
POINT OF SALE

■	 POS All-in-One systemen
■	 Retail & Horeca PDA’s
■	 POS Tablets
■	 POS Touchscreens
■	 POS Randapparatuur

www.duranmatic.nl



Duranmatic B.V. is een familie bedrijf 
en sinds 1985 de ideale handelspartner 
voor softwareontwikkelaars, system 
integrators, installateurs en machine-
bouwers. Wij leveren hardware, service 
en advies op het gebied van Industriële 
Automatisering, Auto-ID en Point of Sale.

Service- & Support afdeling
De kracht van Duranmatic ligt bij onze Service- & Support afdeling.  Deze goed opgeleide technische afdeling heeft alles in huis om u de beste 
ondersteuning te geven. Zij geven niet alleen telefonische support, u kunt ook bij hen terecht voor o.a. installatie, reparatie, modificatie, 
service(contracten), remote beheer en opleidingen.   
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Industrial Auto-ID Point of Sale

Onze afdeling Industrial levert systemen 
en componenten voor industriële 
automatisering. Wij bieden specifieke 
oplossingen voor vele bedrijfstakken en 
segmenten in de industriële sector.

De Auto-ID afdeling is gespecialiseerd 
in barcode- en RFID producten. 
De kracht van onze Auto-ID divisie ligt 
in onze persoonlijke betrokkenheid en 
vakinhoudelijke kennis.

Onze Point of Sale divisie is gespecialiseerd 
in het leveren van kassasystemen 
inclusief alle randapparatuur die op een 
verkooppunt wordt gebruikt.

Distributeur van kwaliteitsmerken
Wij hebben een zeer compleet product assortiment. Van A-merken tot brand-
labeled producten, met veel leveringen direct uit voorraad.

Skills door ervaring
Met onze 30+ jaar ervaring adviseren wij u de juiste oplossing, beantwoorden wij 
al uw vragen en bieden wij u professionele support en projectbegeleiding. 

Persoonlijk en transparant
Wij gaan voor een persoonlijke en transparante samenwerking met zowel 
onze klanten als onze leveranciers.

Hulp & ondersteuning
Ons Service & Support team staat altijd voor u klaar om snel en gericht hulp en 
ondersteuning te bieden.



• Flexibele montage mogelijkheden
• Verkrijgbaar met ingebouwde bon printer (80mm)
• 14” met 7de generatie Intel processor, M.2 SSD opslag en DDR4 geheugen 
• Breed scala aan accessoires speciaal ontworpen voor de ElitePos
• 360 graden rotatie en 10 graden tilt

ElitePos
De HP ElitePos All-in-One 
combineert veiligheid, flexibiliteit 
en duurzaamheid in één prachtig 
ruimtebesparend ontwerp.

MX12
Combineert de HP Pro-x2 en de 
HP Retail Expansion Dock
• Te gebruiken als standaardkassa of 
 extra verkooppunt
• Rugged tablet en volwaardig 
 Point of Sale-Systeem

RP5810
De HP RP5810 biedt de flexibiliteit 
om altijd de controle te houden 
• Af te stemmen op al uw wensen
• Hoogwaardig allround systeem
• De verbinding tussen winkel en backoffice

On-site Service
Hoogwaardige remote assistentie 
en on-site support 
• Hardware support op locatie
• Incl. vervangende onderdelen
• Remote probleemdiagnose en support

RP9
Uitzonderlijk krachtige All-in-One
• PCAP-touch Wide-screen
• 6de generatie Intel-processors
• Voet maar ook wandbevestiging
• Uitbreidbaar met vele peripherals

Als leider op de zakelijke markt levert HP oplossingen die voldoen aan de zeer hoge eisen van mo-
derne bedrijven. Het productaanbod omvat workstations, desktop pc’s, point-of-sale oplossingen 
voor winkels en nieuwe technologie van de toekomst. Daarmee voorzien ze in de meest belangrijke
behoeften van onze klanten en bieden ze de veiligheid, de robuustheid en de kwaliteit die zakelijke 
klanten van HP verwachten.
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Durapos is een productlijn van Duranmatic

De producten omvatten robuuste kassalades en kassa terminals met een 
hoge performance en een goede prijs-kwaliteitverhouding

u Ons eigen merk
u 2 jaar swap garantie
u Nergens anders verkrijgbaar
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Poindus is altijd een voorloper geweest in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige 
computerplatforms, om professionele All-in-One POS-terminals, industriële displays en box 
controllers voor Retail en Hospitality te leveren.

Varipos 715/815S
Poindus meest kleurrijke systeem
• Fanless t/m i3 processor
• Randloos PCap touchscreen (IP66)
• Flexibele configuratie en montage

Q-Box
Compacte oplossing voor retail en horeca
• Fanless intel Celeron J1900 & Core i3
• Robuuste aluminium behuizing
• Makkelijk uit zicht te plaatsen

Display solutions:
7” tot 18,5” Touch en non-Touch 
displays
• Voet of Vesa
• PCAP/Resistive
• USB of VGA
• Flexibele configuratie en montage

Varipos 210 Plus
Binnenkort verkrijgbaar!
•  PCAP Breedbeeld
•  Cherrytrail X7-8750 processor
•  Android 7.0 en Windows 10
•  4G RAM en 32GB eMMC

VariPad W1 en W2
Robuuste 7”& 10” tablet 
uitbreidbaar tot kassa
• Windows 10  of Android
• Wi-Fi, 3G, NFC en 2D scanner
• Verwisselbare 8000 mAh accu

Toripos
Een systeem met unieke ventilatie 
structuur
• Mogelijkheid tot RAID
• Intel CPU’s t/m core i5
• Eenvoudig te servicen



Datalogic is een wereldwijde marktleider op het gebied van data capture en automatise-
ringssystemen en gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van barcode scanners, 
mobiele computers, sensoren, vision en laser markeer systemen. Datalogic, al ruim 45 
jaar toonaangevend binnen de retail sector, is trendzetter qua productinnovaties en volgt 
retail trends op de voet. 

Heron
Bedrade scanner met ‘Green Spot’ 
technologie
• Unieke vormgeving
• Aanpasbare led-kleuren en scan-geluiden
• Leest alle 1D en 2D barcodes, ook van displays

Powerscan
Draadloze industriële scanner met 
optioneel display
• Eigen STAR-communicatie protocol
• Meerdere interfaces mogelijk
• Verwisselbare batterij

Magellan 9800i
Scanner met hoogwaardige digitale 
beeldbewerking
• Leest 1D en 2D
• Met ingebouwde weegschaal
• Leest Digimarc codes

Gryphon
Kwalitatief hoogstaande handscanner
• Leest alle 1D en 2D barcodes, 
 ook van displays
• Scant documenten
• Sensor en richter naar wens in te stellen
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Magellan 1100i
Omni-directionele presentatiescanner
• Leest 1D en 2D barcodes, ook van displays
• Gepatenteerde ‘Green Spot’ technologie
• Toonbankscanner met compact design

Joya Touch
De selfservice PDA/Scanner met optionele 
pistolgrip
• Android & windows
• In verschillende kleuren leverbaar
• Multi-cradles en racks beschikbaar
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Honeywell is een sterke onderneming met internationale allure. Opgebouwd uit diverse 
dynamische divisies houdt Honeywell zich actief bezig met het ontwikkelen van innova-
tieve systemen, producten en diensten. Honeywell is sterk op het gebied van scanning, 
dataterminals en labelprinters.
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Voyager series
Hoge performance in combinatie 
met een futuristisch design  
• Makkelijk in gebruik
• Eenvoudig op te waarderen van 
 1D naar 2D
• Battery free beschikbaar

Xenon 1902g-bf 
Battery-free 2d scanner
• 450 scans met 1 enkele lading 
• Decodeert HD lineair en 2D barcodes
• Leest barcodes van slechte kwaliteit

EDA50
Lichtgewicht PDA met groot capacitive 
touchscreen 
• Zowel binnen als buiten leesbaar
• Te gebruiken met natte handen
• Qualcomm© Snapdragon™ 410 processor

Vuquest ( 3320g)
Scanner met intelligent  
Multi-Interface Design
• Flexibele licentie oplossing
• Leest van mobiele apparaten
• Remote Mastermind ready

Honeywell printers
Honeywell biedt een uitgebreid 
printerportfolio
• Mobiele bon printers
• Thermische bon printers
• Labelprinters

Youjie 
Scanner serie van Honeywell met 
uitstekende prijs/prestatie verhouding
• In zowel 1D als 2D variant leverbaar 
• Met stand leverbaar
• Ook leverbaar als presentatie scanner



Newland EMEA is een snel groeiende AIDC hardware fabrikant van 1D en 2D barcode scanner 
producten. Ze produceren onder andere OEM Scanning Engines, Handheld Scanners, Stationary 
Scanners, Customer Information Terminals, PDA’s en rugged tablets. Het Newland product gamma 
biedt een mooie toevoeging voor alle ICT distributeurs, software- en systeemhuizen.

NQuire 300
De compacte customer information 
terminal
• Kleurendisplay met touch
• 1D, 2D en RFID lezen
• Android 4.4.2 besturingssysteem
• Met voet of VESA-mount

NQuire Tough Tab 8”
Super veelzijdige Rugged tablet
• Windows 10
• Extra helder 8”  touch display
• Robuuste behuizing (IP67)
• Incl. handstrap, active stylus & 2D scanner

Piranha BS8060
Plug ‘n play bluetooth datacollector
• IOS compatible
• Meerdere uitleesmogelijkheden
• Single cradle beschikbaar

Symphone N7000R
5” PDA met 2D barcode scanner
• Dual sim slot
• Incl.  cradle en toebehoren
• IP68 ultra-rugged
• Android 5.1 OS

NQuire 1000 Manta
Zeer veelzijdige 10” mini kiosk
• 1D en 2D Barcodes
• VESA mount
• USB, WLAN, Ethernet, POE
• Uitbreidbaar met RFID en MSR

MT65 Beluga
Handzame PDA met groot 
Touch display
• Android 5.1 besturingssysteem
• Pistolgrip beschikbaar
• 4G met snelle chipset
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Citizen Systems Europe produceert printers sinds 1964. Citizen is een van de meest innovatieve en 
betrouwbare printerleveranciers op het gebied van design, hoogwaardige industriële componenten 
en heeft jarenlange ervaring met het produceren van printers en printermechanismen.
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CMP-30
Mobiele thermische top-exit printer
• USB, Bluetooth, Wifi of serieel
• IP-42 certificering
• Draagtasjes en auto-adapters 
 beschikbaar
• Ook voor labels

CL-E300
Zeer compacte labelprinter
• Eenvoudig papier wisselen
• Geïntegreerde power supply
• 200 mm/s
• Serieel, LAN en USB interface

CT-Sxxx serie
Thermische bon printer met 
verwisselbare interface
• Windows, Opos, JavaPos, Cups
• Tool-free service
• Top- en front-exit mogelijk

CT-S310II
Thermische top-exit bon printer
• Windows, Opos, JavaPos, Cups
• Wallmount beugel beschikbaar
• Tool-free service
• Serieel, LAN of USB interface mogelijk

Consul Club
Join the club
• Bescherming tegen agressieve 
 webshop prijzen
• Bescherming in projecten
• Aantrekkelijke rewards en cashbacks

CT-Exxx serie
Stijlvolle thermische 
front-exit printer 
• Mobile POS ready
• Ondersteunt Android & IOS
• USB + Lan of USB/+serieel



Elektronisch Schap Labels
Opticon’s elektronisch schap label oplossing is een draadloos systeem waarmee nieuwe prijzen en aanbiedingen direct op de e-paper labels 
op het schap worden aangepast.

Alle schaplabels worden vanuit één centraal punt in de winkel aangestuurd. Dankzij de uitstekende ESL-API van Opticon is het ESL systeem 
eenvoudig met alle software te koppelen of te integreren.

Deze labels van Opticon zijn zeer flexibel en de grafische opmaak is volledig aanpasbaar. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook barcodes op het 
label worden weergegeven voor eenvoudige inventarisatie.

OPI-3301i
Lichtgewicht Bluetooth barcode 
scanner 
• Apple-compatible
• Plug and play
• 1D & 2D

OPN-2006
Compacte Bluetooth 
datacollector
• Tot 20.000 scans
• USB en draadloos
• Eenvoudig in gebruik
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Opticon is al 40 jaar lang een veelzijdige, internationale leverancier van hoogwaardige, Auto-ID 
apparatuur. Vandaag de dag levert Opticon een breed assortiment aan 1D en 2D scanners; inclusief 
Point-of-Sale scanners, compacte Bluetooth datacollectoren en Elektronische Schap Labels. Alle 
producten van Opticon zorgen voor een verbinding tussen de technologie en de toenemende vraag 
naar informatie.
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Zebra DS4800
Scanner met een oogstrelend design
• Razendsnel 1D en 2D scannen
• Lange levensduur
• Intellistand voor handsfree scannen

Zebra GK420
Compacte desktop labelprinter
• Verkrijgbaar als DT en TT
• Betrouwbaar en economisch
• Tool-less onderhoud

Zebra TC51/TC56
Snelle krachte handheld met 1D/2D 
barcodescanner
• Met 13MP camera
• Leest slechte kwaliteit codes
• Uitstekende connectiviteit

Zebra DS2200 serie
Betaalbare, veelzijdige scanner
• Scant 1D en 2D 
• Zowel draadloos als bedraad
• Snel en gebruiksvriendelijk

Handheld NAUTIZ X2
Handheld voor mobiel personeel
• Android
• 4.7” display (touchscreen)
• IP65, drop 1,22 m

Handheld ALGIZ RT7
Zeer robuuste tablet
• Android
• 7” display (touchscreen)
• IP65, drop 1,22 m
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Aopen eTile
All-in-One Touch scherm
• Ultra dun touchscherm
• Front panel IP65
• Eenvoudig te installeren
• Speciaal voor kiosken ontworpen

Advantech AIM-37
Zeer robuust en heeft docking 
met ingebouwde printer
• Industrial-grade 10” tablet
• Windows & Android
• Ingebouwd NFC Reader, MSR & scanner(optie)

Xplore DT-4x00
De meest complete handheld voor 
de horeca.
• Windows en Android
• Scherp geprijsd
• 4,2” PCAP scherm

Xplore DT-10
Zowel tablet als mini-POS Station
• IP-65 tegen stof en water
• Te gebruiken als volledige kassa
• Mid-range Windows 10 & Android

IIyama Prolite
PCAP touch scherm met elegante 
robuuste metalen behuizing
•  Brede kijkhoek
• Eenvoudig in te bouwen
•  36m uitstekende on-site garantie

Aopen DE3250S
Krachtige en compacte boxPC
• Eenvoudig uit het zicht te plaatsen
• Goed met vibraties, schokken en 
 wisselende temperaturen
• Voordelig en betrouwbaar 
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Scantech SG-15 Colour
Betrouwbare prijschecker
• Eenvoudig te monteren
• WLAN en Ethernet
• Sterke behuizing
• Voordelig geprijsd

Scantech SK-50 / SK-40
Compacte mini kiosk
• Eenvoudig te monteren
• WLAN / Ethernet / POE
• Touch screen scan kiosk
• Optionele NFC & MSR

Epson TM-T88
Betrouwbare & gebruiksvriendelijke printer
• 300mm p/s printsnelheid
• Hoge kwaliteit logo-printen
• Incl. 4 jaar garantie
• Papier besparende printer

Epson TM-P80
Draagbare  mini-bonprinter
• 100mm p/s printsnelheid
• Mobiele aansluitmogelijkheden
• Lange batterijduur
• Papier besparende printer

Epson TM-M30
Zeer compacte en veelzijdige  printer
• 200mm p/s printsnelheid
• Mobiele aansluitmogelijkheden
• Aanpasbaar front/top-exit
• Papier besparende printer

Philips Q-line
Digitale Signage oplossing met ongekend 
hoge prestaties en betrouwbaarheid
• Op afstand te beheren
• Full HD LED
• Intern geheugen



Supplies
We hebben al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van labels. Denk hierbij aan zelfklevende 
labels zoals verzendlabels, productlabels, schaplabels, juwelierslabels maar ook kledingkaartjes en 
toegangskaartjes in allerlei kwaliteiten. Zowel blanco als voorbedrukt. Maar Duranmatic levert ook 
bonrollen in verschillende formaten en papiersoorten en thermische linten voor alle merken printers.
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Kiosk

Ruimschoots ervaring met het integreren 
van alle componenten zoals:
• Touchscreen & PC’s
• Bonprinters & labelprinters
• RFID & Scanners

Kassalades
Naast de standaard kassalade biedt 
Duranmatic ook o.a.:
• Heavy duty
• Smart till
• Fliptop
• Extra smal

RFID
Duranmatic biedt ook een uitgebreid 
assortiment op het gebied van RFID: 
• Readers   Promag & Feig
• Polsbandjes
• RFID-Passen 
• Kassamontage/integratie mogelijk

SpacePole
Maakt toonbanken weer 
overzichtelijk
• Op maat te bestellen
• Geschikt voor elk systeem
• Zeer robuust en stijlvol
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A16

Mc Donalds
Dordrecht

Van de Valk
Hotel Dordrecht

Productgroepen:
• Absoluut encoders
• Flow en procesindicatoren
• Frequentieregelaars
• Gateways
• HMI/PLC controllers
• Incrementeel encoders
• Industriële (touch) TFT´s
• Industriële pc´s
• Modulaire sleepringen
• Remote access
• Safety controllers
• Schakelmateriaal
• Tellers, timers, paneelmeters
• Touch HMI´s

Productgroepen:
• Barcodescanners industrieel
• Datacollectoren
• Dataterminals
• Etiketten / inktribbons
• Kioskoplossingen
• PDA´s industrieel
• Printers inbouw
• Printers label
• Printers mobiel
• RFID (maat) antennes
• RFID readers
• RFID tags
• Robuuste tablets
• Voertuigterminals
• IoT trackers

Productgroepen:
• POS All-in-One systemen
• Retail & Horeca PDA’s
• POS Tablets
• POS Touchscreens
• POS Box PC’s
• Klantendisplays
• Kassalades
• Kassabon printers
• Barcode scanners
• Prijscheckers
• Digital signage
• Label printers
• Mobiele printers

Industrial Auto-ID Point of Sale

N217

N217

A16

Aquamarijnweg

Robijn



Duranmatic B.V. 

Robijn 800 

3316 KE Dordrecht 

The Netherlands 

+31 (0)78 65 31 873  

pos@duranmatic.nl
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