
 
VERBRUIKSARTIKELEN

 XSOLVEIT SUPPLIES SERVICES

Never Tear

Vocht en waterbestendig.
Lamineren is niet meer nodig!
Doorscheuren bijna onmogelijk!

Enveloppen

Van US formaat tot C4 – gewoon blanco of 
volledig gepersonaliseerd in voordruk.

DigiBoard

Verschillende vouwdoos formaten 
beschikbaar. 
Pre-converted 210g 10SC board.

   

SPECIAL MEDIA       

“Van een waterbestendige wegwijzer tot een gepersonaliseerde wijn-
fles, special media biedt u alle mogelijkheden!”

Premium 
Carbonless

Doordrukformulieren op uw printer!
Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 doordrukken.

XsolveIT NV  - Gentse Baan 66 B 201 - 9100 Sint-Niklaas - Tel. +32 (03) 77.888.10 - supplies@xsolveit.be - www.xsolveit.be



 ÉÉN PARTNER VOOR AL UW VERBRUIKSARTIKELEN  

PAPIER TONER        

“Het assortiment van Xerox bevat alle grammages, premium wit tot 
gerecycleerd, gloss of mat, met of zonder structuur.”

“ Xerox toner voor mijn HP?  
Ja! Eenvoudig, kostenbesparend & met garantie!”

Contacteer ons & wij adviseren u graag in 
de juiste papierkeuze.

Kantoorpapier

Creatief papier

03 / 77.888.10
of mail supplies@xsolveit.be

03 / 77.888.10
of mail supplies@xsolveit.be

Wij leveren al onze toners met een 100% 
tevredenheidsgarantie.  Niet tevreden? Geld terug.

Xerox 
Lifetime 
Guarantee.

.

Gratis vervanging van defecte cassettes
 
Iedere Xerox lasertonercassette of afdrukmodule die bewezen defecten vertoont in materialen en/of samen-
stelling zal kosteloos worden vervangen.
Complete vergoeding van het bedrag in geval van schade aan de printer.
Xerox garandeert dat de lasertonercassette of afdrukmodule bij normaal gebruik geen schade, abnormale 
slijtage of verslechtering van de printer waarvoor de cassette of afdrukmodule is bedoeld, zal veroorzaken.
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