
Nós Sim!
Você Recicla? 

NOVO – Dois produtos ecológicos para uso em equipamentos  
Konica Minolta feitos com mais de 95% de plásticos reciclados.
A Katun orgulha-se de introduzir uma inovação de sustentabilidade para o sector de mercado pós-venda!

A Katun participa ativamente na economia circular, reutilizando materiais e remanufaturando 
produtos que de outra forma seriam declarados desperdício. Além disso, e para ajudar ainda 
mais a proteger o ambiente, lançámos um toner e depósito de toner residual exclusivos 
no sector de mercado pós-venda - para a Konica Minolta bizhub da série C364/C284/C224 
fabricados com mais de 95% de plásticos reciclados! 

Toners Katun Access™ e Depósitos de Toner  
Residual Amigos do Ambiente para uso em  
Konica Minolta bizhub C364/C284/C224-series

➤ Excelente desempenho

➤ Adaptação/Função Equivalente

➤ Qualidade Testada Katun

➤ Amigos do ambiente

PRESTE ATENÇÃO - em breve mais linhas serão  
adicionadas à gama Katun® Eco-Friendly!
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Porquê escolher Produtos Plásticos Reciclados?

A Europa produziu quase 58 MILHÕES 
de toneladas de plástico em 2019. *

Até 2050 os plásticos poderão 
representar 20%. Do consumo de 

petróleo, 15% das emissões de gases 
de efeito estufa, e poderia haver mais 

plástico do que peixes no mar!^

Desde 2006, a quantidade de resíduos 
de plástico enviado para reciclagem 

duplicou. No entanto, 25% dos 
resíduos plásticos pós-consumo foi 

ainda enviado para aterro em 2018.+

A Katun estima que 150kg de plástico 
em cada 1000 é desviado de aterros 
para produção do cartucho de toner 

amigo do ambiente para uso em  
Konica Minolta Bizhub C364. 

Vamos Criar um Ambiente Melhor  
para o nosso Futuro - Escolha Reciclado.

Saiba mais sobre como a Katun ajuda o ambiente - 
veja a nossa brochura sobre Sustentabilidade online em  
www.katun.com/eu

*PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)  
and Conversio Market & Strategy GmbH (2019)

^ PlasticsEurope www.plasticseurope.org 
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/pan-european-factsheet.pdf

+Conversio Market & Strategy GmbH 

 Reduce  Reuse  Recycle

Let’s Talk Sustainability


