

Per 10 stuks verpakt  € 4,95

Ronde muntcapsules ULTRA Perfect Fit

1 Euro-Cent                                                                                                                 16,25 mm                       22,5 mm                       365 285 
2 Euro-Cent                                                                                                                 18,75 mm                       25 mm                          365 286 
5 Euro-Cent                                                                                                                 21,25 mm                       27,5 mm                       365 287 
10 Euro-Cent                                                                                                               19,75 mm                       26 mm                          365 288 
20 Euro-Cent                                                                                                               22,25 mm                       28,5 mm                       365 289 
50 Euro-Cent                                                                                                               24,25 mm                       30,5 mm                       365 290 
1 Euro                                                                                                                          23,25 mm                       29 mm                          365 291 
2 Euro                                                                                                                          25,75 mm                       32 mm                          345 007 
Duitse 5-Euro-verzamelmunten                                                                                27,25 mm                       33 mm                          365 293 
Duitse 10-Euro-verzamelmunten (vanaf 2019)                                                             28,75 mm                       35 mm                          365 294 
Duitse 20-Euro-verzamelmunten                                                                              32,5 mm                         37,5 mm                       345 040 
50 Pence GB                                                                                                                27,3 mm                         36,4 mm                       365 296 
1 oz Maple Leaf zilver                                                                                                 38 mm                            44 mm                          365 297 
Zilveren munten 39 mm (Krugerrand, Engelse Britannica, Somalische Olifant)                         38,73 mm                       45 mm                          365 298 
Zilveren munten 40,6 mm (Amerikaanse Eagle, Australische Kookaburra, Koala, Kangaroo)         40,6 mm                         47 mm                          365 299 
1 oz Maple Leaf Goud                                                                                                 30 mm                            35 mm                          365 300 
1 oz Krugerrand Goud                                                                                                32,6 mm                         39 mm                          365 301 
2 oz Queen’s Beasts zilver                                                                                           38,61 mm                       45 mm                          364 945

Gebruik                                                                                              Binnen-diameter Ø  Buiten-diameter Ø  art.nr. 
                                                                                                          van de capsule         van de capsule

NIEUW

Ook per 100 verpakt verkrijgbaar



89

PREMIUM

De voordelen van de PREMIUM-capsules: 
• Randloos • Glashelder • Krasvast polyacryl   

• Perfect Fit voor de meest populaire munten (bijv. € 2, Duitse € 5, € 10 en 
€ 20, euro-koersmunten, zilveren munten zoals Krugerrand en Britannia,  
1 oz Maple Leaf zilver/goud en nog veel meer (zie tabel op pag. 98/99 
en op de vorige pagina).

Ronde muntcapsules

Ronde muntcapsules ULTRA
De premium muntcapsules ULTRA worden gemaakt van bijzonder krasbestendig en glashelder polyacryl (PMMA). De capsules 
zonder greeprand zijn verkrijgbaar voor alle munten van 17–41 mm. Goed sluitende en toch gemakkelijk te openen sluiting.

Opmerking: In het buitenformaat komen de muntcapsules ULTRA overeen met de muntcapsules GRIPS, zodat ze in alle  
accessoireproducten voor muntcapsules passen. 
Bent u geïnteresseerd in onze ULTRA muntcapsules met actieve aanslagbescherming (ULTRA Intercept munt- 
capsules)? Kijk op onze website voor nadere informatie: www.leuchtturm.com/intercept of informeer u bij  
gespecialiseerde retailers of vraag onze aparte flyer aan.

Prijs per verpakking van 10 stuks   
(10 capsules van dezelfde maat) 
Munt-Ø 17–41 mm , art.nr. zie tabel pagina 98/99                                                       € 4,95  

Prijs per verpakking van 100 stuks  
(100 capsules in dezelfdea maat) 

Munten Ø 25,75 mm, bijv. 2 Euro                                        art.nr. 346 516                  € 44,95 
Munten Ø 32,5 mm, bijv. Duitse 10, 20 en 25 Euro             art.nr. 346 517                  € 44,95 
Munten Ø 38,61 mm, bijv. 2 oz Queen’s Beasts zilver          art.nr. 364 946                 € 44,95

Voor alle  

gangbare  

munten van  

Ø 17 tot  

41 mm

Diameter  

en artikelnr. 

vindt u in de 

 tabel op  

pagina  

98/99!

NIEUW

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

NIEUW

zonder rand



90 Ronde muntcapsules

Ronde muntcapsules GRIPS
Capsules van krasbestendige kunststof. Goed sluitende en toch gemakkelijk te openen sluiting. Verkrijgbaar voor alle gangbare 
munten van Ø 14–41 mm.

Diameter  

en artikelnr. 

vindt u in de 

 tabel op  

pagina  

98/99!

Prijs per verpakking van 10 stuks 
(10 capsules in dezelfde maat)                                                                                  

Munten Ø 14–41 mm                                                                                             art.nr. zie  tabel blz. 98/99                                                          € 3,95 
Munten Ø 42 –50 mm                                                                                             art.nr. zie  tabel blz. 98/99                                                          € 5,95 
Prijs per verpakking van 100 stuks 
(100 capsules in dezelfde maat) 
Munten Ø 25,75 mm, bijv. 2 Euro                                                                            art.nr. 313 851                                                                      € 37,95 
Munten Ø 32,5 mm, bijv. Duitse 10 (tot 2015), 20 + 25 Euro                                  art.nr. 323 261                                                                      € 37,95 
Munten Ø 27,3 mm, bijv. 50 pence GB*                                                                  art.nr. 364 949                                                                      € 37,95 
* Let op: Door de vorm van de 50 pence munt is deze GRIPS zevenhoekig.

NIEUW

met rand
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Assortiment muntcapsules “Euro” 
NIEUW: Nu met ULTRA Perfect Fit-capsules! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevat 11 pakken met elk 10 capsules met de volgende diameters: 16,5 mm (1 Euro cent), 19 mm (2 Euro cent), 20 mm (10 Euro cent),  
21,5 mm (5 Euro cent), 22,5 mm (20 Euro cent), 23 mm (1 Euro), 24,5 mm (50 Euro cent), 26 mm (2 Euro), 27,25 mm (Duitse 5 Euro), 
28,75 mm (Duitse 10 euro vanaf 2019), 32,5 mm (Duitse 10 (tot 2015) + 20 + 25 euro). 

art.nr. 323 405                                                                                                                                                                             (110 capules)   € 49,95

Ronde muntcapsules

Assortiment Euro- 
munten-capsules 
Elk een muntcapsule GRIPS voor elke munt van 1 cent t/m 2 euro. 

art.nr. 302 469 € 4,50

zonder rand

met rand

In totaal  

110 

capsules!

NIEUW
FITPERFECT
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2

1

3

Ronde muntcapsules

met rand

Muntcapsule GRIPS XL 21–62 
Voor munten met 21 tot 62 mm diameter. Met 14 vulringen.  
Binnenhoogte capsule: 4,5 mm. Buitenhoogte capsule 7,6 mm. 
Buitendiameter: 67 mm. 

art.nr. 347 755 per pak van 10  € 14,95 
 
 

Muntcapsule GRIPS XL 29-76 
Voor munten met 29 tot 76 mm diameter. Met 12 vulringen.  
Binnenhoogte capsule: 6,3 mm. Buitenhoogte capsule 12 mm.  
Buitendiameter: 82 mm. 

art.nr. 347 615 per pak van 2  € 14,95 
 
 

Muntcapsule GRIPS XL 53-101 
Voor munten met 53 tot 101 mm diameter, bijv. voor 1 kg-munten. 
Met 12 vulringen. Binnenhoogte capsule: 14,8 mm. Buitenhoogte 
capsule 20,7 mm. Buitendiameter: 111 mm.  

art.nr. 347 616 per stuk  € 14,95

3

2

1

Grote muntcapsules GRIPS XL
De muntcapsules XL zijn bij uitstek geschikt voor extra grote munten met een diameter tot 101 mm. Ze beschikken over 12 of 14 los 
te gebruiken vulringen van zwart schuim (zuur en weekmakervrij), zodat ook kleinere munten precies passend in de capsules kunnen 
worden gelegd. De capsules van hoogwaardige, krasbestendige kunststof zijn ook geschikt als reserve voor lelijke of defecte originele 
capsules van grote munten. Ze beschikken over een vastgrijpende en toch gemakkelijk te openen sluiting. Passende etuis vindt u op 
de volgende pagina.

Voor 
munten tot 
10 cm Ø!
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Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Muntenetuis VOLTERRA voor GRIPS XL
Hoogwaardige muntenetuis in mahoniekleurige houtnerf en onopvallende magneetsluiting. Met zwart satijn bekleed dekselkussen, 
bodemelement met uitsparingen en veloursachtig oppervlak. Incl. satijnlintjes voor het bewaren van certificaten.

Voor een grote munt  
tot 101 mm Ø 

Voor het onderbrengen van grote munten (53 tot 101 mm Ø) 
in een grote muntcapsule GRIPS XL 53–101 (Zie art.-nr.  
347 616, zie ook pagina hiervoor).  
 
Buitenformaat: 150 x 150 mm. 
 
art.nr. 358 791                                   € 34,95

Voor een grote munt  
tot 76 mm Ø 

Voor het onderbrengen van 1 div. Ø munt (21 tot 62 mm Ø) in 
de grote muntcapsule GRIPS XL 21–62 (zie art.-nr. 347 755, 
zie ook pagina hiervoor) of 1 div. Ø munt (29 tot 76 mm Ø) in 
de grote muntcapsule GRIPS XL 29–76 (Zie art.-nr. 347 615, 
zie ook pagina hiervoor). Uitneembare inleg.  
 
Buitenformaat: 120 x 120 mm. 
 
art.nr. 358 792                                    € 32,95

Voor  

extra grote  

munten

Voor  

extra grote  

munten
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met rand

Muntcapsules MAGIC CAPSULES

Muntcapsules MAGIC CAPSULES
Of het nu historisch, bijzonder dik of driehoekig is - de MAGIC CAPSULES muntcapsule biedt de perfecte opslag voor uw zeer speciale 
munten. Het speciale membraan in de capsule past zich gemakkelijk aan het verzamelobject aan en laat het „zweven“. Voor munten 
tot 7 mm hoog (buitenhoogte: 13 mm). Capsule gemaakt van krasvast polystyreen.

NIEUW

MAGIC CAPSULES S 

Voor munten tot 27 mm Ø. Buitendiameter: 46 mm.

MAGIC CAPSULES L 

Voor munten tot 35 mm Ø. Buitendiameter: 54 mm.

art.nr. 363 476                                    (verpakt per 6)       € 12,95 
art.nr. 363 481                                    (verpakt per 50)    € 99,95

art.nr. 363 483                                 (verpakt per 6)           € 13,95 
art.nr. 363 484                                 (verpakt per 50)   € 109,95
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NIEUW

Muntcapsules MAGIC CAPSULES

Etuis SIENA 

Gemaakt van echt hout. Crèmekleurig fluweel  
aan de binnenkant. Met satijnen lint voor certificaten.  

Voor 1 capsule/buitenmaat: 110 x 110 mm.  
Voor 1x MAGIC CAPSULES, S-Format      art.nr. 363 485                  
Voor 1x MAGIC CAPSULES, L-Format      art.nr. 363 486                  

Elk  € 24,95 

Voor 2 capsules/buitenmaat: 210 x 90 mm.  
Voor 2x MAGIC CAPSULES, S-Format      art.nr. 363 487                  
Voor 2x MAGIC CAPSULES, L-Format      art.nr. 363 488                  

Elk  € 29,95

Bijpassende toebehoren

Etuis NOBILE 

In lederlook (kunstleer). Stabiele metalen behuizing.  
Met fluwelen inleg en satijnen lint voor certificaten.  
Buitenmaat: 78 x 78 x 39 mm. 

Voor 1x MAGIC CAPSULES, S-Format      art.nr. 363 491                  
Voor 1x MAGIC CAPSULES, L-Format      art.nr. 363 492                  

Elk  € 9,95

Muntenkassette SIENA  

Voor 12 MAGIC CAPSULES capsules. Gemaakt van echt hout.  
Crèmekleurig fluweel aan de binnenkant. Met satijnen  
lint voor certificaten. Buitenmaat: 310 x 240 mm. 

Voor 12x MAGIC CAPSULES, S-Format   art.nr. 363 489                  
Voor 12x MAGIC CAPSULES, L-Format   art.nr. 363 490                  

Elk  € 49,95
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50 mm38 mm 67,3 mm

QUADRUM XL

QUADRUM / 
QUADRUM INTERCEPT

QUADRUM MINI

Diameter  

en artikelnr. 

vindt u in de 

 tabel op  

pagina  

98/99!

Muntcapsules QUADRUM

De kwadratische muntcapsule QUADRUM is nu ook verkrijgbaar in 
de “Mini”-versie. 
 
Profiteer van de voordelen van ons QUADRUM-systeem voor alle 
gangbare munten, al vanaf een diameter van 10 (!) tot 29 mm  
(verkrijgbaar in mm-stappen). Vulhoogte van de capsules: max.  
3,3 mm. Buitenformaat: 38 x 38 x 6,4 mm. 10 stuks per verpakking. 
 
✓  Bijzonder geschikt voor kleine muntdiameters 
✓  Tot 130 % meer capsules / munten in één verzamelsysteem  

(vergeleken met QUADRUM) 
✓  Omvangrijk accessoire-assortiment (zie volgende pagina's) 
 

per pak van 10  € 5,95 

Quadrum Mini 
De hoekige muntcapsule in de “Mini”-versie

✓ Ook verkrĳgbaar met 
actieve bescherming 
tegen aanslag

Dankzij de identieke afmetingen van de kwadratische capsules kunt u munten in allerlei afmetingen onderbrengen  
in één verzamelsysteem. 

• Capsules met pasnauwkeurige, zwarte inleg (EVA-schuim zonder zuren en weekmakers), 
verouderingsbestendig 

• Voor alle gangbare munten (verkrijgbaar in mm-stappen), bijv. Euro-koersmunten, 2 Euro 

• Hoogtransparante, krasbestendige kunststof voor een optimale bescherming van uw munten 

• Goed sluitende en toch gemakkelijk te openen sluiting 

• Omvangrijk accessoire-assortiment voor alle QUADRUM-muntcapsules 

Het hoekige LEUCHTTURM QUADRUM-systeem

Productvideo
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Quadrum 
Het vierkante muntcapsule systeem

Quadrum XL 
De vierkante capsule voor extra grote munten

Profiteer van alle voordelen van ons QUADRUM-systeem, ook voor 
grote munten en medailles met een diameter van 42 tot 58 mm.   
 
Met behulp van de 8 afzonderlijk verwijderbare afstandsringen van 
zwart schuim (zuur- en weekmakervrij) past de capsule zich perfect 
aan de diameter van de munt aan.  
 
Vulhoogte van de capsules: max. 4,5 mm. Buitenformaat: 67,3 x  
67,3 x 7,8 mm. 5 stuks per verpakking. 
 
✓  Voor extra grote munten / medailles 
✓  Dankzij de afstandsringen kan dezelfde capsule worden gebruikt 

voor alle diameters van 42 tot 58 mm 
✓  Omvangrijk accessoire-assortiment (zie volgende pagina's) 
 
 

art.nr. 349 367  per pak van 5  € 7,95 

Diameter  

en artikelnr. 

vindt u in de 

 tabel op  

pagina  

98/99!

De  
enige 
echte!

Munten 

Medailles 

Daalders

Bent u geïnteresseerd in onze QUADRUM muntcapsules met actieve aanslagbescherming (QUADRUM Intercept  
muntcapsules)? Kijk op onze website voor nadere informatie: www.leuchtturm.com/intercept of  
informeer u bij gespecialiseerde retailers of vraag onze aparte flyer aan.

Profiteer van de voordelen van ons QUADRUM-systeem voor alle 
gangbare munten, voor diameters van 14 tot 41 mm (verkrijgbaar 
in mm-stappen).  
 
Vulhoogte van de capsules: max. 3,3 mm.  
Buitenformaat: 50 x 50 x 6,25 mm.  
 ✓  Verkrijgbaar voor 28 verschillende muntdiameters 
✓  Ook verkrijgbaar per pak van 100 stuks (100 capsules  

van dezelfde maat) 
✓  Zeer omvangrijk accessoire-assortiment (zie volgende pagina's) 
 

per pak van 10    € 7,95 per pak van 100    € 69,95



98 Overzicht muntcapsules

 
Diameter

 
Geschikt voor

Ronde  
muntencapsules

Buiten Ø 
(ronde muntencapsules)

GRIPS   
per pak 
van 10 
art.nr.

ULTRA   
per pak 
van 10. 
art.nr.

QUADRUM   
Mini 

art.nr.

QUADRUM   
per pak v. 10 

art.nr.

10 mm       3 Yuan China Panda goud                                                                                         —               —        —          360 946             — 
11 mm       10 $ Liberia Paulus Kruger,                                                                        —               —        —          360 947             — 
                   1/50 oz 20 Shillings Somalia olifant goud                                                              
12 mm       15 Yuan China Panda goud,                                                                      —               —        —          360 948             — 
                   1/20 oz Zuid-Afrika/Krugerrand goud                                                                       
13 mm       1/25 oz Oostenrijks Philharmonisch Orkest goud                                            —               —        —          360 053             — 
14 mm       1/20 oz China/Panda goud                                                                     20 mm     314 071     —          360 065         308 571 
15 mm       10 Gulden cent                                                                                         21 mm     327 665        —          360 067         306 616 

16 mm       1/10 oz Canada/Ahornblad goud,                                              22,5 mm     334 752       —         360 068       317 149 
                   1/10 oz Oostenrijks Philharmonisch Orkest goud 
16,25 mm  1 Euro cent                                                                                         22,5 mm     331 022   365 285     360 068         317 149 
16,5 mm    1/10 oz Zuid-Afrika/Krugerrand goud                                                22,5 mm     331 022        —          360 068         317 149 
17 mm       1/10 oz ($5) USA/Amerikaanse adelaar goud en platinum                22,5 mm     322 470   345 018      360 069         337 671 
18 mm       1/10 oz China/Panda goud, US Dimes                                                    25 mm     330 328   345 019      360 070         304 772 
18,75 mm  2 Euro cent                                                                                            25 mm     337 551   365 286     360 071         302 707 
19 mm       US Pennies, 10 Sfr. goud Vreneli                                                             25 mm     337 551   345 020      360 071         302 707 
19,75 mm  10 Euro cent                                                                                          26 mm     303 557   365 288     360 072         323 863 
20 mm       Duitsland 50 Euro Goud, 10 Mk,                                                        26 mm     303 557   345 022      360 072         323 863 

                      rijks goud 

21 mm       5 gulden cent                                                                                           27 mm     327 401   345 023      360 074         309 032 
21,25 mm  5 Euro cent                                                                                         27,5 mm     336 560   365 287     360 074         309 032 
21,5 mm    US Nickels, 20 Sfr. goud Vreneli                                                           27,5 mm     336 560        —          360 074         309 032 
22 mm         1/4 oz Zuid-Afrika/Krugerrand goud,                                                 28,5 mm     300 053   345 025      360 075         320 753 

                   1/4 oz Oostenrijks Philharmonisch Orkest goud  
                   1/4 oz ($10) USA/ Amerikaanse Eagle goud + platinum, 
                       1/4 oz China/Panda goud, 1 Soeverein Groot-Brittannie 
22,25 mm  20 Euro cent                                                                                       28,5 mm     320 006   365 289     360 075         320 753 
22,5 mm    Voor munten van 22,5 mm doorsnede                                                28,5 mm     320 006        —          360 075         320 753 
23 mm       20 Mk, US Nickels, £ 1 (vanaf 2017)                                                       29 mm     314 782   345 027      360 076         323 367 
23,25 mm  1 Euro                                                                                                     29 mm     314 782   365 291     360 076         323 367 
24 mm       Canada Quarters, 1 Sfr., 1 DM, 5 Gulden                                                30 mm     319 128   345 029      360 079         329 802 
24,25 mm  50 Euro cent                                                                                       30,5 mm     310 706   365 290     360 079         329 802 
24,5 mm    US Quarters                                                                                           30,5 mm     310 706         —          360 079         329 802 
25 mm       1/2 oz Canada/Ahornblad goud                                                              32 mm     331 675   345 031      360 080         331 951 
25,75 mm  2 Euro                                                                                                     32 mm     309 404   345 007     360 085         329 295 
27 mm       2 DM, 2 Sfr.,  2 Zloty, 1/2 oz Zuid-Afrika/Krugerrand goud,                  33 mm     337 997   345 033      360 086         317 321 

                   1 US $, Canada Loonie, 1/2 oz ($25) USA/ Amerikaanse Eagle 
                    goud + platinum, 1/2 oz China/Panda goud                           
27,25 mm  Duitse 5 Euro verzamelmunten                                                         33 mm     337 997   365 293     360 086         317 321 
27,3 mm    50 pence GB                                                                                          36,4 mm     364 948 365 296*          —                   — 
28 mm       100 Euro Goud, 1/2 oz China/Panda goud                                          34 mm     312 236   345 034      360 088         338 200 

28,75 mm  Duitse 10 Euro verzamelmunten (vanaf 2019)                             35 mm     303 522   365 294     360 089         320 749 

Vierkante 
muntencapsules 

NIEUW

* Opmerking: op grond van de vorm van de 50 Pence munt is deze capsule zevenhoekig.

FITPERFECT

Hier vindt u de geschikte  capsule 
voor uw munt 

Voor alle munten / muntdiameters die zijn gemarkeerd met het volgende  
symbool                            bieden wij u een op maat gemaakte ULTRA capsule  
(Perfect Fit). Het artikelnr. is vet gemarkeerd.

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT
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* Niet geschikt voor Duitse 25-euromunten “Kerstmis”.     ** Niet: serie “Kerstmis”, zie munt-Ø 30 mm.

Overzicht muntcapsules

29 mm        5 Euro Oostenrijks, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM,                                    35 mm     303 522   345 035      360 089         320 749 

                      5 MK GDR 

30 mm       1 oz Can. Maple Leaf goud, Duitse 25-euromunten “Kerstmis”                             35 mm     330 370 365 300*          —              330 443 
31 mm       US Half $ Kennedy, 30 Drachmes zilver, 10 M GDR                               37 mm     325 003   345 038           —              323 305 

32 mm       Speciale uitgifte Slovenië 3 Euro, 10 Mk, 1 Roebel, 5 Sfr.,            38 mm     304 799  345 039         —           312 172 
               1 oz China/Panda goud 
32,5 mm    Duitse 10 (tot 2015)/20/25 Euro                                               37,5 mm     308 039   345 040          —              327 634 

                      verzamelmunten (in capsules) 
32,6 mm    1 oz Krugerrand Gold                                                                          39 mm     320 931   365 301          —              327 634 
33 mm       Duitse 10 (tot 2015)/20/25** Euro verzamelmunten,                 39 mm     320 931   345 041           —              327 634 

                      10 DM, 10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr., 20 M GDR,                        
                   1 oz ($50) USA/ Amerikaanse Eagle goud + platinum 
34 mm       3 Euro Österreich Tier Taler, 100 Pesetas,                                        40 mm     310 430   345 042           —              332 108 

                      50 OES herdenkingsmunten, 20 $ USA “Double Eagle” 
35 mm       1 oz Libertad goud (vanaf 1991), 100 Sfr. goud Vreneli,             41 mm     318 983   345 043           —              334 903 

                      voor munten van 35 mm doorsnede   
36 mm       5 Roebel                                                                                                   42 mm     330 757   345 044           —              309 045 
37 mm       Union Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 Pesetas, 5 Lire, 5 Drachmes,                        42 mm     315 520   345 045           —              330 823 

                   1 oz Oostenrijks Philharmonisch Orkest goud, 5 Sfr. (1850-1931) 
38 mm       1 oz Maple Leaf zilver, 5 Mk KR, 500 OES,                                         44 mm     327 110   365 297          —              330 704 
                   US Morgan $, US Silver $ small,  
                   US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) 
38,6 mm    2 oz Queen’s Beasts zilver                                                                   45 mm     315 148   364 945         —              319 903 
38,7 mm    1 oz zilveren munten 39 mm Ø                                                         45 mm     315 148   365 298          —              319 903 

                       (Krugerrand, Engelse Britannica, Somalische Olifant) 
39 mm       US Silver $ small, 1 oz Lunar II goud                                                     45 mm     315 148   345 047           —              319 903 
40 mm       Spaanse 10 Euro gedenkmunten,                                                     45 mm     328 440   345 048           —              307 563 

                      2000 Ptas. gedenkmunten 

40,6 mm    1 oz zilveren munten 40,6 mm Ø                                                      47 mm     334 928   365 299          —              330 794 

                       (Amerikaanse Eagle, Australische Kookaburra, Koala, Kangaroo) 
41 mm       Eagle, US zilver Eagles, US zilver $ groot/Liberty                                   47 mm     334 928   345 049           —              330 794 

42 mm       2 Scudi goud Italië, 50 Francs Frankrijk, ECU Royaux                          48 mm     318 006            
43 mm       Voor medailles, conventiedaalders, daalders, dubbele daalders           49 mm     322 622            
44 mm       50 Euro zilver, $ 2 zilver Australië                                                       50 mm     315 637            
45 mm       $ 10 Canada                                                                                             51 mm     303 660            
46 mm       Voor medailles, conventiedaalders, daalders, dubbele daalders           52 mm     319 538            
50 mm       Voor medailles, conventiedaalders, daalders, dubbele daalders           56 mm     302 860            

62 mm       XL-capsule met 14 vulringen voor munten vanaf 21 mm                     67 mm     347 755           

76 mm       XL-capsule met 12 vulringen voor munten vanaf 29 mm                     82 mm     347 615 

101 mm     XL-capsule met 12 vulringen voor munten vanaf 53 mm                   111 mm     347 616 

Diversen     QUADRUM-muntcapsules zonder uitstansingen                                        —               —             —                                  317 505 

                      voor het zelf knippen/snijden

Muntcapsules GRIPS XL zie  
voorafgaande pagina's.

Voor diameter  
42–58 mm zie  
muntcapsules  
QUADRUM XL.

NIEUW

FITPERFECT

Hier vindt u de geschikte  capsule 
voor uw munt 

Voor alle munten / muntdiameters die zijn gemarkeerd met het volgende  
symbool                            bieden wij u een op maat gemaakte ULTRA capsule  
(Perfect Fit). Het artikelnr. is vet gemarkeerd.

 
Diameter

 
Geschikt voor

Ronde  
muntencapsules

Buiten Ø 
(ronde muntencapsules)

GRIPS   
per pak 
van 10 
art.nr.

ULTRA   
per pak 
van 10. 
art.nr.

QUADRUM   
Mini 

art.nr.

QUADRUM   
per pak v. 10 

art.nr.

Vierkante 
muntencapsules 

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT
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130% 

meer inhoud*

Muntcapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende muntcapsules vindt u op de vorige pagina's.

Muntenetui VOLTERRA  
voor 1x QUADRUM Mini 

Hoogwaardig muntenetui in mahoniekleurige houtnerf, geschikt voor een  
muntcapsule QUADRUM Mini. Bodemelement met uitsparingen en zwart,  
veloursachtig oppervlak. Met zwart satijn gevoerd dekselkussen. Inclusief  
satijnlint voor de bewaring van een certificaat. Onopvallende magneetsluiting. 
Buitenformaat: 80 x 80 mm. 
 

art.nr. 360 121                                                                                                  € 17,95

Muntentableaus (L-Formaat) 

Voor 35x QUADRUM Mini. Blauw, veloursachtig oppervlak.  
Passend voor alle LEUCHTTURM-muntenkoffers en -cassettes 
in L-formaat. Buitenformaat: 334 x 220 mm. 
 
art.nr. 360 059                                                 pak van 2  € 11,95

* Vergeleken met QUADRUM (50 x 50 x 6,25 mm).

                                                                  Toebehoren                       art.nr.         Prijs €             Meer infor- 
matie.…

Muntenbox MB 
• Voor 30x QUADRUM Mini 
• Rookkleurige lade 
• Veloursachtige, zwarte inlay

360 057 24,95 Bladzijde 60

Muntencassette  
VOLTERRA TRIO DE LUXE 
• Voor 90x QUADRUM Mini 
• Mahonie kleur, houtnerf uitvoering 
• 3 veloursachtige, zwarte inlays

361 200 89,95 
 

Bladzijde 78

ENCAP-bladen 
• Voor 20x QUADRUM Mini                           

(per opbergblad) 
• Gemaakt van helder polyester 
• Geschikt voor GRANDE-mappen

360 060 6,95 
(pak van 2)

Bladzijde 55

Verdere toebehoren voor QUADRUM Mini

50% 
meer  

inhoud*

50% 
meer  

inhoud*
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NIEUW

Passende accessoires voor QUADRUM

Opbergbox LOGIK voor      
QUADRUM-muntcapsules 

Zwarte opbergbox voor maximaal 80 QUADRUM muntcapsules of 160 munt-
houders (50 x 50 mm). De hoge stabiliteit biedt permanente bescherming. 
Modern ontwerp. 
 
Buitenformaat: 285 x 120 x 65 mm. 
 
art.nr. 364 884                                                        

 

€ 17,95

INTERCEPT®-Box Q 100 
Met zijn beklede binnenzijde van INTERCEPT®-materiaal beschermt de INTERCEPT® box Q 100 uw munten op actieve wijze tegen 
oxidatie. Passend voor 100 QUADRUM muntcapsules of ca. 300 munthouders (50 x 50 mm). Geschikt voor munten en medailles van 
koper, goud, zilver, messing enz. Buitenformaat: 370 x 64 x 125 mm.  

art.nr. 345 235                                                                                                                                                                                                      € 27,95

Muntcapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende muntcapsules vindt u op de vorige pagina's.

* De afname van de werkzaamheid van het 
materiaal kunt u herkennen aan een 
donkergrijze tot groenachtige verkleu-
ring van de folie (niet van de munten!). 
In dat geval is het raadzaam om het  
INTERCEPT®-product door een nieuw 
exemplaar te vervangen.

Tot maar 

liefst 15 jaar 

beschermd 

tegen 

aanslag*

Van edel, zwart kunstleer (gewatteerd). Incl. 4 stoppers voor het vast zetten van 
de capsules. Buitenformaat: 225 x 181 x 77 mm. 
 
 
art.nr. 340 969                                                                                            € 32,95

Muntencassettes PRESIDIO  
voor 100 muntcapsules
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Passende muntcapsules vindt u op de vorige pagina's. Accessoires voor QUADRUM XL ook passend voor munthouders XL (67 x 67 mm), zie volgende pagina's.

Muntetui AIRBOX VIEW 
• Voor 1x QUADRUM muntcapsule 
• Met kijkvenster en neerzet-functie 
• Gemaakt van stevig karton

364 688 5,95 Bladzijde 82

Muntenkoffer CARGO L6 
• Voor 90x QUADRUM muntcapsules 
• Incl. 6 tableaus (L-formaat) 
• Aluminium ontwerp • Munttableaus          

(L-formaat) zijn ook los verkrijgbaar

343 225 54,95 Bladzijde 68

Opbergbladen SNAP 
• Voor 20x QUADRUM muntcapsules             

(per blad) 
• Gemaakt van helder polyester 
• Voor b.v. GRANDE ringbanden

361 439 4,95 
(pak van 2)

Bladzijde 54

ENCAP-bladen 
• Voor 20x QUADRUM muntcapsules             

(per blad) 
• Gemaakt van helder polyester 
• Voor b.v. GRANDE ringbanden

334 778 6,95 
(pak van 2)

Bladzijde 55

Muntenetuis LUXOR 
• Voor max. 12 QUADRUM-muntcapsules 
• Gecoat MDF (FSC-gecertificeerd) 
• Aan de binnenzijde fluweelzacht bekleed 

Diversen vanaf 9,95 Bladzijde 86
NIEUW

Verdere toebehoren voor QUADRUM/QUADRUM XL
                                                                  Toebehoren                       art.nr.         Prijs €             Meer infor- 

matie.…

Muntenbox MB 
• Voor 20x QUADRUM-muntcapsules 
• Rookkleurige schuiflade 
• Zwart of wijnrood inlay 
• Ook verkrijgbaar voor QUADRUM XL

Diversen 24,95 
(per box)

Bladzijde 61

Muntenbox LIGNUM 
• Voor 20x QUADRUM-muntcapsules 
• Mahonie kleur, houtnerf uitvoering 
• Donkerrode, fluweelachtige inlay

323 232 37,95 
 

Bladzijde 64

Muntencassette VOLTERRA 
• Voor max. 60x QUADRUM-muntcapsules 
• Mahonie kleur, houtnerf uitvoering 
• 1- of 3-plateaus 
• Ook verkrijgbaar voor QUADRUM XL (B. 79)

Diversen vanaf 49,95 
 

Bladzijde 78

Muntenetui VOLTERRA 
• Voor max. 9x QUADRUM-muntcapsules 
• Mahonie kleur, houtnerf uitvoering 
• Onderkant met veloursachtig oppervlak 
• Ook verkrijgbaar voor QUADRUM XL

Diversen vanaf 17,95 
 

Bladzijde 83

Muntenetui NOBILE 
• Voor max. 6x QUADRUM-muntcapsules 
• Metalen behuizing 
• Gevoerd, zwart kunstleer

Diversen vanaf 7,95 
 

Bladzijde 85

NIEUW
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Productvideo

Muntcapsules INTERCEPT®

Muntcapsules met actieve aanslagbescherming: 
ULTRA Intercept en QUADRUM Intercept 
• Minstens 15 jaar bescherming tegen corrosie 

• Al 30 jaar succesvol gebruikt 

• Effectiviteit aangetoond door praktische tests 

• Geen verf, geen olie en geen chemische 
conservering nodig 

• Geschikt voor alle gangbare munten 

• Capsules gemaakt van krasbestendig, doorzichtig 
plastic 

• Met INTERCEPT®-ingelegd (zuur- en weekmakervrij) 

• Volledig niet giftig en recyclebaar 

Tot maar 

liefst 15 jaar 

beschermd 

tegen 

aanslag

NIEUW

Gedetailleerde informatie over INTERCEPT®,  
beschikbare muntcapsules even als een  
uitgebreid assortiment toebehoren vindt u op 
www.leuchtturm.com/intercept, of informeer  
bij uw speciaal- 
zaak, en vraag  
naar onze  
aparte flyer.

Uitgebreid  
assortiment 
LEUCHTTURM 
toebehoren



104 Muntcapsules QUICKSLAB

Mogelijkheid  

tot labellen

Muntcapsules Quickslab

•  Vierkante muntcapsules incl. zwart plastic interieur (zuurvrij en vrij van weekmakers) met exacte   
uitsparingen voor munten. 

•  Reservekaartjes: Op www.leuchtturm.com vindt u onder het betreffende artikel een bijpassend  
afdrukvoorbeeld. Gewoon vakken naar wens invullen, afdrukken, uitknippen. 

•  Incl. labelraam en kaartjes voor informatie zoals jaar van uitgifte, landsnaam etc. 

•  Capsule vervaardigd uit glasheldere en krasvaste plastic. 

•  Beschikbaar voor munten van 14 t/m 41 mm Ø. 

•  Veilige en permanente sluiting. 

•  Buitenformaat: 59 x 85 x 10 mm.

QUICKSLAB- 
muntcapsules  
kunnen altijd  
geopend  
worden. 

Verzamel-TIP: Verzamelt u “Slabs” (gecertificeerde munthouders)? Door de bewaring in de  LEUCHTTURM 
QUICKSLAB's kunt u nu elke willekeurige munt samen met uw “Slabs”  onderbrengen.  Daarvoor hebt u nog maar  
1 verzamelsysteem nodig. 

Voor het 

opnieuw  

openen

pak van 5  € 7,95 
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Muntcapsules QUICKSLAB

14 mm 1/20 oz China/Panda goud 346 393 
15 mm 10 guilder cents 346 394 
16 mm 1/10 oz Canada/Ahornblad goud, 1/10 oz Oostenrijks Philharmonisch Orkest goud 346 395 
17 mm 1 Euro cent, 1/10 oz Zuid-Afrika/Krugerrand goud, 346 396 

1/10 oz ($5) USA/Amerikaanse adelaar goud en platina 
18 mm 1/10 oz China/Panda goud, US Dimes 346 397 
19 mm 2 Euro cent, US Pennies 346 398 
20 mm 10 Euro cent, duitsland 50 Euro Goud, 10 Mk, rijks goud, 1/2 Soeverein Groot-Brittannie, 10 Sfr. goud Vreneli 346 399 
21 mm 5 guilder cents 346 400 
22 mm 5 Euro cent, US Nickels, 1/4 oz Zuid-Afrika/Krugerrand goud, 346 401 

1/4 oz ($10) USA/Amerikaanse adelaar goud en platina, 1/4 oz China/Panda goud, 
1 Soeverein Groot-Brittannie, 1/4 oz Oostenrijks Philharmonisch Orkest goud, 20 Sfr. goud Vreneli 

23 mm 20 Euro cent, 1 Euro, 20 Mk, US Nickels, £ 1 (vanaf 2017) 346 402 
24 mm 5 Gulden, 1 Sfr., 1 DM 346 403 
25 mm 50 Euro cent, 1 Sfr., 1 DM, US Quarters, 1/2 oz Canada/Ahornblad goud 346 404 
26 mm 2 Euro 346 405 
27 mm Duitse 5 Euro, 2 DM, 2 Weimar marks, 2 zloty, 2 Sfr, 1/2 oz China/Panda goud, 1 US $, Canada Loonie, 346 406 

1/2 oz Zuid-Afrika/Krugerrand goud, 1/2 oz.($25) USA/American Eagle goud + platinum 
28 mm 100 Euro Goud, 1/2 oz Oostenrijks Philharmonisch Orkest goud, 100 $ Canada goud, 2 Mk, KR 346 407 
29 mm Duitse 10 Euro (vanaf 2019), 5 Euro Oostenrijk, 2 Mark, KR, 20 OES, 5 DM 346 408 
30 mm 1 oz Canada/Ahornblad goud 346 409 
31 mm US Half $ Kennedy, 30 Drachmes zilver, 10 MK GDR 346 410 
32 mm Speciale uitgifte Slovenië 3 Euro, 10 Mk, 1 Roebel, 5 Sfr., 1 oz China/Panda goud 346 411  
33 mm Duitse 10 (tot 2015)/20/25 Euro verzamelmunten in capsules, 10 DM, 10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr., 346 412 

1 oz Zuid-Afrika/Krugerrand goud, 1 oz ($50) USA/American Eagle goud + platinum  
34 mm 3 Euro Österreich Tier Taler, 100 Pesetas, 50 OES herdenkingsmunten, 20 $ USA “Double Eagle” 346 413 
35 mm 1 oz Libertad goud (vanaf 1991), 100 Sfr. goud Vreneli 346 414 
36 mm 5 Roebel 346 415 
37 mm Union Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 Pesetas, 5 Lire, 5 Drachmes, 1 oz Oostenrijks Philharmonisch Orkest goud, 346 416 

5 Sfr. (1850–1931)  
38 mm 5 Mk KR, 500 OES, US zilver $, US Morgan $, US zilver $ klein, 5 $ Can. ML,   346 417 

US Zilver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)  
39 mm US Silver $ small, 1 oz Olifant goud + zilver, 1 oz Lunar II goud 346 418 
40 mm Spaanse 10 Euro gedenkmunten, 2000 Ptas. gedenkmunten 346 419 
41 mm Eagle, US zilver Eagles, US zilver $ groot/Liberty 346 420 
Diversen Zonder stansgaten, om zelf te snijden 346 466

Gemakkelijk te hanteren: met een eenvoudige “klik” wordt het boven- en ondergedeelte van de capsule veilig gesloten.

Bovenzijde Plastic inleg Labelkaartjes Bodem QUICKSLAB

Gebruiksaanwijzing 
Met behulp van de onderstaande tabel vindt u snel de juiste 
muntcapsule QUICKSLAB voor uw munt QUICKSLAB 

art.nr.

“Klik”
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Veel Amerikaanse verzamelaars hebben hun munten laten certificeren middels een  
onafhankelijke verificatieservice als NGC, PCGS of ANACS. Aanvullend op de authenticiteit, 
worden de onderzochte munten ook beoordeelt op de kwaliteit. Een onderdeel van dit proces 
is dat de munt wordt geplaatst in een speciale rechthoekige muntcapsule; de zogenaamde 
“Slab”. Naast de beoordeelde munt, bevat de Slab ook een certificaat met informatie. De speciale 
constructie van de Slab maakt het onmogelijk om de capsule te openen zonder deze kapot  
te maken. Om tegen oplichting te beschermen is de capsule voorzien van nog een aantal  
specificaties zoals een hologram of een watermerk. 
 
*  (NGC: Numismatic Guaranty Corporation, PCGS: Professional Coin Grading Service, ANACS: American Numismatic Association 

Certification Service)

Voor SLABS/QUICKSLABs

Muntencassette voor 50 Slabs  
Dubbele rij voor de veilige onderbrenging van 50 slabs tot een 
formaat van 63 x 85 mm. Mahonie kleurige houtnerf, vergulde 
scharnieren, onopvallende magneet sluiting. Dekselkussen 
met blauw satijn gevoerd. Bodemgedeelte met uitholling,  
bekleed met donkerblauw velours. Buitenformaat: 374 x 98 x 
158 mm. 
art.nr. 327 918                                   € 79,95

Edele muntencassette in mahoniekleurig vlambeeld, voor het  
veilig opbergen van 24 slabs tot een formaat van 63 x 85 mm.  
3 tableaus met blauw, veloursachtig oppervlak voor elk 8 slabs.  
Bijzondere stabiliteit van de tableaus door  houten omranding. 
Dekselkussen gevoerd met blauw satijn. Veilige en onopvallende 
magneetsluiting. 

art.nr. 309 278                                                                  € 89,95

Muntencassette VOLTERRA

Muntenetui VOLTERRA  
Voor 1 Slab tot een formaat van 63 x 85 mm. Mahonie kleur, 
houtnerf uitvoering. Zie pagina 83 voor meer informatie. 

art.nr. 326 719                                  € 24,95 
Etui met glasdeksel 
art.nr. 307 925                                   € 27,95
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Bladzijde 62

Bladzijde 69

Bladzijde 85

Bladzijde 55

Accessoires voor Slabs

INTERCEPT®-Box SL 50 
Met zijn beklede binnenzijde van INTERCEPT®-materiaal beschermt de INTERCEPT® box SL 50 uw munten op actieve 
wijze tegen oxidatie. Passend voor 50 muntcapsules “Slab” (QUICKSLAB, PCGS, NGC enz.). Geschikt voor munten en 
medailles van koper, goud, zilver, messing enz. Buitenformaat: 321 x 97 x 152 mm. 
 
art.nr. 345 237                                                                                         € 27,95

De werking van de INTERCEPT®-box is 
gebaseerd op de al meer dan 30 jaar ge-
patenteerde INTERCEPT®-technologie: 
de koperdeeltjes in het materiaal binden 
corrosieve gassen duurzaam en zorgen 
binnen een mum van tijd voor een geneu-
traliseerde atmosfeer die de munten en 
documenten tegen aanslag beschermt 
(gegarandeerd tot 15 jaar bescher-
ming!*). De werking werd o.a. aange-
toond door middel van de beproefde  
normen DIN, EN, ISO en ASTM. Om de 
werking van de Intercept box ook na deze 
15 jaar nog te behouden, adviseren wij 
om de box direct na het gebruik te sluiten 
en niet te vaak te openen. 
 

*  De afname van de werkzaamheid van 
het materiaal kunt u herkennen aan 
een donkergrijze tot groenachtige ver-
kleuring van de olie (niet van de  
munten!). In dat geval is het raadzaam 
om het  INTERCEPT®-product door een 
nieuw exemplaar te vervangen. 

Tot maar 

liefst 15 jaar 

beschermd 

tegen 

aanslag*

                                                                  Toebehoren                       art.nr.         Prijs €             Meer infor-
matie....

Muntenbox XL 
• Voor 9 “Slabs” tot 63 x 85 mm 
• Rookkleurige schuiflade 
• Wijnrood inlay

335 666 34,95 
 

Muntentableaus (L-Formaat) 
•  Voor 8 “Slabs” tot 63 x 85 mm 
•  Blauw, veloursachtig oppervlak 
•  Geschikt voor o.a. LEUCHTTURM                

muntenkoffer

300 028 11,95 
(pak van 2)

Muntenetui NOBILE 
• Voor 1 “Slab” tot 63 x 85 mm 
• Metalen behuizing 
• Gewatteerd, zwart kunstleer

345 868 11,95 
 

ENCAP-bladen 
• Voor 9 “Slabs” tot 63 x 85 mm (per blad) 
• Gemaakt van helder polyester 
• Past in GRANDE-ringbanden

320 310 6,95 
(pak van 2)

Verdere toebehoren voor Slabs

Muntcapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende muntcapsules vindt u op de vorige pagina's.
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Op pagina 31 vindt  
u onze vitrine voor  
eretekens en medailles

Beschermende hoesjes en muntstandaarden

Muntencapsules niet bij de levering inbegrepen. Passende capsules vindt u in de rubriek Muntencapsules.

Muntstandaard XS 
Geschikt voor kleine en middelgrote  
munten met/zonder capsule en voor 
muntcapsules QUADRUM Mini, eventueel 
ook geschikt voor QUADRUM-capsules / 
munthouders. Afmetingen: 26 mm hoog, 
21 mm breed. 

art.nr. 360 895                  (5 stuks) € 5,95

Muntstandaard S 
Geschikt voor muntcapsules  
QUADRUM, QUADRUM XL, munthou-
ders, evenals middelgrote en grote 
munten met /zonder capsule. Afme-
tingen: 38 mm hoog, 29 mm breed.   

art.nr. 360 896                       € 7,95 
(5 stuks) 

Display voor de presentatie 
van munten
Driehoekig display van hoogtransparante kunststof, ideaal 
voor de presentatie van munten, medailles en nog veel meer, 
met of zonder capsules. 5 stuks per verpakking. Verkrijgbaar 
in 2 maten:

Met 1 vak 
Voor munten 
tot 46 mm Ø.  
Buitenmaat:  
52 x 100 mm. 

art.nr. 316 503  
€ 16,95 
(verpakt per 100)

Met 2 vakken 
Voor munten tot 42 mm Ø. 
Incl. 100 witte kaartjes voor 
opschriften.  
Buitenmaat: 52 x 103 mm. 

art.nr. 302 448 € 16,95 
 (verpakt per 100)

Beschermende hoesjes
Bescherm- of munthoesjes van heldere, weekmakervrije harde PVC-folie.

Beschermhoesjes voor orden, medailles en eretekens

Hoesjes voor  
medailles formaat  
50 x 100 mm. 
Buitenmaat:  
60 x 110 mm. 

art.nr. 364 998

€ 14,95 
(verpakt per 50)

Hoesjes voor  
medailles tot  
90 mm Ø.  
Buitenmaat:  
100 x 100 mm. 

art.nr. 364 999  
€ 17,95 
(verpakt per 50)

Muntenhoesjes

NIEUW NIEUW
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SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

Muntenhouders

17,5 mm                             311 005                               337 834                               361 060 
20 mm                               332 682                               313 727                               361 061 
22,5 mm                            320 198                               302 360                               361 062 
25 mm                               334 957                               321 058                               361 063 
27,5 mm                             308 858                               334 039                               361 064 
30 mm                               300 462                               335 303                               361 065 
32,5 mm                            318 128                               314 616                               361 066 
35 mm                               312 239                               306 467                               361 067 
37,5 mm                             301 979                               322 557                               361 068 
39,5 mm                             313 135                               326 607                               361 069 

Dia -
meter

Wit (25 St.) 
art.nr. 

€ 4,95

Wit (100 St.) 
art.nr. 

€ 16,95

Zwart (100 stuks) 
art.nr. 

  € 16,95

Onze munthouders in wit of zwart  
design beschermen uw munten  
optimaal tegen milieu-invloeden.  
Vervaardigd van stevig karton  
met absoluut weekmakervrije, ont-
spiegelde folie. Hanteren van de  
munten zonder contact met het  
oppervlak: gewoon de munt in de open 
houder leggen en beide zijden dicht-
klappen. Desgewenst kunnen de munt-
houders van een individueel opschrift 
worden voorzien. Buitenformaat: 50 x 
50 mm.

Muntenhouders MATRIX (zelfklevend)

1.000-delig munthouder-
assortiment MATRIX  
incl. GRATIS koffer
Het assortiment bevat 1.000 zelfklevende witte munthouders  
MATRIX, elk gesorteerd per 100 stuks met Ø 17,5 mm, Ø 20 mm, 
Ø 22,5 mm, Ø 25 mm, Ø 27,5 mm, Ø 30 mm, Ø 32,5 mm,  
Ø 35 mm, Ø 37,5 mm en Ø 39,5 mm. Incl. koffer in aluminium-
design GRATIS. Afmetingen: 288 x 125 x 175 mm. 
 
 

art.nr. 344 768                                                        € 169,50

GRATIS 
koffer
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Bladzijde 60

Bladzijde 65

Bladzijde 50

Bladzijde 43

Bladzijde 41

Toebehoren voor munthouders & munthouders XL

Zakformaat  
album ROUTE 60 M 

Met 10 bladen voor elk 6 munthouders in het for-
maat 50 x 50 mm. Buitenformaat: 135 x 190 mm. 
art.nr. 325 026                    € 11,95

Album voor 200 munthouders
Donkerblauw album voor de onderbrenging van 
200 munthouders. Met 10 stevige, vast ingebonden 
bladen voor 20 munthouders per blad. Gewat-
teerde band met zilverkleurige reliëfdruk op de  
voorzijde. Buitenformaat: 245 x 307 x 40 mm. 
 

art.nr. 345 988 € 22,95

Overige toebehoren voor munthouders & munthouders XL (67 x 67 mm)

                                                                  Toebehoren                       art.nr.         Prijs €             Meer infor-
matie....

Muntenbox MB 
• Voor 20 munthouders van 50 x 50 mm 
• Rookkleurige schuiflade 
• Zwarte of wijnrode inlay 
• Ook verkrijgbaar voor munthouders XL

Inlay  
zwart 

327 468 
Inlay  

wijnrood 
310 511

24,95 
 (per box)

Muntenbox SMART 
• Voor 12 munthouders van 50 x 50 mm 
• Stapelbaar transparant frame 
• Donkerblauwe inlay

307 053 17,95 
 (per box)

GRANDE-bladen 
• Voor 20 munthouders 50 x 50 mm (per blad) 
• Glasheldere muntbladen 
• Past in GRANDE-ringbanden 
• Ook verkrijgbaar voor munthouders XL

324 851 8,95 
(pak van 5)

OPTIMA-bladen 
• Voor 12 munthouders 50 x 50 mm (per blad) 
• Glasheldere muntbladen 
• Past in OPTIMA-ringbanden

309 197 7,95 
(pak van 5)

NUMIS-bladen 
• Voor 12 munthouders 50 x 50 mm (per blad) 
• Glasheldere muntbladen 
• Past in NUMIS-ringbanden

310 444 6,95 
(pak van 5)

Opbergbox      
LOGIK voor 
munthouders   
Zwarte opbergbox voor maximaal 
160 munthouders (50 x 50 mm)  
of 80 QUADRUM 
munt capsules.  
Buitenmaat:  
285 x 120 x 65 mm. 
art.nr. 364 884                         
€ 17,95

NIEUW



111

✗

Bladzijde 68

Bladzijde 69

Bladzijde 78

Bladzijde 64

Bladzijde 83

Toebehoren voor munthouders & munthouders XL

Koffer voor 
650 munthouders 
Muntkoffer met 5 rijen voor de onderbrenging van 650 munt-
houders of 150 QUADRUM muntcapsules. Inclusief 5 “stoppers” 
voor het fixeren van niet volledig gevulde rijen (geen kantelen 
van de munthouders). Binnenzijde geheel bekleed met zwart 
velours. Afsluitbaar (2 sleutels). Stabiele scheidingen, versterkt 
met hoekbeslag van aluminium. Handige en mooi gevormde 
greep. De koffer is perfect geschikt als mobiel transportmiddel.  
Buitenformaat: 292 x 74 x 238 mm. 

art.nr. 347 829 € 34,95
Overige toebehoren voor munthouders & munthouders XL (67 x 67 mm)

                                                                  Toebehoren                       art.nr.         Prijs €             Meer infor-
matie....

Muntenkoffer CARGO L6 
• Voor 90 munthouders 50 x 50 mm 
• Incl. 6 tableaus (L-formaat) 
• Aluminium ontwerp

343 225 54,95 
 

Muntentableaus (L-Formaat) 
• Voor 15 munthouders 50 x 50 mm 
• Blauw, veloursachtig afgewerkt 
• Past in LEUCHTTURM muntenkoffer

320 714 11,95 
(pak van 2)

Muntencassette VOLTERRA 
• Voor 60 munthouders 50 x 50 mm 
• In mahonie of zwart 
• 3 plateaus 
• Ook verkrijgbaar voor munthouders XL (B. 79)

Mahonie 
304 747 

 
Zwart 

347 919

89,95 
(per cassette)

Muntenbox LIGNUM 
• Voor 20 munthouders 50 x 50 mm 
• Mahonie kleurige houtnerf uitvoering 
• Donkerrode inlay

323 232 37,95 
 (per box)

Muntenetui VOLTERRA 
• Voor 9 munthouders 50 x 50 mm 
• Mahonie kleurige houtnerf uitvoering 
• Onderzijde veloursachtig afgewerkt 
• Ook verkrijgbaar voor munthouders XL

308 093 34,95 
  

Classic GRANDE album 
voor munthouders
In handwerk vervaardigde ringbanden voor 200 munt- 
houders (50 x 50 mm). Incl. 10 GRANDE bladen (20 munt-
houders per blad). Het album kan worden  aangevuld met 
verdere GRANDE bladen. Robuust 4-D-ringmechaniek. 
Zwarte ringbanden in Classic design. Incl. bijpassende,  
beschermende cassette. Buitenformaat: 295 x 335 x 70 mm. 

art.nr. 343 349                    € 55,85       € 49,95
Ringband  

incl. 10  

bladen

SPECIALE 

AANBIE-

DING
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Productvideo

Toebehoren voor munthouders & munthouders XL

PRESIDIO 
munten- 
cassette 
Voor 320 munt houders  
en 100  QUADRUM  
muntencapsules. 

art.nr. 340 969 

€ 32,95

INTERCEPT®-Box Q 100

De INTERCEPT® Box Q 100 met het INTERCEPT®-materiaal aan de binnenzijde dat uw munten actief beschermt tegen  oxidatie.  
Passend voor ca. 300 munthouders (50 x 50 mm) of 100 QUADRUM muntcapsules. Geschikt voor munten en medailles van koper, 
goud, zilver, messing enz. Buitenformaat: 370 x 64 x 125 mm. 

art.nr. 345 235                                                             € 27,95

Tot maar 

liefst 15 jaar 

beschermd 

tegen 

aanslag*

Gedetailleerde informatie over INTERCEPT®,  
beschikbare muntcapsules even als een  
uitgebreid assortiment toebehoren vindt u op 
www.leuchtturm.com/intercept, of informeer  
bij uw speciaalzaak, en vraag naar onze  
aparte flyer.

* De afname van de werkzaamheid van het materiaal kunt u herkennen aan 
een donkergrijze tot groenachtige verkleuring van de folie (niet van de mun-
ten!). In dat geval is het raadzaam om het  INTERCEPT®-product door een 
nieuw exemplaar te vervangen. 

Opbergbox

Voor 100 munt- 
houders. Plastic  
opbergbox met  
doorzichtige  
deksel. Makkelijk en  
overzichtelijk, U hoeft  
de munthouders niet uit  
de box te halen om ze te  
bekijken. Gummi doppen.  
Stapelbaar. Formaat:  
170 x 110 x 65 mm.

art.nr. 315 511             

€ 12,95



Optische en overige accessoires 
LEUCHTTURM heeft een reusachtige selectie loepen, microscopen en lampen voor alle  uiteenlopende 
behoeften van de verzamelaars. Vooral loepen en microscopen zijn  onmisbare gereedschappen voor 
iedere numismaat. 
Onze LEUCHTTURM loepen bieden al naargelang de uitvoering een 2- tot 20-voudige  vergroting, een 
glazen of acryllens en verlichting in de vorm van leds of uv-lampen. U kunt kiezen tussen loepen 
met steel, zakloepen, inklapbare loepen en nog heel veel andere  interessante modellen. 
Ontdek bovendien onze verschillende microscopen en maak uw keuze uit zoom-micros copen of 
 digitale microscopen met een tot wel 500-voudige vergroting. 
Bovendien vindt u in deze categorie muntenpincetten, muntreinigingsbaden, handige uv-testlampen 
en allerlei andere accessoires voor het verzorgen, meten en wegen van de munten.
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LU 3

LU 2

LU 1

Loepen

NIEUW: nu met een tweede 
lens voor een nog sterkere 
vergroting  

Steelloepen – voor een duidelijk beeld

Loepen met steel 2,5–4x 
Handige loep met elk 2 lenzen met verschillende vergrotingen. Bijzonder gemakkelijk dankzij het gebruik van acryllenzen. De twee 
asferische lenzen zorgen voor een aanzienlijk verhoogde randscherpte. De grotere lens is geschikt voor het lezen en bekijken van hele 
postzegels of munten. Met hun hulp kan de afbeelding op het object gemakkelijker worden bekeken en worden de eerste details 
zichtbaar. De kleinere details zijn te zien met de kleine lens. Lensframe en steel van zwart plastic. 
 
LU 1 
2 acryl lenzen: Ø 50 mm / Ø 15 mm, 3- en 6-voudige vergroting.  
Formaat: 145 x 52 x 12 mm.                                            art.nr. 308 387               € 9,95 
 
LU 2 
2 acryl lenzen: Ø 75 mm / Ø 20 mm, 2,5- en 5-voudige vergroting.  
Formaat: 170 x 77 x 12 mm.                                            art.nr. 337 993               € 11,95 
 
LU 3 
2 acryl lenzen: Ø 90 mm / Ø 20 mm, 2- en 4-voudige vergroting. 
Formaat: 185 x 92 x 12 mm.                                            art.nr. 321 182               € 13,95

Nieuwe 

uitvoering

SPECIALE 

AAN- 

BIEDING

Bijzonder gemakkelijk dankzij het  
gebruik van acryllenzen 
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Steelloep CLASSIC 3x

Elegante steelloep met goudkleurig metalen frame en houten handvat in rozenhout-look. Hoogwaardige glazen lens met  
3-voudige vergroting. Geschikt voor het bekijken van hele postzegels of munten. Hiermee kan de afbeelding op het object  
gemakkelijker worden bekeken en worden eerste details zichtbaar. Ook geschikt als leeshulp. Lensdiameter: 50 mm.  
Afmetingen: 121 x 52 x 10 mm. 

art.nr. 367 122                                                                                                                                                                                                     € 13,95

Steelloep EBONY 3x 
Elegante steelloep met zilverkleurig frame en zwart hou-
ten handvat. Glazen lens met 3x vergroting. Diameter:  
50 mm, handvatlengte: 86 mm, totale lengte: 145 mm.  
 
 
                                                               art.nr. 361 655 € 12,95

SPECIALE 

AAN- 

BIEDING
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Leesloep READ 2,5x

Randloze ledlichtloep met hoogwaardige 
acryllens en ergonomische handgreep in 
een modern design. 2,5-voudige vergroting 
en geïntegreerde extra lens voor het  
bekijken van details. Lensdiameter: 75 mm. 
Batterijvoeding, incl. 3 knoopcellen SR 54 
volgens IEC-norm. Inclusief stofzakje ter 
bescherming van de lens. 
 
 
art.nr. 367 076 

 

 

  € 18,95
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Voordeel- 

verpakking

Loepenset LOOK 2,5–10x 
De loepenset verenigt de drie populairste loepen in een ideale combinatie, zodat u op alle situaties voorbereid bent:  

De randloze steelloep met 3-voudige vergroting met de extra grote acryl lens (diameter 90 mm) en 2 witte LED lampjes voor het bekijken 
van grotere voorwerpen in hun geheel.   

De handzame zakloep beschikt over maar liefst 5 functies in één toestel: grote lens met 2,5-voudige  vergroting (lensmaten 30 x 37 mm), 
kleine lens met 10-voudige vergroting (15 mm Ø), uv-lamp, LED- zaklamp en uittrekbare balpen. Dankzij de com pacte bouwwijze is hij ideaal 
voor onderweg, bijv. voor  beursbezoeken of voor het inkopen. 

De precisieloep (lensdiameter 21 mm) biedt met zijn 10-voudige vergroting en 2 witte LED lampjes een hoge-resolutie-beeldscherpte voor 
zelfs kleinste details. 

art.nr. 346 665                                                                                                    € 29,95

Vergrootglazen met 2–3x vergroting 
Deze vergrootglazen zijn geschikt voor het bekijken van een gehele 
zegel of munt. De zegels of munten komen zo nog  duidelijk tot hun 
recht en details kunnen gemakkelijk worden bekeken. Tevens zijn 
deze vergrootglazen geschikt als hulp bij het lezen. 

Vergrootglazen met 5–7x vergroting 
Het merendeel van de details kunnen nu worden aanschouwd. Dit 
betekent wel, hoe meer vergroting, hoe kleiner de lens, dus minder 
overzicht. De afstand tussen het oog en de lens en het object ver-
kleind. 

Vergrootglazen met 10–20x vergroting 
Zelfs de kleinste details en afwijkingen zijn nu zichtbaar. Individuele 
pixels zijn waarneembaar op het meeste drukwerk. Meer details be-
kijken is haast niet denkbaar! 

Microscopen 
Microprint wordt nu zichtbaar, en de kleinste details zijn nu zicht-
baar. 
 

Digitale microscopen 
Met digitale techniek kan het merk of de munt op het display bekeken 
worden. Dankzij de bijgeleverde software kunnen de objecten opge-
nomen, opgeslagen en de opnames bewerkt worden. 
 

Licht 
Een goede lichtbron is cruciaal, maar niet altijd beschikbaar. LED 
technologie maakt het mogelijk om zelfs de kleinste vergrootglazen 
van licht te voorzien. Tevens hebben wij UV lange golf vergrootglazen 
voor het detecteren van fluorescentie.  

Wist u dit?
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Echt 
leer

Precisieloep 10–20x 
Precisieloep met 10- of 20-voudige vergroting. Scherpe de-
tails in hoge resolutie, ook geschikt voor de allerfijnste de-
tails (juwelierskwaliteit). 3-voudig lens-systeem met een 
Ø van 18 mm Achromatische en aplanatische lens. In-
klapbaar. Behuizing ver chroomd. Buitenformaat: 20 x 20 
x 32 mm. Leren etui. 
 
10x vergroting                            art.nr. 302 628                             € 34,95 
 
20x vergroting                                     art.nr. 338 882                             € 39,95
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JUWELIERS KWALITEIT:  
Precisieloep 10x met LED  
en UV lamp  
Precisieloep met 10x vergroting, 3 lenzen systeem met 
achromatische en  aplanatische lens voor een scherp en 
kleurvast beeld, ook in het randbereik. Met 6 witte LED’s 
Voor bijv. postzegels of bank biljetten gebruikt u de 
 geïntegreerde lange golf UV lamp (bestaand uit 7 UV 
lampjes). Glazen lens (17 mm doorsnede). Opvouwbaar. 
Incl. 3 x LR927 batterijen en lederen etui. 
 
                                                                     art.nr. 338 881                             € 49,95

Inslagloep 10x 
10x vergroting, met lens van glas, 1 LED lampje. 
 Opvouwbaar model. Doorsnede lens: 18 mm. Werkt op  
2 x 3AG12 batterijen (bijgeleverd). 
 
 
 
                                                               art.nr. 329 828 € 14,95

Inklapbare loep 3x 
Inklapbare loep met 3-voudige vergroting en zwart  
etui van echt leer. De hoogwaardige glazen lens 
 (lensdiameter: 40 mm) zorgt voor een beeld zonder 
vertekening aan de rand. Hoogglansgepolijste metalen 
lenshouder. Heeft geen scherpe randen en ligt dankzij 
het zachte leer aangenaam in de hand. Ideaal voor 
 onderweg. Buitenformaat (gesloten): 83 x 57 x 16 mm. 
 

art.nr. 360 758 € 19,95

Inslagloepen
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Zak vergrootglazen

Inslagloep 10x, 30x 
Handige inslagloep met LED verlichting. Voorzien van  
2 lenzen: 10x vergroting (21 mm doorsnede) en 30x 
 vergroting (12 mm doorsnede). Vervormingvrij beeld  
tot aan de rand van de lens. Incl. UV lange golf lamp  
voor postzegels en bankbiljetten. Zwarte mat plastic 
 behuizing. Incl. 3 x LR1130 batterijen.  Formaat 
 (uitgeklapt) 45 x 100 x 23 mm (B/L/H). 
 
 
 
 
                                                               art.nr. 338 880 € 14,95

Led-uitschuifloep DUPLEX 3x, 6x 
Led-uitschuifloep DUPLEX met 3- voudige tot 6-voudige vergroting. 2 lenzen van hoogwaardig acrylglas, 
 afzonderlijk uitschuifbaar (in beide richtingen). Lensafmetingen 6x: 25 x 16 mm, lensafmetingen 3x: 25 x  
50 mm. Zilverkleurige  aluminiumbehuizing waardoor de loep extreem robuust en tegelijkertijd zeer licht is. 
Met 1 witte led per lens. Om de led te activeren, moet de lens volledig over de kleine weerstand heen uit de 
behuizing worden geschoven. Oplaadbare accu, waardoor het vervangen van batterijen komt te vervallen.  
Incl. USB-oplaadkabel.  Buitenformaat (gesloten): 102 x 40 x 11 mm. 
 
                                                                                                                                                         art.nr. 360 730 € 29,95

Incl.  

oplaadbare 

accu, USB-

aansluiting

Kan in beide richtingen worden uitgetrokken 
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Zakloep POCKET 2,5/10x 
Handige multifunctionele loep met 2,5-voudige vergroting (grote lens) en  
10-voudige vergroting (kleine lens). De twee asferische lenzen van acrylglas  
zorgen voor een uitstekende afbeeldingsscherpte. Veelzijdig toepasbaar dankzij  
3 verschillende lichtfuncties: 3 hightech-leds (zaklamp), 1 langegolf-uv-lamp 
voor het controleren van bankbiljetten en 1 led met wit licht voor een heldere  
belichting bij het bekijken van uw verzamelobjecten, zelfs bij slechte licht- 
omstandigheden. Lensmaten: 30 x 37 mm (groot) of Ø 15 mm (klein). Inclusief 
een uittrekbare miniatuur-pen voor uw notities en een beschermtas van kunstleer. 
Batterijvoeding met 3x LR927 (incl.). Zwarte kunststofbehuizing. Buitenformaat: 
38 x 91 x 8 mm (B/L/H).

Incl. loep 2,5x en 10x 
Incl. UV lamp en pen 
Incl. led met wit licht 
Incl. LED zaklamp 
Incl. 3 batterijen LR927 

art.nr. 367 079 

  € 12,95

Productvideo

Inslagloep 20x 
20x vergroting. I 
n zwarte mat plastic behuizing,  
 voorzien van 1 x LED lamp,  
Lensdiameter: 18 mm. Werkt op 3 x LR1130  batterijen welke zijn bijgeleverd.  
Afmeting: 54 x 34 x 23 mm. 
art.nr. 321 419                                                                                                                                       € 12,95

• 20x vergroting 
 
• Voor het herkennen van de 

kleinste details 
 
• Individuele kleurstippen van de 

meeste afdrukprocessen zijn 
makkelijk te onderscheiden  

 
• Past goed in de hand! 

SPECIALE 

AAN- 

BIEDING
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Met 6 functies in één apparaat: 
- incl. loep 3x 
- incl. loep 10x 
- incl. ledmicroscoop 15x 
- incl. led met wit licht 
- incl. uv-lamp 
- incl. ledzaklamp 

art.nr. 344 177 € 14,95

Handig multifunctioneel vergrootglas met een praktische LED-microscoop (15x vergroting) voor een gedetailleerd overzicht van  
uw verzamelstukken. Daarnaast zorgen 2 asferische lenzen van acrylglas (grote lens 3x vergroting, kleine lens 10x vergroting) voor de beste 
beeldprestaties. Veelzijdig gebruik met 3 extra verlichtingsfuncties: 3 hightech-LED's (zaklamp), 1 langegolf-UV-lamp voor het controleren 
van bankbiljetten en postzegels en 1 witlicht-LED voor heldere invallende verlichting om uw verzamelobjecten te inspecteren, zelfs bij slechte 
lichtomstandigheden. Lensafmetingen: 30 x 37 mm (groot) of Ø 15 mm (klein). Werkt op batterijen met 3x LR1130 (AB10) (incl.). Zwarte 
kunststof behuizing. Afmetingen (B / L / H): 39 x 115 x 19 mm. Incl. een beschermende etui gemaakt van synthetisch leer. 

LED-Zak-loep 6 in 1

Kleine lens met 10-voudige vergroting

Incl. witlicht-led en uv-lamp

Handzame loep 7x 
Handige loep met 7x vergroting. Sferisch  geslepen lens 
met diameter van 35 mm. Het witte LED licht zorgt voor 
gelijkmatige verlichting. Incl 3 AAA batterijen. Formaat: 
120 x 42 x 26 mm. 
 
 
 

art.nr. 344 396 € 14,95

SPECIALE 

AAN- 

BIEDING
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Overige loepen

bijv. als  
handloep  
te gebruiken

bijv. als  
omhangloep  
te gebruiken

Hands-free-garantie dankzij de flexibele houder 
die om de nek kan worden gehangen

Dankzij de HANDS FREE omhangloep kunt u uw verzameling handsfree bekijken.  
Met 2- tot 4-voudige vergroting. Dankzij de flexibele houder kan de loep om de hals 
worden gehangen of op een vlak oppervlak worden geplaatst. Door de magnetische 
sluiting kan de omhangloep bovendien als handloep worden gebruikt. Afmeting:  
11 x 16 x 1,5 cm. Omvang van de houder: 105 cm. Fluwelen zakje ter bescherming 
van de loep bij de levering inbegrepen. 

art.nr. 367 162                                                                                              € 29,95

Omhangloep 
HANDS FREE 2x/4x

NIEUW

bijv. als staande loep te gebruiken
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Met  

oplaadbare 

batterij

Helderveldloep 10x 
Helderveldloep met ledverlichting en 10-voudige  
vergroting. De behuizing en de lens zijn gemaakt van 
breukbestendige kunststof. De hoogwaardige acryl  
lens (diameter: 62 mm) zorgt voor een beeld zonder  
vertekening aan de rand. Door de concave vorm van de 
lens kunnen ook hogere objecten ook onder de loep  
worden bekeken. De ingebouwde led kan in 2 helder-
heidsniveaus worden ingeschakeld. Inclusief oplaadbare 
accu, opbergzakje, reinigingsdoekje en USB-oplaad- 
kabel. Buitenformaat: 85 x 72 x 45 mm. 
 
 
 
 
 
                                                               art.nr. 360 165 € 37,95

Helderveldloep 4x 
Helderveldloep met 4x vergroting. De glazen lens  
(diameter: 75 mm) wordt direct op het te bekijken object 
geplaatst. De plat-convexe vorm van de lens zorgt voor 
optimale lichtomstandigheden en het contactoppervlak 
lijkt helderder dan de omgeving. Dit maakt het vergroot-
glas ideaal voor het lezen of bekijken van postzegels,  
ansichtkaarten of bankbiljetten. De helderveldloep is 
handig en compact en wordt geleverd met een zwart  
fluwelen beschermetui die de lens beschermt tegen  
krassen.  
 
                                                               art.nr. 362 109 € 19,95

NIEUW
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Staande loep BULLAUGE 5x

Handige staande loep met hoogwaardige acryl lens  (lensdiameter:  
65 mm) en 5-voudige vergroting. De 6 witte hightech-leds zorgen voor 
een gelijkmatige  belichting en zijn onopvallend in het design 
 geïntegreerd. Daarbij kunt u 3 verschillende helderheid standen  
instellen. Behuizing in zwart met slipvaste  greepuitsparingen opzij. 
Incl. 3 batterijen (type AAA). Buitenformaat: 140 x 47 x 95 mm. 
 
 

art.nr. 345 409                                                                             € 32,95

SPECIALE 

AAN- 

BIEDING
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Hoofdbandloep FOKUS 1,5-8x 
De led-hoofdbandloep FOKUS is bij uitstek geschikt 
voor het vrij werken met beide handen, bijv. bij het 
vullen van uw insteekalbum of verzamelalbum, bij 
het slijpen en bewerken van stenen en mineralen, 
bij montage- en controlewerkzaamheden en bij  
het maken van modellen en andere detailrijke, 
 moeilijke werkstukken. De 3 acryl lenzen 
 (afmetingen grote lenzen: 89 x 29 mm, diameter 
kleine lens: 29 mm) zijn voorzien van een speciale 
harde coating en zijn daarom extreem 
breukbestendig en krasvast. De lenzen bieden  
4  vergrotingen: 1,5-, 3-, 6,5- en 8-voudig. Met  
2 heldere ledlampjes. De led-eenheid kan 
 gekanteld, gezwenkt en verwijderd worden. Het 
vizier kan naar wens omhoog of omlaag gezet en 
met de twee  bevestigingsschroeven gefixeerd 
 worden. Met  variabel verstelbare hoofdband en 
 voering voor het voorhoofd. De loep is ook geschikt 
voor brildragers. Batterijvoeding: 2x AAA 1,5V-
 batterijen (niet bij de levering inbegrepen). 
Gewicht zonder led-eenheid: 101 g; gewicht incl. 
led-eenheid en batterijen: 148 g. 
 
 
art.nr. 359 831 € 24,95

Loepbril MONOKEL 10–25x 
De led-loepbril MONOKEL is ideaal voor het vrij 
werken met beide handen. Controleer en herken 
details die voor het blote oog niet zichtbaar zijn, 
bijv. afwijkingen van het origineel, bijzonderheden 
of beschadigingen. Met 4 verwisselbare lenzen met 
verschillende vergrotingen: 10-, 15-, 20- en 25- 
voudig. De loep voor het bekijken van het object 
kan naar opzij geschoven en naar boven  geklapt 
worden. Zo kan de loep individueel worden 
 aangepast aan de gezichtsbreedte van de gebruiker. 
Met een aan de zijkant van de loep gemonteerde, 
beweegbare ledlamp. Voor het beste resultaat  
adviseren wij een  afstand van ca. 0,5 tot 3 cm tussen 
het te bekijken  voorwerp en de lens aan te houden 
(afhankelijk van de gebruikte lens).  
 
Incl. batterijen (3x LR1130).  
 
 
 
art.nr. 360 166 € 19,95
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Incl. kleminrichting voor de  
bevestiging aan de tafelrand

Loepen

Vergrootglas LU 150 10x 
Extra sterke verlichting dankzij LED technologie. Werkt 
op 2 x 1.5V C/LR14 batterijen, variabele focus ring, 10x 
vergroting met ultraverlichting op het te bekijken object. 
2 x sterke LED lampjes. 
 
 

                                                               art.nr. 301 102 € 19,95

Opzetloep 8x 
Opzetloep met 8-voudige vergroting. Lensdiameter:  
23 mm. Zichtbaar oppervlak: Ø 32 mm. Met  afstelring 
voor de instelling van de scherpte. Kunststofbehuizing 
met lichtdoorlatend ondergedeelte. Ideaal voor 
 postzegels, bankbiljetten, munten,  foto's, sieraden 
 evenals kleine fossielen en mineralen. Buitenformaat: 
43 x 43 x 45 mm. 
 
 
 
 
                                                                     art.nr. 357 131                           € 9,95

Tafelloep FLEXI 2,5x, 5x 
Tafelloep met flexibele scharnierarm voor de optimale uitlijning.  
Maakt vrij werken met beide handen mogelijk. De loep heeft een lensdiameter van 88 mm en een 2,5-voudige vergroting. Geïntegreerde extra 
lens met een diameter van 21 mm en een 5-voudige vergroting. De loep is uitgerust met 2 ledlampen die in- en uitgeschakeld kunnen worden. 
3 AAA-batterijen en een grijze beschermtas voor de loepkop zijn inbegrepen. 

art.nr. 367 082                                                                                                                                                                                                € 24,95

Voor het  

vrije werken 

met beide  

handen!

Terug  

in het  

assorti-
ment
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Loepbril Take 5 
Vrije handen voor handwerk, borduren en bij taxaties van postzegels, munten en andere dingen. Met 5 verwisselbare lenzen in verschillende 
vergrotingsniveaus: 1, 1,5, 2, 2,5 en 3,5 keer. Twee verschillende draagopties: kies tussen brillenpoten of een traploos verstelbare hoofdband. 
Bijzonder comfortabel om te dragen dankzij de rubberen coating op het voorhoofd, neus en oren. Optimale verlichting van het te observeren 
object door middel van een geïntegreerde LED-lamp. Ook geschikt voor brildragers. Inclusief batterijen. 

art.nr. 363 838                                                                                                                                                                                                          € 27,95

Leesliniaal LINE 2,5x 
De leesliniaal combineert loep en liniaal om hele regels te vergroten. Lensmaat:  
24 mm x 210 mm. 2,5-voudige vergroting. Geïntegreerde extra loep voor het herkennen 
van details. De leesliniaal is gemaakt van kristalhelder acryl met een geïntegreerde 
liniaal van 150 mm. 
 
 
 
art.nr. 367 085                                                                                                           € 9,95

NIEUW

Loepbril CLIP 2x 
Loepbril CLIP voor de eenvoudige bevestiging aan uw bril. Dankzij de frameloze loepbril CLIP kunt u uw verzameling handsfree  
bekijken. De loepbril CLIP biedt dus ook hulp bij het handwerken zoals breien, knutselen of naaien. Met 2-voudige vergroting. Afmeting:  
11 x 16 x 1,5 cm. Beschermtas bij de levering inbegrepen. 

art.nr. 367 161                                                                                                                                                                                                             € 9,95

NIEUW
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Zoom microscoop  
60–100x 
Handige zak microscoop met verschillende applicaties, 
 zoals postzegels, munten, mineralen, kleine elektrische 
componenten en nog veel meer. Zeer goede helderheid en 
resolutie. Constante scherpstelling tussen 60x en 100x 
 vergroting. De LED verlichting zorgt er voor dat U ook een 
perfect zicht heeft in minder verlichte ruimtes. Zwarte 
plastic behuizing, incl. batterijen (3 x ”392”). Afmeting:           
88 x 30 x 20 mm. 

art.nr. 313 090 € 27,95

60
–1

00
x

20
–40

x Zoom microscoop  
20–40x 
Praktische zoom microscoop b.v. voor  school, studie, en 
vrije tijds doeleinden. Optimale helderheid en resolutie. 
Mogelijkheid tot het aanpassen van de instelling van 20x 
tot 40x vergroting. De LED  verlichting zorgt voor een 
 optimaal zicht, ook in minder goed verlichte ruimtes. Incl. 
glashouder en batterijen. (3 x LR44). Afmeting: 102 x 55 x  
30 mm. 

 

art.nr. 305 995 € 24,95
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Microscoop
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5 MEGAPIXEL 
optisch

Digitale USB-microscoop DM6 10- tot 300-voudige vergroting

Technische specificaties: 

Vergroting: 10x–300x. Resolutie: 5 megapixels 
(optisch). Beeldformaat: JPEG.  Videoformaat: 
AVI. Voeding: via USB-2.0-aansluiting. Verlich-
ting: 8 witte LEDS  (regelbaar, uitschakelbaar). 
Witbalans: automatisch. Besturingssysteem: 
Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.12 of hoger.  
Inclusief software: MicroCapture Plus met 
meet- en kalibreerfunctie, meertalig  (Engels, 
Duits, Spaans, Frans en andere  talen).  
Leveringsomvang: Digitale USB- microscoop, 
installatie-cd met besturingssoftware en volle-
dige handleiding, korte handleiding en kali-
breerliniaal. Afmetingen: ca. 110 x 35 mm.

Statief voor digitale  
USB-microscoop 
Stevig microscoopstatief met grote standvoet, meetschaal,  
klembeugels en een extra hoge stang, zodat ook post zegels en 
munten in hun geheel bekeken en opgenomen kunnen worden! 
De afstand tussen microscoop en object is variabel instelbaar. 
De microscoophouder kan bovendien via een beweeglijke slee 
omhoog en omlaag geschoven worden voor een fijnere  
focus. De houder is geschikt voor microscopen met  
Ø 35 mm, bijvoorbeeld de digitale USB-microscoop DM6 van 
LEUCHTTURM. Met ingezette  reductiering (bij de levering 
inbegrepen) ook geschikt voor microscopen met Ø 33 mm.  
Met kabelgeleiding. Eenvoudige montage. Materiaal: Metaal / 
kunststof. Totale hoogte: 405 mm, voet: 170 x 120 mm. 

art.nr. 350 827 € 59,95

Hoogwaardige digitale USB-microscoop met 5 megapixels 
en een tot 300-voudige vergroting voor veelzijdige  
toepassingsmogelijkheden in studie, school of vrije tijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controleer en herken details die voor het blote oog niet 
zichtbaar zijn, bijv. afwijkingen van het origineel,  
bijzonderheden of beschadigingen. Met de bijgeleverde 
software maakt u probleemloos foto's en video's die u  
vervolgens kunt opslaan en met anderen kunt delen.  
De microscoop en de software zijn geschikt voor alle  
gangbare computers met USB-aansluiting (pc, Mac of  
laptop). Met zijn eenvoudige bediening is de microscoop 
ook geschikt voor scholieren, senioren en minder ervaren 
computergebruikers. 

Digitale microscoop  
zonder statief  

art.nr. 363 228 € 159,95

Digitale microscoop  
incl. statief  

art.nr. 363 229          € 219,90 € 199,95

SPECIALE 

AANBIEDING

Voor  

Mac/pc 

laptop

Hoogte 

40,5 cm

NIEUW
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Met zijn ingebouwde, 3,5"-lichtscherm (lcd) is 
de digitaal-microscoop eenvoudig te bedienen 
en hoeft niet op een pc of laptop aangesloten te  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

worden. Uitstekende beeldscherpte dankzij  
5-megapixel- camera, 8 leds en regelbare focus-
sering. Tot 500-voudige vergroting door  
4-voudige zoom (digitaal). Voor de opslag van 
moment- en video-opnames en de weergave op 
pc of televisie. Li- ionenaccu voor mobiel  
gebruik. De software met  kalibreerfunctie voor 
nauwkeurige metingen van de vergrote  
voorwerpen is  eenvoudig en snel te   installeren. 
Ideaal voor de meest  uiteenlopende toepassin-
gen voor studie, school of vrije tijd, voor het zeer 
gedetailleerd bekijken van postzegels, munten, 
bankbiljetten, mineralen e.d.  Geschikt voor alle 
gangbare computers. Buitenformaat: 105 x  
230 x 150 mm. 
 
 

art.nr. 346 680 € 219,95

Incl.  
4 GB 

MicroSD 
kaart

10
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Lcd-digitaal-microscoop DM3 10- tot 500-voudige vergroting

Technische specificaties: 
3,5"-kleuren-lichtscherm (lcd). 5 megapixels actieve pixelsensor (CMOS-sensor). 10- tot 500-voudige vergroting. 4 x geïntegreerde digitale zoom. Resolutie: 
Beeld: 12 M, 9 M, 5 M, 3 M, 1.3 M ( JPG) / Video: 640 x 480 pixels (VGA). Formaat van de objectdrager: 95 x 95 mm. Maximaal zichtbaar oppervlak: ca. 20 x  
15 mm. Geschikt voor voorwerpen met een maximale hoogte van 40 mm (zichtbaar oppervlak: ca. 14 x 11,5 mm). Verlichting: 8 witte LED’s, USB 2.0-
 computeraansluiting. Software (talen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Russisch, Pools, Chinees): Windows XP / Vista / Win7 / 
Win8 /Win10 / Mac OS 10.6 of hoger (meetsoftware werkt alleen onder Windows). Handleiding: Duits, Engels, Frans. Voeding: stekkeradapter, li-ionenaccu 
3,7 V. Leveringsomvang: Lcd-digitaalmicroscoop, li-ionenaccu, adapter, USB-kabel, av-kabel, cd-rom met software en handleiding, 4 GB MicroSD-kaart, 
 reinigingsdoekje.

Geschikt voor voorwerpen met een maximale 
hoogte van 40 mm 
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Lcd-digitaal-microscoop DM5 20- tot 200-voudige vergroting

De digitale microscoop DM5 levert een super scherp 
beeld dankzij het grote 4,3" TFT-lichtscherm (lcd) en 
de ingebouwde HD-beeldsensor. Met een 20- tot 200-
voudige vergroting en een extra 5-voudige digitale zoom 
kunnen zelfs de kleinste details heel nauwkeurig worden 
bekeken. 8 witte leds en 2 afzonderlijke USB-lampen met 
flexibele hals voor optimale verlichting. Beeld- en vi-
deo-opnames kunnen  gemakkelijk worden opgeslagen 
op de bijgeleverde 4GB-microSD-kaart. Met oplaadbare 

li-ion-accu. Uiterst handig: het display kan uit het  
onderste gedeelte verwijderd en als handapparaat  
gebruikt worden. Voor extra comfort kan de neigings-
hoek van het display worden versteld. Buitenformaat: 
230 x 125 x 149 mm. 
 
 

art.nr. 361 358 € 169,95

Technische specificaties: 

4,3"-kleuren-TFT-lichtscherm (lcd) HD-beeldsensor (720 P  CMOS-sensor). 20- tot 200-voudige vergroting. 5x geïntegreerde digitale zoom. Resolutie:  
Beeld: 24 M, 20 M, 16 M, 8 M, 5 M, 3 M, 1 M ( JPG) / Video: 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 pixels (VGA). Verlichting: 8 witte leds (dimbaar) 
+ 2 aparte USB-lampen.  Neigingshoek beeldscherm: 30°. Volledig afneembaar display. Handleiding: Engels, Duits, Frans Voeding: Apparaat:  stekkeradapter, 
li-ionenaccu 3,7 V / USB-lampen: 2x batterij 1,5 V type AA (niet bij de levering inbegrepen). Leveringsomvang: digitale  lcd- microscoop, li-ion-accu, adapter, 
2 USB-lampen, 4GB- micro SD-kaart, reinigingsdoekje.

8 leds en  
2 afzonderlijke  
USB-lampen met  
flexibele hals  
voor optimale   
verlichting

Voor prijsbewuste ontdekkers

Incl.  
4 GB 

MicroSD 
kaart
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To
t 6

0x

Macrolens PHONESCOPE
De macrolens PHONESCOPE verandert uw smartphone of tablet in een volwaardige, digitale microscoop met maar liefst 60-voudige vergroting. 
Via de camerafunctie van de smartphone kunnen dan zelfs de kleinste details, bijv. het drukprocedé van de postzegel, herkend of gecontroleerd 
worden. De uitvergrote details kunnen vervolgens als foto of video worden opgeslagen. De macrolens biedt de meest uiteenlopende 
 toepassingsmogelijkheden voor hobby of studie, als leeshulp of digitale loep. Hij is bijzonder handig voor onderweg omdat geen stroom of 
batterijvoeding vereist is. De opgeslagen opnames op de smartphone kunnen dan later zonder veel moeite met vrienden en bekenden gedeeld 
 worden. Passend voor alle gangbare smartphones en voor tablets. Glazen lens. Buitenformaat: 38 x 47 x 39 mm. Eenvoudige bediening:  
de macrolens op de camera van de smartphone zetten, de camerafunctie  starten en willekeurig sterk inzoomen. 
 

art.nr. 345 620 € 24,95 
Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Vervangende lamp (4W) Vergrootglas 2 x Lange golf UV lamp

Multi tester 3 in 1  

Zeer geschikt voor het bekijken van munten, bank- biljetten 
 creditcards etc. Zowel voor werk als hobby.  Dankzij 9 watt UV 
lamp (2G 7 9W) zijn de UV deeltjes zelfs zichtbaar in daglicht. 
Wit licht voor het detecteren van  watermerken (4 watt lamp). 
Geïntegreerd vergrootglas met 2x vergroting. Afmeting: 200 x 
120 x 160 mm. 
 
 
 

art.nr. 340 357 € 39,95
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4 watts UV tafel lamp L 92 
Voor het detecteren van fluorescentie en het controleren van post zegels, 
 bankbiljetten en creditcards.  Een breed spectrum van lange golf  UV stralen. 
Max. stralingseffectiviteit op 366 Nm. Voorzien van een 4-Watt lamp.  
Dubbel geïsoleerd. Werkt op 220–230 Volt 50Hz stroom. Afmeting: 180 mm x 
115 mm x 75 mm. 
art.nr. 317 886                                                  € 29,95

UV hand lamp L 80 
Voor de bepaling van fluorescentie. Breed spectrum van lange golf UV stralen. 
Grootste stralingsdichtheid bij een golflengte van 366 nm.  Ideaal voor het 
 bepalen van fluorescerende postzegels van bijv. Nederland, Frankrijk,  Duitsland, 
Italië, Portugal, Canada, Mexico, Noorwegen, China, Hong Kong,  Rusland, Groot 
Brittannië frankeerzegels vanaf ’93. Werkt op batterijen (4  batterijen UM AA). 

art.nr. 325 773                                                  € 17,95

Alle analyse lampen worden geleverd zonder batterijen.

Uv-zaklamp L83
Robuuste en handige zaklamp met 2 functies: uv licht en wit licht! De 6 uv leds met een golflengte van 365 nm (lange golf) kunnen ook in een lichte 
omgeving en bij daglicht worden gebruikt. Tal van gebruiksmogelijkheden, bijv. fluorescentiebepaling bij  bankbiljetten, postzegels, mineralen en  
fossielen, controle van creditcards en rijbewijzen,  zichtbaar maken van uv kleuren en  hygiënecontrole. Met zijn 10 krachtige, witte leds is de  
zaklamp bovendien ideaal voor  recreatie activiteiten als vissen, klimmen, kamperen, geo-caching enz. Met handlus,  
metalen behuizing.  Batterijvoeding  
(3 x AAA, niet bij de levering inbegrepen).  
Lengte: 125 mm.

art.nr. 349 388 € 22,95

UV lampen

Dubbele UV lamp L 81 
Deze handige UV lamp combineert twee functies in één apparaat. Postzegels, bankbiljetten, creditcards, telefoonkaarten etc, kunnen  worden belicht op  zowel 
fluorescentie en fosforescentie. De combinatie van korte en lange golf (254/380 nm) maken deze lamp extra praktisch voor de gebruiker. Werkt op batterijen:  
4 x AA. 4Watt (254 nm) of 3–4 Watt (380 nm).

Incl. filter  
tegen rest-
licht (lange 
golf)

art.nr. 325 178         

€ 59,95
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Vereenvoudigt het  
werken met uw verzameling

Geschikt 
voor de  
formaten  
NUMIS,  
OPTIMA,  
VARIO en 
GRANDE

De helling van de  
standaard / het album  
kan in zes verschillende  
standen worden ingsteld

Slipvast dankzij de  
met rubber  

beklede  
onderzijde

Werk- en sorteerhulpmiddelen

Werkblad BASIS

U wilt uw munten meten, bekijken of in een capsule plaatsen? 
Dit zachte, robuuste werkblad beschermt zowel het tafelblad als 
uw verzamelobject tegen krassen en schade. Bovenkant gemaakt 
van glad, pluisvrij textiel. Onderkant met rubber bekleed en  
uiterst slipvast. Kan worden afgeveegd en opgerold. Ook geschikt 
voor reparatie-, knutsel- en onderhoudswerkzaamheden.  
Buitenformaat: 500 x 350 mm. Hoogte 2 mm.

art.nr. 354 207 

 

€ 16,95

Nieuw 

design

NIEUW

Muntentableau BUTLER

Het muntentableau BUTLER is geschikt voor de presentatie van 
uw verzamelobjecten of als zeer hoogwaardig werkblad. Te  
midden van een frame in mahoniekleurige houtnerf bevindt zich 
een blauw tableau met een veloursachtig oppervlak. Dit zorgt 
voor een materiaalvriendelijke omgang en voorkomt krassen op 
het oppervlak van munten. Buitenformaat: 305 x 243 x 18 mm. 

art.nr. 367 504                                                                   € 24,95 

De handige albumstandaard PRESENT vereenvoudigt het werken met uw verzameling. Met een formaat van 390 x 260 mm biedt  
de standaard ruimte voor albums van de gangbare formaten NUMIS, OPTIMA, VARIO en GRANDE en voor insteekalbums van alle 
gangbare formaten. De helling van het album kan op zes verschillende standen worden ingesteld. Vervaardigd van massief grenenhout 
met mahoniekleurige lak. Buitenformaat: 390 x 260 x 42 mm. 
 
art.nr. 367 373                                                                                                                                                                                                    € 39,95

Albumstandaard PRESENT

NIEUW
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Het klapdeksel met groot kijkraam opent per druk op de knop. Rvs-bak met fijnmazige mand evenals horloge- en cd/dvd- 
houder. Met digitaal display voor de op de seconde nauwkeurige weergave van de reinigingstijd. 5 verschillende tijdsintervallen:  
90, 180, 280, 380, 480 seconden. Capaciteit: 600 ml. Reinigingsfrequentie: 43 kHz. 50 Watt. Elektrische aansluiting (Eurostekker). 
Buitenformaat: 220 x 175 x 130 mm. 
 

art.nr. 346 740 € 79,95        

Ultrasoonreiniger PULSAR 
Krachtig apparaat in professionele kwaliteit.  
Robuust en duurzaam dankzij het bad, de behuizing 
en de mand van roestvrij staal. Verwijdert vet,  
vingerafdrukken en hardnekkige vuilafzettingen. 
Instelling van de digitale timer tot op de minuut.  
Inhoud: 700 ml Reinigingsfrequentie: 42 kHz.  
35 watt. Geschikt voor permanent gebruik. Buiten-
maat: 190 x 125 x 100 mm. 
 

art.nr. 310 923                                       € 139,95

Opmerking: Beide toestellen reinigen met water. Door toevoeging van het LEUCHTTURM Universal-muntreinigingsbad 
(art.nr. 318 851) kan de reiniging ondersteund worden. De ultrasoon-reiniging is ook aan te bevelen als voorbereiding 
op een chemische reiniging met de LEUCHTTURM-muntreinigingsbaden.

Nieuw 

design

Nieuw 

model

Ultrasoonreiniger 
SAUBER

Verzorging en onderhoud

Ultrasoonreiniger – voor een perfect resultaat
Ultrasoonreiniger voor de milde, maar zorgvuldige reiniging van 
munten, medailles, brillen, sieraden, tandprothesen  en -beugels, 
bestek, cd's en dvd's, schrijfbenodigdheden en andere kleine  
metallische voorwerpen in huishouden en werkplaats. De door 
de ultrasone golven gegenereerde, hoogfrequente trillingen  
verwijderen stof, vuil en strepen van oppervlakken en moeilijke 
bereikbare plaatsen. U kunt kiezen uit 2 modellen:
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■1

■2

Verzorging en onderhoud

elk  € 9,95

Voor gouden munten                                         art.nr. 336 203 

Voor zilveren munten                                        art.nr. 317 893 

Voor koperen munten                                        art.nr. 321 584 
(niet geschikt voor kopernikkelmunten!) 

Voor messing- en bronzen munten               art.nr. 343 300 

Voor bimetalen en kopernikkelmunten         art.nr. 343 206 
(bijv. 1 Euro, 2 Euro, 1 DM)                                           

Milde muntreiniger                                        art.nr. 318 851 
Voor alle (overige) munten / alle edele metalen  
(zonder oxidatieverwijdering).                                               

Reinigingsbad voor munten
Reinigingsbaden met hoogwaardige substanties voor een snelle en milde verwijdering van oxidatie op munten. Zo eenvoudig is het: de 

munten een aantal minuten in het bad onderdompelen (de duur is afhankelijk van het gebruikte  reinigingsbad en de oxidatiegraad, 

meer informatie vindt u in de handleiding van het betreffende product), vervolgens zorgvuldig afspoelen en met een zachte doek droog 

deppen (niet wrijven). NIEUW: Nu met meer inhoud: 200 ml! 

Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

Nu  

met meer 

inhoud!

■2

■1

Muntenhandschoenen  
Uitstekende grip en perfecte bescherming voor uw munten: 
muntenhandschoenen van zuiver katoen (180 g/m²).  
Topkwaliteit en uitstekende pasvorm. Met vorkstukjes,  ingezette, 
anatomische duim, elastiek en zijsplit. Wassen op 40 °C,  
fijne was. Kleur: wit met gekleurde biesnaad. In 1 maat  
leverbaar. 
art.nr. 305 929 € 7,95

Op de afbeeldingen is duidelijk te zien hoe U met deze pincetten 
Uw munten veilig en gemakkelijk vast  kunt pakken. De  
kunststofbekleding beschermt de munten tegen eventuele  
beschadigingen. 

   MPI 1 art.nr. 313 240 € 5,95 

   PI 9 art.nr. 331 264 € 12,95

Muntenpincetten

Productvideo

Perfecte 

pasvorm
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De goede reiniging van munten is erg belangrijk. Deze set heeft alles wat u voor een correcte en milde reiniging van uw waardevolle 
munten nodig hebt: 

• 1 muntpincet met materiaalvriendelijke kunststofcoating 

• 1 reinigingsbad voor zilver (200 ml) 

• 1 reinigingsbad voor koper (200 ml) 

• 1 paar munthandschoenen van 100 % katoen 

• 1 fijne wrijfdoek 

art.nr. 347 926 i.p.v. € 48,75 slechts  € 42,95 

Je bespaart meer dan 

 10 %

Munten reinigingsset CLEAN-IT

Munten reinigingsdoek
Deze uiterst fijn geweven muntenpoetsdoek brengt weer glans 
op uw munten. De doek is geïmpregneerd zodat vuil en stof  
eenvoudig verwijderd wordt, door  rustig te poetsen. Tevens  
geschikt voor het oppoetsen van juwelen en bestek. 
 
art.nr. 327 112 € 7,95

Let op:  
De muntenpoetsdoek is 
ideaal voor het reinigen 
van circulatiemunten.  
 
 
 
 
 
 

 

We wijzen U erop dat proof of proof-like  
munten, normaliter niet gereinigd dienen 
te worden, om zo hun waarde te behouden.

Verzorging en onderhoud
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LIBRA Mini

LIBRA 100/500

Meten en wegen

Digitale muntweegschaal LIBRA
Onze digitale muntweegschalen in handig zakformaat  
beschikken over een verlicht lc-display met automatische  
uitschakeling na 60 seconden (om de batterij te sparen),  
6 verschillende weegeenheden (g, oz, ozt, dwt, ct, gn),  
meettolerantie +/- 0,03 g, tarrafunctie, groot rvs weegplatform 
en een afneembaar deksel dat kan worden gebruikt als  
weegschaal.

LIBRA Mini 
Weegbereik 0,01 tot 100 g. 
Incl. 1 batterij CR2032.  
Buitenformaat: 45 x 76 x 13 mm. 
art.nr. 344 222 € 32,95

LIBRA 100 
Weegbereik 0,01 tot 100 g. 
Met telfunctie. 
Incl. 2 batterijen AAA.  
Buitenformaat: 64 x 116 x 17 mm.  
art.nr. 344 223 € 39,95 
LIBRA 500 
Weegbereik 0,1 tot 500 g.  
meettolerantie +/- 0,3 g.  
Met telfunctie. 
Incl. 2 batterijen AAA.  
Buitenformaat: 64 x 116 x 17 mm.  
art.nr. 344 224 € 37,95

Schuifmaat EXAKT 
Meeteenheid: 0,01 mm, nauwkeurigheid: 0,03 mm. Met  
profielmeter. 6-cijferig lc-display. Incl. batterij (1x LR44/ 
AG13). 

art.nr. 308 684                                                               € 29,95        

Schuifmaat EXAKT Solar 
Meeteenheid: 0,1 mm, nauwkeurigheid: 0,2 mm. Duale voeding: 
bij voldoende licht (meer dan 200 lux) wordt de meter gevoed via 
de zonnecel, bij slechter licht (minder dan 200 lux) via de batterij. 
Van samengestelde koolstof en dus heel licht in het gebruik en  
uitermate materiaalvriendelijk voor de te meten objecten  
(bijv. munten). 

art.nr. 346 743 € 19,95

Digitale schuifmaten – als het héél precies moet zijn
De digitale schuifmaten met lc-display hebben een meetbereik van 0 tot 150 mm. In elke meetstand is op nul zetten mogelijk, 
zodat ook verschilmetingen mogelijk zijn. Met profielmeter voor de meting van binnendiameters. Omschakelbaar tussen mm en inch. 
Inclusief batterij.
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Beginnerset en Euro-Katalogus

Je bespaart meer dan 

 10 %

Beginnerset START voor de  
verzameling van munten

De beginnerset  
bestaat uit: 

• 1 blauw muntenalbum NUMIS incl. 5 bladen (elk 1x NUMIS 44, 34, 25, 17, 
MIX zie pagina 40) en 5 witte schutbladen 

• Een steelloep LU1 met 3 en 6 keer vergroting incl. 2 acryllenzen 
met 50 en 15 mm Ø  

• 1 muntpincet met materiaalvriendelijke kunststofcoating 

• 1 paar munthandschoenen van 100 % katoen 

 
art.nr. 347 925 i.p.v. € 55,80 slechts € 49,95 

Euro- Katalogus 
2023 
Munten en  
bank- 
biljetten 

• Alle Euro munten;  
standaard en 
gedenkmunten vanaf 1999  

• Incl. 2-Euro gedenkmunten 

• Incl. Euro  bankbiljetten 

• Historie omtrent de 
introductie van de Euro 

• Meer dan 800 gekleurde pagina's  

• Meer dan 36.000 verschillende  
munten 

• Huidige en actuele waarde 
toekenning  

art.nr. 367 145             € 17,95 

Verschijnt in december 2022.

NIEUW



art.nr. 354 532

www.leuchtturm.com

Opbergboxen LOGIK voor goudbaren  
in blister en/of coincards

Per box             € 22,95

Verticaal  
formaat 
Buitenformaat: 
300 x 65 x 95 mm 
 
art.nr. 365 162

Liggend  
formaat 
Buitenformaat: 
300 x 100 x 60 mm 
 
art.nr. 365 163

NIEUW

• Zwarte opbergboxen voor tot wel 40 goudbaren in blister of coincards (85 x 54 mm) 

• Voor het onderbrengen van de verzamelobjekten in vaste vakindelingen 

• Vingeruitsparing in het deksel voor het makkelijk openen van de box 

• De hoge stabiliteit biedt permanente bescherming 

• Moderne design 

Beide opbergboxen  
LOGIK hebben een  
deksel (hier niet afgebeeld), 
zie blz. 101.
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