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Al meer
dan 25 jaar
verdelen
wij
inkt & toner 
als
officieel
distributeur

Wij leveren meer dan 80 merken in de
Benelux, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk ...



Maar wij zijn ook
uw leverancier 
voor printers
& andere
kantoormachines,
IT-accessoires
en kantoorartikelen

Accessoires voor  

(thuis)kantoor

Gezond werken

op kantoor

IT-accessoires &

computer-

benodigdheden

Kantoor-

benodigdheden



Officieel distributeur van
Brother inktcartridges & 

tonercartridges

Inkt cartridges

Toner cartridges

Labelprinters

Labels

P-touch labelsystemen



Officieel distributeur van
Canon inktcartridges & 

tonercartridges

Inktcartridges

Inktflessen

Toner

Multifunctionals & inkjet
printers aan een goede prijs !

Fotopapier



Officieel distributeur van
Epson inktcartridges,

toners, linten & fotopapier

Meer dan 500 inktcartridges

Inktflessen

Toner

Lintjes

Multifunctionals

Fotopapier, zelfs large format



Inktcartridges

Toners

Large format inks

Contracttoners

Inkjet printers, laser printers &
multifunctionals

Officieel distributeur van
HP inktcartridges, toners,

papier, opslagmedia &

kantoormachines



SSD harde schijven

HP data tapes zoals LTO

Monitors

Kantoormachines zoals
papiervernietigers &
lamineermachines

Maar ook:

Officieel distributeur van
HP inktcartridges, toners,

papier, opslagmedia &

kantoormachines



HP Papiervernietigers &
Lamineermachines



HP ONESHRED
PAPIERVERNIETIGERS
Moderne papierversnipperaars voor het

thuiskantoor of kleine kantoren

Eenvoudig en
ongecompliceerd
versnipperen

Moderne witte afwerking in
topdesign

Versnippert tot 24 A4-pagina's

GDPR Proof

Op zoek naar een papierversnipperaar voor
dagelijks gebruik? 

Dan zijn de papierversnipperaars uit de serie
HP OneShred precies wat u nodig hebt! 



Een krachtige papiervernietiger nodig voor
professioneel gebruik in een grotere
kantooromgeving? 

Dan de HP Pro Shredder is de juiste keuze!

HP PRO SHREDDER
PAPIERVERNIETIGERS
Krachtige papierversnipperaars voor
professioneel gebruik in uw bedrijf en
bijzonder stil

Snijcapaciteit tot 24 A4-pagina's

Ononderbroken bedrijfscyclus

Werkt bijzonder stil

GDPR Proof (P4 & P-5)

       tot 40 minuten



Lamineermachines & lamineerhoezen



Waarom een HP Onelam
lamineermachine?

Perfecte lamineerresultaten tot
DIN A3-formaat
Lamineer snelheid van 400 mm
per minuut
Intuïtieve bediening via een
functietoets
Modern wit ontwerp

HP Onelam
Compacte lamineermachines voor
op uw bureau om moeiteloos en
betrouwbaar te lamineren

HP Everyday
lamineerhoezen

Beschermt documenten tegen vuil,
vocht en UV-straling
Veelzijdige toepassing in de
professionele en de particuliere sector
Praktische filmset met verschillende
formaten
Beschikbaar in handige kleine
verpakkingen



HP
OneLam
Combo
A3

Lamineren tot
A3 formaat

inclusief
snijraster &

cutter



Hoogwaardige, snelle

en stille

lamineermaniches voor

veeleisende

toepassingen

HP PRO
LAMINATOR
LAMINEERMACHINES

Professionele

lamineerhoezen

Voor professioneel gebruik
Ook verkrijgbaar met perforatie
Grotere verpakkingseenheden

Opgewarmd en klaar voor gebruik in
slechts 60 seconden
Lamineersnelheid tot 1.500 mm per
minuut, afhankelijk van het model
Eenvoudige bediening via elegant
aanraakscherm
Perfecte lamineerresultaten



ECOSYS tonercartridges

TASKalfa tonercartridges

Maintenance kits

Drums / OPC

Developers & fuser

Printers

Ruim aanbod,leverbaar uit voorraad:

Officieel Kyocera
distributeur 

toners, printers &
onderdelen



Remanufactured inkt & tonercartridges voor HP,
Epson, Canon, Samsung, Kyocera & Brother

Dealer concept inclusief marketingsupport

Inzamelsystem met vergoedingenlijst

Fastmoverslijst

Winkelposters & ander POS materiaal

Remanufactured,

goed voor uw
marge én het

milieu

100% REMANUFACTURED EN 100% EUROPESE KWALITEIT 

= 200% ZEKERHEID EN ECOLOGISCH VERANTWOORD

Een goedkoper alternatief voor 

originele printersupplies



Huismerk
Remanufactured Op zoek naar een alternatief tegen een scherpe prijs?

Alle Astar inktcartridges en tonercartridges zijn remanufactured en geen
compatible, waardoor u als reseller geen enkel risico loopt en niet vervolgd

kan worden voor patentbreuk.
 
 

Alternatieven voor Brother, Canon, Ricoh, HP, Samsung, Oki, Lexmark & Kyocera

Remanufactured = 
lege originele cartridges die men

controleert op gebreken, de nodige
onderdelen vervangt, opvult met

kwalitatieve inkt of toner en uitvoerig test. 



LabelWriters & LabelManagers

LW labels

D1 labels

XT labels voor XTL 500 & 300

Letratag of LT labels

Officieel distributeur van
Dymo labelprinters,

labelmachines & labels



Accessoires & randapparatuur
voor de digitale wereld van muziek,

games, video & computer

Computermuizen,

headsets, speakers,
webcams, etc. 



Additionele verkoop met de gezonde
accessoires van R-Go Tools wanneer
u een laptop verkoopt!

Gezond
werken
met de computer

R-GO HE

Break muis

De R-Go HE Break Muis is een
ergonomische verticale muis
met geïntegreerde
pauzesoftware. 

Deze slimme muis helpt je
herinneren wanneer het tijd is
voor een pauze.

R-Go Compact

Break

Toetsenbord

Met pauze indicator
Voorkomt reiken naar de
muis
Lichte toetsaanslag voor
minimale spierspanning
Ultra dun voor betere
bloedcirculatie
Makkelijk mee te nemen

R-Go Riser

Flexible

Laptopstandaard

Deze laptopstandaard brengt
elk laptop beeldscherm
eenvoudig op ooghoogte. 

Zo staat je hoofd in een
natuurlijke stand en
vermindert de spanning in je
nek- en schouderspieren.



De beste
kwaliteit aan
een scherpe
prijs

MediaRange is een Duitse fabrikant van IT-
accessoires & multimedia zoals computermuizen,
USB-sticks & SD kaartjes, batterijen en
(foto)papier, maar ook etiketten, ergonomische
accessoires en bureaulampen.



Double A
papier

Het kwaliteitsvol Double A papier is opnieuw
beschikbaar bij groothandel Despec

Een duurzaam en kwaliteitsvol papier in verschillende
uitvoeringen : 70gr, 75gr & 80gr in A4 & A3

Kleine minimumafname van 5 pakken of 1 doos

Winkeldisplays beschikbaar

R|R

Opnieuw beschikbaar
bij Despec

Een duurzaam en kwaliteitsvol papier

Vraag naar de voordelige palletprijs !



Een Franse fabrikant

van kwaliteitsvolle

bureaulampen

bureaulampen

ook kantooraccessoires

zoals voetensteunen,

monitorstandaards en

luchtfilters

Eyelight lamp aan te sturen met een
app en circadiane cyclus
Bureaulampen met dubbele scharnier,
of flexibele arm
Met voet of klem
Ook lampen met accu



U kunt dus ook bij Despec nu ook
Oxford schriften voordelig inkopen 

 
Een beperkt  assortiment van

schriften in A4, A5 & B5 
met zowel hardcover als softcover.

Notitieblokken,

schriftjes & flipchart



Ergonomisch want welzijn
op het werk is belangrijk

BakkerElkhuizen is de specialist in het
ontwikkelen van ergonomische producten die
zowel fysiek en mentaal bijdragen aan het
welbevinden van de computergebruikers. 

Ergonomische muis

Ergonomisch toetsenbord

Documenthouders

Laptophouders

Ergonomische accesoires



 Kwalitatieve headsets of
koptelefoons kopen voor op

kantoor of thuiskantoor.

Modellen:Evolve, Engage & Pro 

Aansluiting op bedrijfstelefoon         
Kabel & bluetooth                      
Via USB of 3.5mm aansluiting    
Compatibel met iOS, Android &
Windows                            



Switches

Routers

Repeaters

Powerlines

Accessoires

Distributeur van TP-link 

netwerk-, wifiproducten & accessoires 



Waarom voor Despec kiezen als leverancier?

Ruim aanbod, goede

beschikbaarheid

Als officieel distributeur van vele
merken printer supplies, hebben
wij een heel ruim aanbod van
zowel de fastmovers als de
minder courante producten en
leveren wij deze uit voorraad
of hebben direct contact met de
fabrikant om u zo snel mogelijk
te kunnen leveren. 

 
Ons assortiment telt meer dan
80 merken en 12.000 artikelen.

Meer dan 25 jaar

ervaring in distributie

Wij doen al 25 jaar wat wij goed
kunnen, uw bestelling tijdig
verwerken in onze shop, in het
magazijn en om alles zo snel
mogelijk bij onze transporteur
krijgen om u of uw klant zo snel
als mogelijk te leveren. 

98% van onze bestellingen
worden tijdig geleverd en
komen in goede staat aan bij hun
eindbestemming.

24u levering indien

besteld voor 15u00

Indien u voor 15u00 bestelt, dan
verwerken wij diezelfde dag nog
uw bestelling, onafhankelijk of u
het naar uw eigen winkel of
magazijn laat leveren, of met
een gepersonaliseerde pakbon
bij uw eindklant in een neutrale
doos.

 
Met de track & trace code kunt u
online uw bestelling te allen tijde

volgen  
 
 

1 aanspreekpunt voor

alle communicatie

Heel het Despec team doet zijn
uiterste best om u zo goed
mogelijk van dienst te zijn. 

Daarnaast heeft u 1 vast
contactpersoon, die u graag
met raad en daad bijstaat met
welke vraag of uitdaging u ook te
maken heeft. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze customer service via onderstaand nummer:
Phone: +32 (0)9 244 20 30

Email: salesdesk@despec.be 
E-shop : www.despec.be


