
Voor elke moderne  
organisatie een passende 
USB stick
De Spectra USB stick is er in 9 moderne kleuren. Er is dus altijd 
een kleur die past bij de huisstijl. Op de Spectra USB stick past 
op de voor- en achterkant een full colour logo of afbeelding. 
De print is voorzien van een acryl toplaag, wat zorgt voor een 
mooie luxe uitstraling van elke afbeelding. Dankzij de  
beschermende toplaag blijft het logo bovendien langer  
leesbaar en mooier. 

Geef een cadeau
Verpak de Spectra USB stick in een Tube. Verpakking en USB 
stick zijn perfect op elkaar af te stemmen, doordat de  
afsluitdopjes van de Tube verkijgbaar zijn in dezelfde kleuren 
als de USB sticks. 

Altijd een Spectra USB stick die past bij de huisstijl

Makkelijk te combineren met pennen en verpakkingen in dezelfde kleur

Dankzij handig oogje te bevestigen aan sleutelhanger of koord

USB STICKS

USB stick
Spectra

Nu ook 
in USB 3.0



USB STICKS

Alle onze USB sticks zijn speciaal ontwikkeld om te 
personaliseren. Hierdoor bieden we een  
afgewogen en unieke productrange aan. Niet te 
groot, om de keuze gemakkelijk te maken. Elke USB 
stick heeft specifieke kenmerken, wat ervoor zorgt 
dat er altijd een bij uw uitstraling past. 

De zekerheid van kwaliteit
De geheugenchip bepaalt voor een belangrijk deel 
de kwaliteit van de USB stick. Wij doen uitsluitend 
en al jaren lang alleen zaken met gerenommeerde 
fabrikanten. Hierdoor koopt u bij ons  
geheugenchips van een constante kwaliteit met 
levenslange garantie. 

USB stick die aandacht trekt
Op elke USB stick staat een logo, tekst of  
afbeelding. Dat kan een stijlvolle gravure zijn of 
een haarscherpe full colour opdruk. Wij graveren 
en bedrukken de USB sticks in eigen huis met 
digitale state-of-the-art personalisatietechieken. 
Hiermee zorgen wij ervoor dat elk logo perfect op 
de stick staat. Dankzij de digitale productietechniek 
is het ook mogelijk kleine aantallen te produceren 
tegen scherpe prijzen. 

Snel in huis
Wij hebben al onze USB sticks op voorraad in  
Eindhoven. Doordat wij in eigen huis bedrukken, 
kunnen wij alle modellen in alle capaciteiten snel 
leveren. 

Een compleet pakket
Onze USB sticks worden standaard geleverd in een 
gratis uitdeeltray. Naast de uitdeeltray is het ook 
mogelijk om USB sticks individueel te verpakken. 
Wij hebben verschillende geschenkverpakkingen, 
die speciaal ontwikkeld zijn voor onze USB sticks. 



85,4 x 54,1 x 1,6 mm

ø 43 mm x 2,9 mm

40 x 40 x 2,9 mm

29 x 29 x 2,9 mm

60 x 30 x 2,9 mm

USB Cards

Wit kunststof

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Micro Square Card: 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s 

4 gram

Credit Card: Frame, transparant geschenkdoosje, PU lederen hoesje
Andere cards: Frame, Glossy, Velvet 

Sleutelhanger, lanyard, telefoonkoordje

Verpakking

Accessoires

Personalisatie opties

Maximale snelheid

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit

Gewicht

• Ideaal voor direct mail acties

• Volledig bedrukbaar met een logo of afbeelding

10 gram

Afmetingen

Gewicht

3 gram

Afmetingen

Gewicht

3 gram

Afmetingen

Gewicht

2 gram

Afmetingen

GewichtVolledig bedrukbaarBedrukbaar oppervlak

Credit Card

Mini Card

Square Card

Coin Card

Micro Square Card

• Full colour print aan één of twee zijden
• Data op stick, onverwijderbare data 



31 x 12,7 mm 

55 x 17,4 x 6 mm

58 x 17 x 8 mm

Classic, Frame, Blister, Glossy, Velvet, Tube, Combi

Sleutelhanger, lanyard, telefoonkoordje

Verpakking

Accessoires

Personalisatie opties

Maximale snelheid

• Full colour print met acryllaag (doming) op één of beide zijden
• Lasergravure op één of beide zijden
• Combinatie van bovenstaande technieken 
• Data op stick, onverwijderbare data 

Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s

Aluminium

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit

9 gramGewicht

Original

Bedrukbaar oppervlak

Kunststof met een rubber fi nish

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Spectra

Lezen max. ± 30 MB/s, schrijven max. ± 10 MB/s

6 gram

Classic, Frame, Blister, Glossy, Velvet, Tube, Combi

Sleutelhanger, lanyard, telefoonkoordje

Verpakking

Accessoires

Personalisatie opties

Snelheid 2.0

• Full colour print met acryllaag (doming) op één of beide zijden
• Data op stick, onverwijderbare data

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit 2.0

Gewicht

Bedrukbaar oppervlak

• Solide, betrouwbare USB stick

• Personaliseerbaar met doming, gravure 
of allebei

• Kleurrijke, moderne USB stick

• Te combineren met Spectra Pen en Combi box

Verschillende kleuren voor- en 
achterzijde mogelijk

Lezen 50-80 MB/s, schrijven 10-20 MB/sSnelheid 3.0

16GB - 32GB - 64GBCapaciteit 3.0

31 x 12,7 mm (full colour print met acryllaag)
29 x 10 mm (lasergravure)



31 x 12,7 mm 

32,5 x 11,9 mm

42 x 19 x 9 mm

34 x 13 x 5 mm

Classic, Frame, Glossy, Velvet

Sleutelhanger, lanyard, telefoonkoordje

Verpakking

Accessoires

Personalisatie opties

Maximale snelheid

• Full colour print met acryllaag (doming) aan één zijde
• Data op stick, onverwijderbare data

Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s

Metaal met zwart kunststof

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit

12 gramGewicht

Slide

Bedrukbaar oppervlak

Metaal

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Solid Twist

Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s

8 gram

Classic, Frame, Glossy, Velvet

Sleutelhanger, telefoonkoordje

Verpakking

Accessoires

Personalisatie opties

Maximale snelheid

• Full colour print met acryllaag (doming) aan één zijde
• Full colour print met acryllaag (doming) aan één zijde en 

lasergravure aan de andere zijde
• Data op stick, onverwijderbare data 

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit

Gewicht

Bedrukbaar oppervlak

• Compacte en sterke USB stick

• Dopje overbodig, dankzij praktische 
uitschuifconnector

• Moderne, compacte USB stick

• Combinatie doming en gravure mogelijk



25 x 10 mm

24,7 x 9 mm

35,1 x 16,1 x 6,7 mm

32 x 12 x 6 mm

Classic, Frame, Glossy, Velvet

Sleutelhanger, lanyard, telefoonkoordje

Verpakking

Accessoires

Personalisatie opties

Maximale snelheid

• Full colour print aan één of twee zijden
• Data op stick, onverwijderbare data

Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s

Kunststof

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit

3 gramGewicht

Smart Twist

Bedrukbaar oppervlak

Geanodiseerd aluminium

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Micro Twist

Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s

5 gram

Classic, Frame, Glossy, Velvet

Sleutelhanger, lanyard, telefoonkoordje

Verpakking

Accessoires

Personalisatie opties

Maximale snelheid

• Lasergravure op één of beide zijden
• Data op stick, onverwijderbare data 

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit

Gewicht

Bedrukbaar oppervlak

• Uniek en verrassend twist model

• USB stick schuift uit terwijl u draait

• Kleine, aluminium USB stick

• Trendy kleuren



45,1 x 25 x 8,3 mm

Esdoornhout

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Eco Wood

Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s

7 gram

Frame, Glossy, Velvet

Sleutelhanger, lanyard, telefoonkoordje

Verpakking

Accessoires

Personalisatie opties

Maximale snelheid

• Full colour print aan één of twee zijden
• Lasergravure aan één of twee zijden
• Full colour print aan één zijde en lasergravure aan de andere zijde
• Data op stick, onverwijderbare data 

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit

Gewicht

Bedrukbaar oppervlak

• Natuurlijke uitstraling

• Elke Eco Wood is uniek

20 x 15 mm + 5 x 15 mm (dopje)



60 x 5 mm

138 x 14 mm

57 x 24 x 3 mm

1 km

1 mm

Fluwelen hoesje, TubeVerpakking

Personalisatie opties

Maximale snelheid

• Full colour print
• Lasergravure
• 1 print positie
• Data op stick, onverwijderbare data 

Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s

Aluminium, kunststof

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit

19 gramGewicht

USB Pen

Bedrukbaar oppervlak

Verchroomd metaal

2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB

USB Key

Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s

8 gram

Frame, Glossy, Velvet

Lanyard

Verpakking

Accessoires

Personalisatie opties

Maximale snelheid 2.0

• Lasergravure aan één zijde
• Lasergravure aan beide zijden
• Data op stick, onverwijderbare data 

Behuizing

Afmetingen

Capaciteit

Gewicht

Bedrukbaar oppervlak

• Slankste USB pen in de markt

• Pen en USB stick in één

• Super sterk, van verchroomd metaal

• USB stick met extra betekenis, dankzij 
symbolisch design

Blauw- en zwartschrijvendInkt

Schrijfdikte

Schrijfl engte

Bedrukbaar oppervlak

45 x 19 mm max



INDIVIDUELE PERSONALISATIE

Op elke USB stick de naam van eigenaar, of 
een persoonlijk e-mailadres? Geen probleem! 
Wij kunnen elke USB stick voorzien van een 
individuele print of gravure. Het geeft de USB 
stick een persoonlijk tintje en maakt het 
waardevoller voor de gebruiker.

Er zijn USB sticks te bestellen met bijvoorbeeld 
het logo van het bedrijf aan één zijde en de 
naam van de medewerker aan de andere zijde. 
Dit kan bijvoorbeeld een interessante oplossing 
zijn voor scholen, om verlies of het verwisselen 
van USB sticks te voorkomen. 

Deze service is mogelijk voor alle producten uit 
ons assortiment. Doordat ons productieproces 
verregaand is geautomatiseerd, is de minimale 
bestelhoeveelheid van individueel 
gepersonaliseerde USB sticks slechts 5 stuks.

USB EXTRA’S

ACCESSOIRES

Voor alle modellen USB 
sticks zijn praktische 
accessoires beschikbaar, 
zoals een sleutelhanger, 
lanyard of telefoon-
koordje. 

INLAYKAARTJES

Met een inlaykaartje kunt 
u een persoonlijke tekst 
of extra informatie 
meegeven met de USB 
stick. U kunt kiezen voor 
een compleet eigen 
ontwerp in full colour, 
maar er zijn ook 
template designs 
beschikbaar. 



DE COMBI BOX

De Combi box is een 
geschenkverpakking in moderne 
kleuren, die voorzien kan worden van 
een logo of afbeelding in full colour. 
In de Combi box past een USB stick 
en een pen, deze zijn verkrijgbaar in 
dezelfde kleuren als de Combi box. 
Dit maakt het mogelijk om een 
compleet pakket in de kleuren van het 
logo samen te stellen.

Onze USB sticks worden 
standaard op een tray geleverd. 
(32 x 39 cm)

Geschenkdoosje "Combi"
17,5 x 6,3 x 2,6 cm (print optioneel)

Geschikt voor de Spectra of Original USB 
stick in combinatie met een pen. 

GESCHENKVERPAKKINGEN

Geschenkdoosje “Frame”
11 x 11 x 2 cm (print optioneel)

Geschikt voor alle USB sticks behalve de 
USB Pen. 

Geschenkdoosje "Tube"
ø 21mm, verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Geschikt voor de Spectra of Original USB 
stick, eventueel in combinatie met een pen. 

DE TUBE

De kunststof Tube is transparant 
waardoor de boodschap op de pen 
of USB stick van alle kanten zichtbaar 
is. Een logo of boodschap krijgt zo 
maximale aandacht. De Tube is ook 
leverbaar met gekleurde dopjes, die 
passen bij de kleuren van de USB stick 
of pen. 



Geschenkdoosje “Classic”
6 x 6 x 2,5 cm (print optioneel) 

Geschikt voor de Original, Spectra, Slide, 
Solid Twist, Smart Twist, Micro Twist en Mini 
Flip.

PU lederen hoesje
10 x 6,8 cm

Geschikt voor de Credit Card.

Transparant geschenkdoosje
10,5 x 7,3 x 1,1 cm

Geschikt voor de Credit Card.

Geschenkzakje “Velvet”
8 x 6 cm 

Geschikt voor alle USB sticks behalve de 
Credit Card en USB Pen.

Fluwelen hoesje
16 x 3 cm

Geschikt voor de USB Pen.

Blister
10 x 12,5 cm (met personaliseerbare 

inlay)

Geschikt voor de Original en Spectra. 

Geschenkdoosje “Glossy”
10,5 x 5,5 x 2,2 cm (print optioneel) 

Geschikt voor alle USB sticks behalve de 
Credit Card en USB Pen. 

klikt vast!



DEONET Head office 
Dillenburgstraat 29
5652 AM Eindhoven
the Netherlands
T: +31 (0)40 707 3400
F: +31 (0)40 707 3499
sales@deonet.com
www.deonet.com

Gratis 
service!

DATA OP STICK

Data die wij op een USB stick plaatsen wordt 
drie keer gescand op de aanwezigheid van 
virussen. Ons systeem is altijd up-to-date en 
bekend met de nieuwste virussen. Dat zorgt dat 
wij kunnen garanderen dat alle data virusvrij op 
de USB stick staat. 

Data gegarandeerd veiligUSB stick als marketing tool

Natuurlijk zetten wij het 
bedrijfslogo al op de 
behuizing, maar het is 
ook mogelijk bestanden, 
zoals bedrijfspresentaties, 
brochures en/of  
prijslijsten te plaatsen op 
de USB sticks. Op  
verzoek kunnen deze  
bestanden onverwijder-
baar worden gemaakt. 

Haal meer uit data op stick! De DataPresenter is een innovatieve tool om data 
op een USB stick aantrekkelijk te presenteren. Zonder de DataPresenter staan 
de bestanden 'los' in de verkenner. Met de DataPresenter worden ze  
professioneel en overzichtelijk als links gepresenteerd in een speciaal daarvoor 
ontworpen startscherm. Dit startscherm kan bovendien worden gepersonaliseerd 
met het logo, bedrijfsinformatie, afbeeldingen en een persoonlijke tekst.

Een geweldige mogelijkheid om eenvoudig meer informatie uit te delen en om 
het merk meer aandacht te geven. Bovendien is deze service gratis bij bestelling 
van data op stick. 

Uw logo
Uw adres

Een foto van 
uw bedrijf of 
uw producten 

Uw tekst

Links naar uw 
bestanden


