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Ons aanbod voor u ! 



Hardware 
 

Inkjetprinters 

Laserprinters 

Multifunctionals 

Plotters 

Thermotransferprinters 

Print Supplies 
    

   Inkt 

   Laser/Copier 

Opslagmedia 
    

Data cartridges & tapes 

Externe harde schijven 

   Interne harde schijven 

   Data cleaning tapes 

 
Print Media 

    
Barcode-etiketten 

Transparanten 

   Large format 

   Papier 

   Fotopapier 

    

Despec is  officieel Europees erkend HP 

distributeur voor inkt- en tonersupplies. 

Uw aankopen komen dan ook in 

aanmerking voor HP programma’s voor 

printersupplies zoals contracttoners en 

andere door HP opgezette bonus & 

spaarprogramma’s. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantoortechnologie 
 

Kantoormachines 

Print Supplies 
 

Linten 

   Inkt 

   Laser/Copier 

 

Hardware 
 

Inkjetprinters 

Matrixprinters 

Multifunctionals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print Media 
 

Etiketten/labels 

Large format 

   Papier 

   Fotopapier 

 

Despec is officieel Europees erkend 

distributeur voor Epson printersupplies 

en heeft daardoor een directe relatie 

met de fabrikant. Als specialist hebben 

wij een ruim aanbod én voorraad van 

inkt- en tonercartridges, maar ook 

plotter inkt, linten én papier. 



Print Supplies 
 

      Inkt 

   Laser/Copier 

 

Hardware 
 

Inkjetprinters 

Laserprinters 

Multifunctionals 

Plotters 

Scanners 

Thermotransferprinters 

 
 

Print Media 
 

Transparanten 

Papier 

   Fotopapier 

    

 
Kantoortechnologie 

 

 Batterijen 

Despec is officieel Europees erkend 

distributeur voor Canon printersupplies 

en heeft daardoor een directe relatie met 

de fabrikant. Als specialist hebben wij een 

ruim aanbod én voorraad van inkt- en 

tonercartridges, maar ook plotter inkt, 

papier én printers. 



Print Supplies 
 

Linten 

   Inkt 

   Laser/Copier 

   Thermal/TTR (Thermal Transfer)  

 

 

Hardware 
 

Inkjetprinters 

Laserprinters 

LED Printers 

Multifunctionals 

Scanners 

Thermotransferprinters 

   

 
Print Media 

 
Etiketten/labels 

Papier 

   Fotopapier 

TTR(Thermotransfer) etiketten 

 
 

Kantoortechnologie 
 

 Batterijen 

   Kantoormachines 

   Computeraccessoires 

 

 
Multimedia 

 
 Multimedia accessoires    

Despec is officieel Europees erkend 

distributeur voor Brother printersupplies en 

heeft daardoor een directe relatie met de 

fabrikant. Als specialist hebben wij een ruim 

aanbod én voorraad  van de meest 

gangbare tot de minder gangbare van inkt- 

en tonercartridges, maar labels en supplies 

voor Brother labelprinters. 



Meer dan 10.000 referenties én ruime voorraad 

Despec Benelux & France is een officieel distributeur en gespecialiseerde 

groothandel in printersupplies. Door onze jarenlange ervaring en directe 

contacten met verscheidene leveranciers kunnen wij u een uitgebreid 

productassortiment aanbieden uit voorraad waaronder: inktcartridges, 

tonercartridges of laser en copier supplies, linten, navulrollen voor fax of TTR 

(thermotranfser) supplies. 



Oplossingen voor de nieuwe digitale 

wereld 

 

Intenso biedt uw klant oplossingen voor 

de nieuwe digitale mobiele wereld. 

 

Een uitgebreid aanbod aan opslagmedia: 

SD-kaarten, USB-sticks, (portable) harde 

schijven, optische schijven DVD, CD-R(W) 

en Blu-ray tot battery pack of power 

banks. 

 

Intenso overtuigt met hun goede prijs-

kwaliteitsverhouding en aantrekkelijke 

retailverpakking. 

Opslagmedia 
 

Opbergsystemen 

Blu-ray 

CDRW 

DVD DVDRW/RAM 

Externe harde schijven 

Interne harde schijven 

Geheugenkaarten 

USB Stick, Flash Drive 

 

 

Accessoires 
 

Powerbank 

Digitale fotokaders 

 



MediaRange heeft een uitgebreid aanbod 

gaande van multimedia accessoires zoals 

luidsprekers, webcams, muizen, headphones, 

kabels en USB-sticks, maar ook batterijen en 

powerbanks, optische schijven tot zelfs 

(foto)papier.  

 

De rode draad door het productgamma is 

eenvoudig: De beste kwaliteit aan een goede 

prijs. Dat resulteert in betrouwbare producten 

met een mooie marge voor u als reseller. 

 

Print Media 
 

Papier 

   Fotopapier 

 
 
 

Opslagmedia 
 

Opbergsystemen 

Blu-ray 

CDRW 

Diskettes 

DVD DVDRW/RAM 

Externe harde schijven 

Geheugenkaarten 

USB Stick, Flash Drive 

 

 

 

Accessoires 
 

Kabels 

Muizen 

Stekkerdozen  

Hub/Switch/Adapter/Aansluiting/Relay  

Toetsenborden  

Card readers 

Luidsprekers 

Headsets 

Selfiesticks 

Batterijen 



Astar is Europees fabrikant van 

remanufactured ink- & tonercartridges, 

plotter inkt, print media en 

reinigingsproducten. Astar biedt een breed 

assortiment met meer dan 1.000 

verschillende inkjetcartridges, laser toners 

én drums voor de meest voorkomende 

printermerken. 

 

 100% Remanufactured inkt-en 

tonercartridges 

 100% Europese fabricage 

 Exclusief voor Despec 

 Duidelijk en aantrekkelijk productdesign 

 ISO 9000, ISO 14001 & EMAS 

milieucertificaat 

 
ASTAR - een goede koop & alternatief voor 

het origineel! 

AgfaPhoto is Europees fabrikant van 

remanufactured ink- & tonercartridges, 

fotopapier en batterijen. AgfaPhoto biedt een 

breed assortiment met meer dan 500 

verschillende inkjetcartridges, laser toners én 

drums voor de meest voorkomende 

printermerken.  

 

 100% Remanufactured inkt-en 

tonercartridges 

 100% Europese fabricage 

 Fotopapier & batterijen 

 Internationaal gekende naam 

 Retail verpakkingen 

 Display & planogramoplossingen 

 Ecolabel Nordic Swan 

 Klantspecifieke marketingsupport 



Kodak printer supplies en fotopapier 
 

Naast orginele cartridges voor kodak toestellen biedt KODAK nu ook 
met remanufactured inkt- en tonercartridges een goedkoper 

alternatief voor originele cartridges. 
 

 100% remanufactured en 100% Europese kwaliteit 
= 200% zekerheid en ecologisch verantwoord 

 
Kodak heeft ook fotopapier in verschillende formaten, zelfs magnetisch. 



Ergonomische werkplekoplossingen van hoge kwaliteit - Verhoogt 
werkcomfort en productiviteit 

 

Minder nekbelasting en comfortabeler werken ? 
s 

Ergonomische laptop, tablet - en documenten houders voor iedere werkplek 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbeter uw werkhouding met de juiste positie van uw beeldscherm ? 
 

Ergonomische monitorstandaard of –arm voor elke werkplek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prettiger en gezonder werken dankzij aangepaste accessoires ? 
 

Ergonomische toetsenborden, muizen en steunen 



R-Go Tools ontwikkelt ergonomische hulpmiddelen voor gezond beeldschermwerk en 
levert via een wereldwijd netwerk van partners. 

  
 

De producten kenmerken zich door de unieke combinatie van ergonomie, 
betaalbaarheid, duurzaamheid en design. 

 
 

De missie van R-Go Tools is dat gezond beeldschermwerk vanzelfsprekend wordt. De 
producten van R-Go Tools zijn zoveel mogelijk gemaakt van duurzame materialen. 
Hierbij is gekeken naar de complete levensketen van het product: van grondstof tot 

afdanken en hergebruik.  



Avision is een Taiwanese fabricant van scanners & scantechnologie en levert scanners 

en andere onderdelen voor heel wat OEM fabrikanten. Onder hun eigen merk verkopen 

zij ook documentscanners met bijhorende software die de digitalisatie van uw papieren 

administratie kan vereenvoudigen. Hun flatbedscanners, documentenscanners met 

autofeed of zelfs mobiele scanners voor onderweg worden geleverd met een OCR-

software met een hoge herkenningsgraad. Uitstekende Prijs-kwaliteitsverhouding. 

 



HSM ontwikkelt, produceert en verkoopt producten en installaties voor het persen van 
recyclebaar materiaal en shredderen van papier en elektronische 

gegevensdragers. 
 
 

HSM is dankzij de grootschalige betrokkenheid van de medewerkers een marktleidende 
ondernemingen geworden voor producten en dienstverlening in de milieu- en 

kantoortechniek.  
 
 

De filosofie „Great Products, Great People“ verbindt HSM en de handelspartners in de 
hele wereld. 



Fellowes is een mondiale producent en leverancier van kantoormachines, 

oplossingen voor archiefopslag en kantooraccessoires. Al onze 

producten zijn ontworpen en ontwikkeld om de kwaliteit, efficiëntie en 

productiviteit op de werkplek te verbeteren. 



Olympia is van oudsher een fabricant van kantoormachines zoals 

schrijfmachines, rekenmachines, kassasystemen en papiervernietigers. 

Intussen heeft Olympia zijn assortiment aangevuld met IT accessoires zoals 

alarmsystemen, IP-camera’s en rook- & CO-detectoren.  
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Meer informatie, een vraag of twijfel? Contacteer ons. 
Wij helpen u graag verder, daarom zijn wij hier ! 

We zien u graag terug op www.despec-benelux.com 


