
 
 

BEDRIJFSINFORMATIE OVER FELLOWES 
 

Overzicht 
 
Fellowes, Inc is een wereldwijde fabrikant en marketingorganisatie van kantoorartikelen en oplossingen 
ontwikkeld ten behoeve van de veiligheid, organisatie en productiviteit op de hedendaagse werkplek. 
Ontworpen en geproduceerd volgens de laatste en hoogste kwaliteitsnormen en zijn daarom van superieure 
kwaliteit en de producten blinken uit in optimale bruikbaarheid. Fellowes’ assortiment varieert van 
kantoormachines welke bestaan uit papiervernietigers, inbind- en lamineermachines, rol- en 
guillotinesnijmachines tot aan opslag- en archiveringsproducten en een uitgebreide lijn van werkplek 
accessoires. 
 
Fellowes is opgericht in 1917 door Harry Fellowes en heeft haar huidige hoofdkantoor in Itasca, Illinois 
USA gevestigd. Fellowes heeft meer dan 1.100 mensen in dienst en beschikt over 14 eigen (verkoop)kantoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dochterondernemingen en filialen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productassortiment 
 

Bankers Box® 
Bankers Box-archiefopslag was de eerste productlijn van Fellowes, negen decennia geleden geïntroduceerd in 
de Verenigde Staten. Vandaag de dag is Fellowes nog steeds dominant marktleider. In Europa biedt het merk 
ongeëvenaarde sterkte en duurzaamheid, voor probleemloze opslag. Bedrijven en huishoudens kunnen 
vertrouwen op de archiveringsproducten van Bankers Box, voor betrouwbare sterkte. De onderneming 
lanceerde Earth Series in 2009 – de eerste officieel toegestane productreeks in de sector om het FSC 100% 
gerecycled logo te dragen. 
 

Hoofdkantoor 
Fellowes, Inc 

1789 Norwood Avenue 
Itasca, Illinois 60143-1095 

Verenigde Staten 
Tel: 001 630 893 1600 

 

Lokale vestiging 
Fellowes Benelux 

Gesworenhoekseweg 3a 
5047 TM Tilburg 

Postbus 2058 
Tel:+31 (0) 13 4580 500 
Fax: +31 (0)13 4580 501 

 

• Canada 
• Verenigd Koninkrijk 
• Frankrijk 
• Duitsland 
• Italië 

• Benelux 
• Polen 
• Spanje 
• Rusland 
• Australië 

• Singapore 
• China 
• Japan 
• Korea 
• Zuid Afrika 



 
Papiervernietigers 
Fellowes, Inc. is de wereldwijde marktleider in de ontwikkeling en het ontwerpen van papiervernietigers, 
daarbij wordt de hoogste kwaliteit in persoonlijke en algemene kantoorpapiervernietigers geboden. Daarom 
staan Fellowes papiervernietigers bekend als  “ ’s Werelds Sterkste Papiervernietigers “. Het bedrijf staat 
bekend als de uitvinder van de persoonlijke papiervernietiger en biedt als enige op de markt de 100% Jam 
Proof technologie.  
 
 
Inbindmachines 
Uw presentatie vertelt veel over uzelf dus vanzelfsprekend dat u uw werk op de best mogelijke manier wilt 
presenteren. Fellowes inbindmachines geven uw documenten een professionele afwerking.  
 
Lamineermachines 
Fellowes assortiment lamineermachines maken het eenvoudig om alles te beschermen, van knutselwerkjes 
van uw kinderen tot belangrijke bedrijfsdocumenten. Voor thuis of op kantoor, ze zijn gebruiksvriendelijk en 
bieden duurzame, professionele resultaten.  
 
Rol- en guillotine snijmachines 
Snijmachines maken het voor de gebruiker mogelijk om grote stapels papier in één beweging door te snijden 
en zijn geschikt voor het precies op maat snijden of verdelen van documenten. 
 
Welzijn op de werkplek 
Fellowes, Inc. biedt een complete selectie van computer accessoires, inclusief ergonomische bureau 
accessoires, producten voor het indelen van de ruimte, muismatten en meer. Fellowes is tevens de enige 
leverancier van computer accessoires met Microban antimicrobiële productbescherming.  
 
Luchtreinigers 
Fellowes serie luchtreinigers met de PlasmaTrue™ en True HEPA filtertechnologie vermindert het risico op 
ziekten en allergieën door het bestrijden van verontreiniging in de lucht binnenshuis.   
 
 
 

Tijdlijn 
 

1917 
Het bedrijf Bankers Box® wordt opgericht door Harry Fellowes 

 
1933 

Bankers Box® introduceert “exclusieve” dealerships aan verkopers van kantoorartikelen 
 

1934 en 1938 
Een tweede generatie, Harry’s zoons Folger en John, sluit zich aan bij het bedrijf 

 
1957 

Het bedrijf verhuist de productiefaciliteiten van Chicago naar Franklin Park, IL, USA  
 

  



1960 
Tweede productielocatie geopend in Californië 

 
1969 

James Fellowes, de derde generatie, treedt toe tot het bedrijf 
 

1972 
De internationale uitbreiding begint in het Verenigd Koninkrijk 

 
1978 

Het hoofdkantoor wordt verplaatst naar de huidige locatie in Itasca, Illinois 
 

1982 
Licentie-overeenkomst gesloten met een Duits bedrijf voor het maken van commerciële papiervernietigers 

 
1983 

James Fellowes wordt benoemd tot president en de naam van het bedrijf wordt veranderd van 
Bankers Box in Fellowes, om het groeiende assortiment te weerspiegelen 

 
1989 

Peter Fellowes voegt zich in het bedrijf  
 

1990 
Een nieuwe uitvinding van Fellowes, de persoonlijke papierpapiervernietiger, wordt onthuld 

 
1998 

Na een nieuwe overname levert Fellowes nu ook inbind- en lamineerproducten 
 

2001 
Met John Fellowes II is nu ook de vierde generatie vertegenwoordigd in het familiebedrijf 

 
2005 

Introductie van documentenvernietigers met SafeSense™-technologie 
 

2008 
De papiervernietiger die 100% vastloop vrij is, wordt op de markt gebracht 

 
2011 

Fellowes opent Fellowes Office Products Manufacturing faciliteit in China  
 

2012 
Introductie van de Fellowes 73Ci 

John Fellowes II is aangewezen als President 
 

2013 
Introductie van de Fellowes lijn luchtreinigers  

Fellowes lanceert het merk Domeo, creëert daarmee nieuwe accessoires voor tabletgebruikers  
 



2014 
Fellowes introduceert AutoMax™ werkelijk handsfree papiervernietigers 

 
 
 

Neem contact op voor meer informatie:  
 

Julie McCloskey, European Marketing Manager (Communications), Fellowes, Inc. 
JMcCloskey@fellowes.com, +33 (0)9 61 24 14 26 

 
Hazel Goesaert, Trade Marketing Manager, Fellowes Benelux. 

hgoeshaert@fellowes.com, +31 (0) 13 4580 532 
 

Bezoek www.fellowes.com voor extra informatie. 
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