
AO SEU MUNDO
DÊ COR

Porquê a cor Katun? 
Ao escolher os produtos de cor Katun para as 
suas impressoras, fotocopiadoras, produtos 
multifuncionais (MFP) e outros equipamentos de 
imagem, pode contar com uma excelente reprodução 
de cor, desempenho de confiança e significativas 
poupanças de custos. Receberá uma excelente cor 
e uma excelente relação qualidade/preço; a Katun 
oferece o melhor valor do mercado da imagem há 
mais de 35 anos.

Qualidade e fiabilidade
Os nossos anos de experiência conferem-nos os 
conhecimentos especializados para ultrapassarmos 
os desafios técnicos e fornecermos assistência 
especializada ao produto. Os toners, tambores e peças 
Katun são sujeitos a rigorosos padrões de qualidade; 
os nossos produtos de cor são desenvolvidos em 
colaboração com os principais fabricantes mundiais 
e testados no nosso laboratório de P&D topo de 
gama em Minneapolis. Conseguimos analisar o 
desempenho do produto nas nossas câmaras de teste 
ambientais para simular as condições do mundo real 
em todo o planeta. É por isso que temos a certeza de 
que receberá a qualidade e a fiabilidade das imagens 
a cores que garantem a total satisfação dos clientes. 

Visite www.katun.com/eu para subscrever o nosso 
catálogo online ou contactar os nossos representantes. 

Milhares de milhões de páginas 
Mais de 30 mil milhões de páginas já foram  copiadas/
impressas utilizando os toners a cores da Katun. Isto porque 
dezenas de milhares de representantes, distribuidores e 
outros profissionais de imagem em todo o mundo, utilizam 
os nossos produtos de imagem há décadas. Ganhámos a 
sua confiança fornecendo consistentemente produtos de 
cor que respondem às suas expetativas e oferecem uma 
excelente relação qualidade/preço.

Uma linha crescente de produtos de cor
Fornecemos produtos para fotocopiadoras, impressoras 
e MFP para praticamente todos os fabricantes (OEM) 
conhecidos. E introduzimos mais produtos de cor de alta 
qualidade todos os meses. A amplitude e profundidade da 
nossa oferta de cor é ímpar no mercado da imagem.  

Encomende online
Encomende online ou junto de um dos nossos simpáticos 
representantes especializados. O Catálogo Online 
da Katun oferece-lhe acesso 24 horas por dia/7 dias 
por semana a toda a nossa linha de produtos de cor, 
enquanto os nossos representantes de vendas e de apoio 
ao cliente poderão facultar-lhe informações práticas e 
um serviço com simpatia.

A cor tem um impacto emocional, chama a atenção e ajuda a direcionar o leitor para os 

aspetos que pretende realçar. Nos nossos negócios e nas nossas vidas, a cor de excelência 

tem uma grande influência. A cor vende, a cor conta uma história. No mundo de hoje, 

comunicar com cor já não é uma opção, é uma necessidade. A Katun ajuda-o a dar cor ao 

seu mundo com poupanças de custos, produtos de qualidade e um serviço com simpatia.
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