
Pessoas
Os técnicos de laboratório Katun têm esperiência prática no 
mundo real e formação administrada pelos melhores OEM 
do mundo. A nossa equipa de desenvolvimento, que inclui 
engenheiros, cientistas e advogados de Propriedade Intelectual, 
utiliza os seus conhecimentos da indústria, habilitações e 
paixão pela excelência para garantir que os produtos cumprem 
a promessa da nossa marca.

Processos
Foram desenvolvidos protocolos de desenvolvimento e teste de 
produtos e aperfeiçoados ao longo de três décadas; observamos 
rigorosamente os padrões e processos de qualidade. Os produtos 
avaliados no laboratório são sujeitos a um conjunto completo de 
testes para avaliar a vida útil/rendimento, compatibilidade de 
OEM e muito mais.  

Desempenho
Em última instância, o laboratório da Katun garante que os 
nossos produtos oferecem um desempenho consistente e fiável 
e uma excelente qualidade de imagem e os melhores valores do 
mercado. Foram investidos milhões de dólares em sofisticados 
equipamentos de diagnóstico, que permitem a medição de 
precisão e uma análise exata.

O nosso laboratório Qualidade Katun

Há mais de 36 anos que a Katun se concentra na produção de produtos fiáveis e de alta qualidade, 
que ofereçam um excelente desempenho e um valor ímpar. Permitir que os clientes mantenham 
altos níveis de satisfação dos seus clientes é o nosso objetivo; trabalhamos para ganharmos a sua 
confiança todos os dias. 

Fornecer consistentemente produtos de alta qualidade requer um compromisso inabalável 
para com a excelência, relações de sinergia com fabricantes de classe mundial e investimentos 
significativos no desenvolvimento e teste de produtos. No centro do nosso compromisso está 
um laboratório de investigação e desenvolvimento topo de gama, com 8290 m, em Minneapolis, 
Minnesota, EUA, onde os produtos são testados para garantirem um desempenho consistente e 
de alta qualidade. O laboratório, que conta com centenas de dispositivos de processamento de 
imagem, milhões de dólares em sofisticado equipamento de teste e diagnóstico e uma equipa de 
funcionários experientes em desenvolvimento do produto dedicados a garantir que você e os seus 
clientes ficam totalmente satisfeitos com os produtos Katun. 

Fomos fundados em 1979 e rapidamente nos transformámos num líder mundial de produtos 
alternativos de OEM. Na verdade, mais de 50 000 representantes de consumíveis de imagem 
depositaram a sua confiança na qualidade Katun desde o nosso nascimento.  

Mais do que qualquer outro fator, a qualidade distingue a Katun de outras empresas que procuram 
um parceiro de peças e consumíveis alternativo. Qualidade Katun - Está no laboratório. 

Visite-nos online em: www.katun.com
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