
Com seu parceiro 
de confiança

Enfrente os desafios
de Amanhã - Hoje

Com uma nova realidade econômica e um cenário de tecnologias,

mercados e expectativas de clientes que mudam rapidamente, 

a Katun desenvolve os programas, produtos e soluções de que

você necessita para estabilizar a sua empresa, aumentar sua

lucratividade e enfrentar os desafios de amanhã. Além de

fornecer peças e suprimentos para suas antigas máquinas

monocromáticas, nós o ajudaremos a descobrir novas fontes 

de receitas e aumentar seus lucros com produtos novos e

remanufaturados para impressoras, atendendo, ao mesmo tempo,

às demandas em evolução de seus clientes existentes com nossa

extensa e crescente seleção de peças e suprimentos para

máquinas coloridas. A Katun é o complemento perfeito para 

seu OEM, fornecendo valor quando e onde você mais necessita.



Investindo em tecnologias emergentes para ajudar
você a fazer sua empresa crescer
Produtos coloridos
Estimamos que bem mais do que 12 milhões de
páginas* foram impressas usando toners coloridos da
Katun® para copiadoras, impressoras e MFPs. Nosso
sucesso com cores é baseado em um conceito simples:
se fornecermos os produtos coloridos mais confiáveis
possíveis, obteremos a confiança de nossos clientes.
Nos últimos anos, a Katun se tornou mais do que
apenas uma fonte confiável para produtos
monocromáticos compatíveis. Nós desenvolvemos uma
reputação como um parceiro no qual se pode confiar

para fornecer produtos coloridos
equivalentes a OEM que oferecem
qualidade consistente e desempenho
confiável, além de economia
substancial, aumentando a sua
lucratividade sem aumentar o seu
risco. Descubra mais sobre nossa
oferta de produtos em
www.katun.com/color.html.

Produtos para impressoras
Há mais de trinta anos os
revendedores de equipamentos para
escritório em todo o mundo contam
com a Katun para fornecer produtos
de alta qualidade e alto valor agregado
para suas copiadoras analógicas e
copiadoras/impressoras digitais. À
medida que os mercados de copiadoras
e impressoras continuam a convergir,
nossa resposta é oferecer uma seleção
abrangente de suprimentos para

impressoras a laser que fornece níveis ótimos de
qualidade e valor que os clientes esperam da Katun.

Para revendedores de copiadoras tradicionais em busca
de novas fontes de receitas, a oferta de produtos e
programas consistentes para impressoras da Katun
representam uma oportunidade excepcional – a Katun
pode ajudar você a capturar cliques e navegar por um
território novo na área de impressoras. Sejam eles
coloridos ou monocromáticos, novos ou
remanufaturados, a ampla variedade de cartuchos de
toner e outros produtos para impressoras da Katun
satisfarão a você e a seus clientes.

Apoiando suas iniciativas de MPS
Oferecer uma seleção variada e de alta qualidade de
suprimentos monocromáticos e coloridos para imagem
a preços competitivos é extremamente importante,
principalmente para as inúmeras organizações mundiais
que estão implementando sistemas de impressão
gerenciada (MPS – managed print systems). Enquanto 
a vantagem de se obter um contrato de MPS é óbvia, 
o desafio de encontrar fornecedores confiáveis e de
qualidade para todos os novos equipamentos de
escritório que você herda com cada contrato pode 
ser assustador.

A Katun é a solução ideal, oferecendo um local único
para compras, recebimento de pedidos sete dias por

semana, 24 horas por dia e a maior
seleção de produtos compatíveis
com diversas plataformas de
máquinas do setor. Nós atendemos
a todas as plataformas de máquinas

significativas (copiadoras, impressoras e MFPs) e todos
os principais OEMs em cada plataforma, a grande
maioria dos modelos em cada linha de OEM
(monocromáticos e coloridos) e a grande maioria de
peças e suprimentos necessários para manter cada
modelo. Você não encontrará uma fonte mais
abrangente em qualquer lugar do setor de imagem!

*Estimativa baseada no número de cartuchos vendidos 
vezes o rendimento estimado por cartucho.



Produtos
Suprimentos de imagem
Os suprimentos de imagem da Katun® atendem 
ou superam consistentemente as expectativas de
desempenho mais exigentes de nossos clientes. 
Os produtos monocromáticos e coloridos são
desenvolvidos para proporcionar qualidade de
impressão, rendimento e desempenho gerais 
líderes do mercado. Nossa oferta de produtos inclui:

8 Toners monocromáticos e coloridos 
para copiadoras e MFPs

8 Cartuchos de toner monocromáticos e coloridos
para impressoras a laser e máquinas de fax

8 Toner para impressoras de produção 
de alta velocidade

8 Tintas e masters para duplicadores digitais

8 Fitas de transferência térmica

Fotorreceptores
Os fotorreceptores da Katun® são instalados com
confiabilidade em praticamente qualquer tipo 
de equipamento de escritório, incluindo máquinas
antigas e de nova geração, analógicas e digitais,
monocromáticas ou coloridas. Nossa oferta de
produtos inclui fotorreceptores, unidade/cartucho 
do fotorreceptor e kits para reconstrução de
unidade/cartucho do fotorreceptor.

Marcas
Katun® Performance™

A marca Katun® Performance™ é nossa linha
completa de produtos para escritório que combina
nosso mais alto nível de qualidade com desempenho
consistente e confiável e preços competitivos,
tornando-os produtos de excelente valor. Esses
produtos atendem aos rigorosos requisitos de
qualidade e são testados e aprovados de acordo 
com o processo de certificação de qualidade 
Katun Performance 360º.

Katun® Business Color
A percepção de cores em aplicações comerciais de cores
é inerentemente variável. Mesmo ao se usar um toner
OEM, a reprodução das cores pode variar de OEM 
para OEM, de máquina para máquina e até mesmo 
de impressão para impressão. Os clientes que usam
aplicações comerciais de cores esperam obter uma
reprodução de cores excepcional, mas não procuram
por uma correspondência precisa das cores. Para esses
usuários finais, os produtos Katun® Business Color
atendem ou superam as expectativas, oferecendo, 
ao mesmo tempo, um enorme valor. Assim como 

nossa marca, Katun®

Performance™ os
produtos Katun®

Business Color
oferecem excelente
qualidade de cores,
incluindo meio-tom,
resolução de imagem
e brilho. Eles são

sujeitos aos mesmos testes rigorosos de qualificação e
garantia, assim como nossos produtos Katun®

Performance™, para assegurar 
o fornecimento de qualidade de impressão equivalente 
a OEM, desempenho de fusão e rendimento, e atender
ou superar as expectativas de desempenho do usuário
final em aplicações comerciais de cores.

Peças
A Katun utiliza níveis inigualáveis 
de precisão e cuidado ao desenvolver
a mais ampla linha de componentes
para uma grande variedade de
equipamentos de escritório do
mundo. Como nossos suprimentos de
imagem e fotorreceptores, as peças da
Katun® são desenvolvidas e testadas
para oferecer vida e desempenho
equivalentes a OEM.

Acessórios
Os mesmos padrões de alta qualidade
usados para desenvolver as peças 
e suprimentos da Katun® são
aplicados na extensa oferta de
acessórios de manutenção da Katun.
A Katun é a sua fonte de aspiradores,
suprimentos de limpeza, ferramentas
e outros produtos essenciais para os
atendimentos de manutenção, e que
auxiliam os técnicos /engenheiros 
a trabalhar com mais eficiência.



Orientado para a qualidade pela 
pesquisa e desenvolvimento
O anexo de pesquisa e desenvolvimento da Katun,
localizado em nossa sede mundial em Minneapolis,
Minnesota, possui mais de 550 impressoras,
copiadoras, MFPs e outros equipamentos de escritório
OEM diferentes, além de uma grande variedade de
equipamentos de testes e diagnóstico. Além disso,
dezenas de funcionários da Katun em todo o mundo
trabalham diretamente no desenvolvimento de
produtos, operações técnicas, suporte à engenharia 
e garantia da qualidade. Mais do que qualquer outro
fator isolado, isso diferencia a Katun de outras
empresas que buscam se tornar seu parceiro de peças 
e suprimentos compatíveis, e nos permite oferecer 
a você níveis inigualáveis de qualidade e consistência.
Oferecemos nossos produtos com garantia sem riscos 
e com a opção de crédito ou troca.

Suporte técnico
Gerentes técnicos experientes da Katun estão
localizados estrategicamente em todo o mundo para
apoiar ativamente os produtos da Katun®, solucionar
quaisquer questões possíveis de desempenho de
produtos e maximizar a sua satisfação. Uma equipe
dedicada fornece manuais de referência práticos e
materiais informativos que tratam de assuntos técnicos

oportunos e relevantes para o seu negócio. Muitos
representantes de vendas da Katun possuem sólida
experiência técnica, e os funcionários em praticamente
todas as áreas de negócios são treinados nos
fundamentos da tecnologia
analógica e digital 
para escritórios.

Serviço de atendimento
ao cliente
A Katun oferece um sistema de
pedidos rápido e conveniente, 
e uma entrega de produtos
rápida e confiável. Não importa
se você faz seu pedido por meio
do Catálogo Katun Online, pelo
telefone ou fax, ou por e-mail
para um de nossos centros de
atendimento ao cliente em todo
o mundo, ele será processado de
forma rápida e precisa. Nosso
catálogo on-line é reconhecido
como um recurso de comércio eletrônico líder no
setor para revendedores e distribuidores, com recursos
de pesquisa robustos, inventário em tempo real e um
recurso oportuno de Anúncio de novos produtos.

Nós somos a empresa para você 8 Na Katun Corporation, somos gratos pelo apoio que você tem nos

dado por mais de três décadas. Ao se preparar para os desafios de amanhã, fique certo de que estamos

trabalhando muito por você, desenvolvendo os novos programas, produtos e soluções de que você

necessitará para enfrentar esses desafios. Foi assim que conquistamos sua confiança no passado e como

continuaremos a merecer sua confiança no futuro. Afinal de contas, você é o motivo pelo qual existimos.

História da empresa
A Katun tem fornecido suprimentos de imagem,
fotorreceptores, peças, ferramentas e acessórios
equivalentes a OEM ou melhores para o setor de
equipamentos de escritório há mais de trinta anos. 
A Katun ajudou, de muitas formas, a legitimizar 
o mercado de imagem há três décadas, oferecendo
alternativas de alta qualidade e alto valor aos 
produtos OEM. 

Fundada em 1979 com a missão de oferecer os mais
altos níveis de qualidade, serviços e valor ao setor de
imagem, a Katun continua a manter a posição de um
dos maiores fornecedores de produtos compatíveis
para imagem no mundo.

A katun atende a mais de 18.000 clientes de revenda 
e distribuição em mais de 150 países, em um número

crescente de mercados e
canais, incluindo canais de
equipamentos para escritório,
suprimentos, TI e impressão
em rede, além do canal de
impressão de produção. Nós

alavancamos mais de 30 anos de experiência como
líder mundial do setor para oferecer aos clientes nos
canais antigos e novos um valor geral sem igual.

Para obter mais informações ou para se inscrever 
em nosso catálogo on-line, visite www.katun.com. 
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