
TISK BEZ 
STAROSTí
s papírem 
konica minolta

Hledáte kvalitní a úsporný tisk  
a zároveň chcete ušetřit  
na dodávkách papíru?  
Pohodlné dodání papíru  
až ke stroji, online sledování  
a objednávání, jedna faktura 
za všechno. Ušetřete si desítky 
hodin práce každý měsíc.  
Chcete vědět víc?

5 důvodů  
proč zvolit papír  
od konica minolta

Kvalitní papír = dobře fungující tisk 
a výborná prezentace 
Žádné záseky, poruchy tiskáren a následné časové prodlevy 
kvůli opravám. Žádné zbytečné zanášení citlivých částí stroje 
prachem. Žádné kroucení či vlnění papíru nebo špatná kvalita 
tisku. Konzistentní jakost papíru díky jednomu výrobci. 
Pravidelné testování kvality.

Tisk pod kontrolou  
na webovém portálu econ
Sledování množství tisku, spotřeby papíru, možnost nastavení 
dodávek. Kontrola skladových zásob a jejich optimální 
doplňování. Možnost flexibilního doobjednání v případě potřeby.

Roznos balíků až ke stroji
Maximální pohodlí s každou objednávkou. Rychlá a spolehlivá 
dodávka, automatizované doručení daného množství ve 
stanovený den až na místo.

Jeden dodavatel = garance kvality
Celková zodpovědnost za kvalitu a spolehlivost tisku díky 
komplexní dodávce tiskového stroje, servisu, spotřebního 
materiálu i papíru.

úspora času, práce i nákladů
Jeden dodavatel, jedna fakturace, jedny administrativní  náklady.
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nabídka kancelářského papíru 
konica minolta

konica minolta original
nejvyšší kvalita
Extra bílý papír nejvyšší kvality vyrobený technologií 
TRIOTEC®. Ideální pro laserový tisk, stejně jako pro 
oboustranný tisk ve vysokorychlostních strojích.

použití: 
Tisk velkého množství dokumentů s požadavkem  
na vysokou kvalitu a stálost tisku.

Papíry jsou dostupné v gramáži 80 g, ve formátech A4 a A3.

konica minolta universal
vyšší kvalita
Papír vyšší kvality vhodný pro náročnější kopírovací stroje 
a laserové tiskárny.

Doporučujeme využití pro oboustranné kopírování.  
Na první pohled zaujme vysokým stupněm bělosti.

použití: 
Náročnější a rychlejší tisky a kopírování se zárukou bezpro-
blémového chodu.

Papíry jsou dostupné v gramáži 80 g, ve formátech A4 a A3.

konica minolta standard
střední kvalita
Papír střední kvality určený pro tisk v černobílých tiskárnách 
a kopírovacích strojích.

použití: 
Každodenní kancelářské použití, běžná tvorba interních do-
kumentů a korespondence.

Papíry jsou dostupné v gramáži 80 g, ve formátech A4 a A3.


