Firma WELDEN s.r.o. je certifikovaným HP Supplies
Partnerem nepřetržitě od roku 2002.
Toto ocenění je podpořeno kvalitní prací s orientací na
zákazníky a jejich potřeby. Pracovníci firmy WELDEN
absolvují pravidelné odborné
kurzy, kde získávají
aktuální poznatky z oboru. To umožňuje nabídnout našim
zákazníkům vždy nejlepší řešení, připravené s ohledem
na jejich specifické požadavky.
Osobní přístup ke každému řešení je velmi důležitý.
Protože sami chceme nabízet kvalitu a spolehlivost při
naší práci, orientujeme se na originální produkty, které
kvalitu a spolehlivost splňují.
Vyzkoušejte naše služby.
Tým WELDEN

Proč nakupovat
u firmy WELDEN?
•WELDEN s.r.o. je obchodním partnerem společnosti HP
• jsme v zájmu dosažení maximální spokojenosti zákazníků ve
vzájemném a stálém kontaktu s HP
• poskytujeme vždy aktuální informace o nových
produktech z celého portfolia výrobků HP
• nabízíme okamžitý přístup ke speciálním
marketingovým akcím HP
• máme kvalitní a vyškolený obchodní
a technický tým
• zabezpečujeme efektivní způsob dodání
produktů a služeb
• vytváříme nejvhodnější cenové podmínky
a zabezpečujeme kvalitní servis
• VY A VAŠE FIRMA máte vždy jistotu originálního
spotřebního materiálu

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

3 hlavní důvody proč kupovat originální
spotřební materiál HP
1. Vysoká spolehlivost produktů
Originální laserová tisková kazeta HP je integrovanou součástí
tiskárny a představuje 70 % všech jejích hlavních technologických
dílů. Pokud vyměníte kazetu za jinou než originální, nezískáte už
od své tiskárny kvalitu a spolehlivost.
• nejnižší poruchovost v oboru
• minimální náklady na podporu a méně oprav tiskárny
• žádné skryté náklady a psychický stres z důvodu prostojů
tiskárny
• žádný únik toneru, žádné pruhy, konzistentně kvalitní výstup od
první
do poslední stránky
• plná záruka na kazetu – do spotřebování originálního toneru

2. Vynikající kvalita tisku a užitková hodnota
originální tiskové kazety
Originální laserové tiskové kazety HP mají unikátní a patentované
složení toneru s menšími tonerovými částicemi a celou škálou
aditiv, což zlepšuje následující kvalitativní aspekty tisku:
• ostré a čisté znaky, žádné skvrny a pruhy
• méně odpadu, efektivnější využití toneru
• vysoká výtěžnost kazety a konkurenceschopné náklady na tisk
jedné
stránky
• bezproblémový provoz a dlouhá životnost tiskárny
• trvanlivost tisku a dlouhodobá archivovatelnost

3. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí
HP bere velmi vážně svou spoluzodpovědnost za životní prostředí
– od prvních stadií vývoje po výrobu, použití a skutečnou
recyklaci. Výrobní procesy HP jsou certifikované podle ISO 14001
a 9001.
• úrovně emisí naměřené u tiskáren HP LaserJet používajících
originální spotřební materiál jsou nejnižší v oboru a byly schválené
OSHA a
National Toxicology Program (US)
• tiskové kazety a tiskárny HP LaserJet splňují přísné ekologické
normy, např. Blue Angel cheme pro Německo
• program recyklace kazet HP Planet Partners za uplynulé roky
zajistil recyklování 31 milionů tiskových kazet HP LaserJet pro
další průmyslové využití (použití v nových výrobcích, HP
skenerech apod.)

Více informací najdete na www.hp.cz/spotrebak

