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Αγαπητοί Συνεργάτες,
Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα εδώ και δεκαοχτώ χρόνια, η οποία
συνδυάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως μεγάλη διαθεσιμότητα προϊόντων, με ανταγωνιστικές τιμές, αξιοπιστία και ταχύτητα στις παραδόσεις. Η συνεργασία με την Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, είναι ένας τέλειος
συνδυασμός με πολλαπλά οφέλη για τα καταστήματα πώλησης μηχανών γραφείου, τους τεχνικούς φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών.
Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών για επαγγελματική χρήση. Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της,
έχει ως στόχο να προσφέρει στους πελάτες της εταιρείας, αποτελεσματικές λύσεις και να τους προμηθεύσει με ποιοτικά και πρωτοποριακά προϊόντα, συνεισφέροντας στην επαγγελματική τους επιτυχία.
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Στην Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε θα βρείτε σε άμεση διαθεσιμότητα τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά που
αναζητάτε για τα παλιά αναλογικά φωτοαντιγραφικά μηχανήματα έως και τα νεότερα ψηφιακά μηχανήματα Ricoh,
Canon, Konica Minolta,Sharp, Kyocera Mita,Toshiba, Panasonic, για μηχανήματα παραγωγής αντιγράφων σχεδίου
όπως Oce, Ricoh, Kyocera Mita, αλλά και για έγχρωμους εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Ricoh, Konica
Minolta,Develop. Επιπλέον, από τον Μάιο του 2008 υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα σε συμβατά toner cartridges για
εκτυπωτές Hewlett Packard, Brother, Samsung, Kyocera, Lexmark , Oki.
Στο δίκτυο πωλήσεων της Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε περιλαμβάνονται Τεχνικοί Μηχανών γραφείου, καταστήματα πώλησης και service μηχανών γραφείου, καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και service εκτυπωτών. Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε δεν απευθύνεται σε τελικούς χρήστες/ιδιώτες - στον Δημόσιο Τομέα,
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - αντιθέτως, εξυπηρετούμε άριστα μόνο την χονδρική πώληση.
Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές εξελίξεις και συμμετέχει σε εκθέσεις
και συναντήσεις που αφορούν το μέλλον της βιομηχανίας αναλωσίμων και ανταλλακτικών. Δεν εφησυχάζεται της
εμπιστοσύνης που δείχνετε όλα αυτά τα δεκαοχτώ χρόνια λειτουργίας της. Συνεχίζει και δουλεύει σκληρά για να συνεχίσετε να την εμπιστεύεστε και για τα επόμενα δεκαοχτώ χρόνια, και όχι μόνο.

Με εκτίμηση

Η ομάδα της
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο. Ε
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Τρόποι αποστολής εμπορευμάτων

Οι εταιρίες courier με τις οποίες συνεργαζόμαστε καθώς επίσης και ο τιμοκατάλογός τους, είναι ο ακόλουθος:

Χρεώσεις

ACS

Ελεύθερη αποστολή έως 15 kg

4,50€

Αντικαταβολή έως 15kg

5,70€

ΕΛΤΑ

Ελεύθερη αποστολή έως 7 kg

3,50€

Αντικαταβολή έως 7 kg

4,70€

Γενική Ταχ.

Ελεύθερη αποστολή έως 6 kg

4,50€

Αντικαταβολή έως 6 kg

5,70€

Extra kg

+1,35€

+1,35€

+1,35€

Παράδοση Σαββάτου

+2,50€

+2,50€

+2,50€

Δυσπρόσιτες περιοχές
0-2 κιλά15,00€
2-4 κιλά25,00€
4-20 κιλά35,00€

ACS - Γενική Ταχυδρομική - ΕΛΤΑ

Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε προτείνει στους πελάτες της, για την μεταφορά των παραγγελιών τους, τις ακόλουθες μεταφορικές εταιρίες courier, μόνο γιατί έχει πετύχει συμφωνίες χαμηλού κόστους μεταφοράς. Αυτό δεν συνεπάγεται την ανάληψη κινδύνου μεταφοράς. Με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο μεταφοράς η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία
Ο.Ε, δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης προς τον συνεργάτη.

Τα εμπορεύματα αποστέλλονται πάντα με ευθύνη /κίνδυνο του συνεργάτη.
1.Η χρέωση της αποστολής γίνεται στα κιλά που κατά την μέτρηση είναι τα περισσότερα, ογκομετρικό ή πραγματικό
βάρος.
2.Το ογκομετρικό βάρος υπολογίζεται αν πολλαπλασιάσουμε το μήκος Χ πλάτος Χ ύψος του δέματος και το διαιρέσουμε
με τον συντελεστή 5000
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3. Οι ανωτέρω τιμές αφορούν τιμολογιακό βάρος.
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Θα μας βρείτε παντού

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΚΟΠΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΛΒΑΝΙΑ
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και όχι μόνο στην Ελλάδα

Με ένα μεγάλο δίκτυο διανομής η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, προωθεί με υψηλής ποιότητας αναλώσιμα
ανταλλακτικά σε 850 Τεχνικούς στην Ελλάδα , 50 στην Κύπρο και στις γειτονικές Βαλκανικές Χώρες.
Για εμάς, ρωτήστε τους συνεργάτες μας.
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Εξουσιοδοτημένοι διανομείς

Σε αγορές που η Katun δεν έχει δυνατότητες διανομής, εντάσσει στο πρόγραμμα της εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
Αξιοποιεί την εμπειρία και τις ικανότητες διανομής των κορυφαίων τοπικών αντιπροσώπων της , που μαζί με την εξέλιξη των
προϊόντων της Katun αλλά και τα εργαλεία υποστήριξης πωλήσεων της, προσφέρει την καλύτερη πιθανή υποστήριξη στους
πελάτες της, μέσα στις αγορές αυτές.






Αποτελεσματικό διαθέσιμο στοκ και γρήγορη παράδοση.
Τιμολόγια στην τοπική γλώσσα και νόμισμα
Πληροφορίες και ενημερώσεις νέων προϊόντων.
Τεχνική υποστήριξη/κάλυψη εγγυήσεων.

Το απόσπασμα που ακολουθεί, είναι η απονομή της Katun στην Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, του δικαιώματος της
αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της, στην Ελλάδα.
« Gorichem, Netherlands, 7 Απριλίου 1998: η Katun, παγκόσμιος προμηθευτής OEM και συμβατών αναλώσιμων και εξαρτημάτων μηχανών γραφείου, σήμερα, διορίζει την Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, ως Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο των
προϊόντων της, στην Ελλάδα.
Η συμφωνία διανομής, επιμηκύνει την αποτελεσματικότητα της Katun στην Ελληνική αγορά, κάνοντας τα χιλιάδες προϊόντα,
υψηλής ποιότητας της Katun, διαθέσιμα στους πελάτες της Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε. Δίνοντας το αξίωμα του
Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου, η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, θα λαμβάνει μοναδικά προγράμματα, σχεδιασμένα από την Katun, ώστε να επεκτείνουν την διανομή των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά. Έχοντας τα κεντρικά γραφεία της
στην Θεσσαλονίκη, η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε μπορεί να εξυπηρετήσει αντιπροσωπείες εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών εταιρειών, σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να την βρείτε online στην διεύθυνση http://www.infocopy.gr»
«Η Katun με χαρά καλωσορίζει την Ιnfocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών αποκλειστικής
διανομής»,είπε ο Michael Gierden, ο Πρόεδρος πωλήσεων της Katun στην Ευρώπη. «Η διαδικασία επιλογής, διασφαλίζει ότι οι
εταιρείες τις οποίες επιλέγουμε να συνεργαστούμε, μοιράζονται τις ίδιες δεσμεύσεις στην ποιότητα, τις αξίες και τις υπηρεσίες
με εμάς. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε , για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας.»

Katun & Integral

Οι διανομείς πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αποκλειστικοί διανομείς
H Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε έχει επίσης την αποκλειστική συνεργασία με την Integral, μία
εταιρεία η οποία κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και
εκτυπωτές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ενημερωθείτε από:
http://www.integral-toner.de/cms/item/Contact+Us/en/Locations/Europe/Greece.html
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GREECE
CONTACT INFORMATION
INFOCOPY
Infocopy - Ventouzis Ioannis & C. o
P.O. Box 30043 P.C 56110
G. Tsontou 27-29
Thessaloniki Greece GR 54627
Tel: 2310 520294 - 520384 - 502820
Website: www.infocopy.gr
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Σειρές προϊόντων-Ποιοτικά κριτήρια

Επιλογή στην Ποιότητα

Σειρές Προϊόντων-Ποιοτικά Κριτήρια
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε

Original

Συμβατά/Compatible

Όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά με την ένδειξη
original, είναι τα απολύτως ενδεδειγμένα για την
χρήση σε printers και φωτοαντιγραφικά με αυτά
που χρησιμοποιούν οι OEM’s των αντίστοιχων
μηχανημάτων. Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία
Ο.Ε, επιλέγοντας τα επίσημα και μόνο δίκτυα αγοράς αυτών των original εμπορευμάτων, περιορίζει
τον ρόλο της, καθαρά σε διαμεσολάβηση και διάθεση μόνο. Αυτό συνεπάγεται ότι τα είδη με την
ένδειξη Original, δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες
εγγύησης της εταιρείας μας.

Katun Performance
Η σειρά Performance των προϊόντων της Katun, συνδυάζει το
υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, με συνέπεια, αξιόπιστη απόδοση, ανταγωνιστική τιμή και παρέχει εξαιρετική προστιθέμενη
αξία. Τα προϊόντα, κατασκευάζονται με υψηλού επιπέδου διαδικασίες παραγωγής για την διασφάλιση ποιότητας, ελέγχονται και
εγκρίνονται σύμφωνα με τις άριστες διαδικασίες πιστοποίησης
της Katun 360°, οι οποίες περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές
δοκιμές, τον έλεγχο του προϊόντος στο κάθε μηχάνημα και τον
έλεγχο συμβατότητας σε παρόμοια μηχανήματα. Επιπλέον, όλα
τα προϊόντα της σειράς Katun Performance, έχουν εγγύηση, είναι
απαλλαγμένα από λειτουργικές ατέλειες στο υλικό για ένα χρόνο
και έχουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης από τους τεχνικούς της Katun. Την σειρά Performance, την προτιμούν και την
εμπιστεύονται οι Τεχνικοί μηχανών γραφείου από το 2001.

Generic
Περιλαμβάνονται όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά, τα οποία δεν ανήκουν στην κορυφαία ποιοτική
κατηγορία Katun Performance. Προϊόντα με χαμηλή τιμή, τα οποία κατασκευάζονται από αξιόπιστα εργοστάσια της Ασίας, με οικονομικότερους όρους και κανόνες κατασκευής. Καλύπτονται και αυτά επίσης, από
εγγύηση ενός έτους. Στην κατηγορία Generic, ανήκουν και τα High Value & Standard Value προϊόντα. Τα
Generic είναι η οικονομικότερη σειρά αναλωσίμων και ανταλλακτικών, ιδιαίτερα δημοφιλής στο 60% των
Τεχνικών Μηχανών Γραφείου.
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High Value
Τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά με την ένδειξη High Value, κατασκευάζονται από εργοστάσια με υψηλού επιπέδου διαδικασίες παραγωγής. Μεγάλες εταιρείες, καταξιωμένες στον χώρο, με τμήματα
Έλεγχου και Έρευνας, με συνεχείς επενδύσεις στην Έρευνα, πιστοποιημένες με διεθνή συστήματα διασφάλισης ποιότητας, φιλικών διαδικασιών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, κάτοχοι όλων των πιστοποιητικών που απαιτούνται για να παρουσιάσουν ένα άριστο ποιοτικά
προϊόν και ταυτόχρονα, με απόλυτο σεβασμό στις πατέντες των
OEM’s. Οι συγκεκριμένες εταιρείες, επιλέγουν προμηθευτές υψηλών
προδιαγραφών για την κατασκευή toner cartridges, το οποίο σημαίνει
ελάχιστα πιο ακριβά cartridges, αλλά πολύ ανώτερης ποιότητας και
απόδοσης. Τα printer toner cartridges ελέγχονται και δοκιμάζονται ένα
προς ένα, μετά το τέλος της διαδικασίας παραγωγής τους. Τα ποσοστά
των επιστρεφομένων με εγγύηση είναι ελάχιστα (περίπου 1%). Τα
αποτελέσματα της χρήσης της σειράς High Value, είναι εντυπωσιακά
στην σχέση τιμή με απόδοση. Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε,
παρακολουθεί πολύπλευρα τις ανωτέρω διαδικασίες, στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει για τους πελάτες της, αρίστης ποιότητας
αναλώσιμα και ανταλλακτικά.

Standard Value
Η σειρά Standard Value είναι η οικονομικότερη σειρά
προϊόντων της εταιρείας μας. Κατασκευάζονται κυρίως
από μικρά εργοστάσια ή και βιοτεχνίες της Ασίας, οι
οποίοι επιλέγουν αξιόπιστους αλλά χαμηλότερου κύρους
προμηθευτές, για την συναρμολόγηση των printer toner
cartridges. Το εύρος της γκάμας των κωδικών σε Standard Value είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το High Value,
λόγω πολύ γρήγορων διαδικασιών σχεδιασμού και
παραγωγής νέων κωδικών, από τα εργοστάσια αυτά. Τα
χαρακτηριστικά της σειράς αυτής , είναι η χαμηλότερη
τιμή και το πολύ χαμηλό ποσοστό επιστροφών με εγγύηση (περίπου 2%). Τα εργοστάσια αυτά δεν έχουν τμήματα ‘Έρευνας & Ανάπτυξης και κάποιες από αυτές τις
εταιρείες δεν παρέχουν εγγύηση στα προϊόντα τους.

Οι σειρές Generic, High Value και Standard Value, είναι μία προσπάθεια της Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε, να κατηγοριοποιήσει σύμφωνα με την
ποιότητά τους τα εμπορεύματα της, έτσι ώστε να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πριν ολοκληρώσετε την επιλογή των προϊόντων που επιθυμείτε να προμηθευτείτε.
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Γιατί η επιλογή είναι μόνο

1

Παροχή Service Manuals και Part List ¹ φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών, για να μπορείτε να
έχετε τον πλήρη έλεγχο του μηχανήματος ή εκτυπωτή. (Παρέχεται μόνο σε εξειδικευμένους Τεχνικούς που
συνεργάζονται και δείχνουν την προτίμησή τους στην Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε).

2.

Παροχή τεχνικών συμβουλών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εξυπηρέτησης και προκειμένου να αντιμετωπιστούν
βλάβες, κλειδώματα, κωδικοί εγκατάστασης κ.α. (Παρέχεται μόνο σε εξειδικευμένους Τεχνικούς που
συνεργάζονται και δείχνουν την προτίμηση τους στην Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε).

3.

Σας δίνουμε την δυνατότητα, αφού κάνετε log in στην ιστοσελίδα μας, ακολουθώντας την διαδρομή: Μέλη
Πώληση Προϊόντων, να εισάγετε σε ξεχωριστή βάση δεδομένων, αναλώσιμα και ανταλλακτικά, που δεν έχετε
χρησιμοποιήσει και έχουν μείνει στην αποθήκη σας. Την βάση δεδομένων, με το σύνολο των αναλώσιμων
ανταλλακτικών που εισάγουν όλοι οι πελάτες μας, την παρακολουθούν τεχνικοί καταστημάτων πώλησης &
service μηχανών γραφείου, περίπου 900 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Το είδος που κρατάτε stock και δεν
χρειάζεστε, μπορεί να είναι χρήσιμο σε έναν άλλο συνεργάτη μας.

4

Δυνατότητα παραχώρησης ειδικών τιμών, συγκεκριμένα σε είδη που οι συνεργάτες μας κρίνουν πως είναι
σημαντικά για την εξέλιξη της επιχείρησής τους. Αυτή η δυνατότητα, παρέχεται μόνο σε συνεργάτες που η
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε είναι η πρώτη τους επιλογή για την προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών μηχανών γραφείου.

5.

Δυνατότητα πληροφόρησης σε τεχνικό επίπεδο, αφού κάνετε log in στην ιστοσελίδα μας, ακολουθώντας την
διαδρομή: Μέλη  Υποστήριξη, διαφόρων εγχειριδίων και συμβουλών, για αλλαγές ή και τοποθετήσεις chip
σε cartridge εκτυπωτές, imaging units, ακόμα και ενημέρωση για ιδιαιτερότητες στην λειτουργία μιας μηχανής
ή εκτυπωτή.

6.

Δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους original κωδικούς ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτών,
κατόπιν παραγγελίας και παράδοση σε 10-12 εργάσιμες ημέρες, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Η δυνατότητα
αυτή υπάρχει στις μάρκες, Canon, Ricoh, Toshiba, Samsung, Hewlett Packard και Panasonic.

7.

Δυνατότητα παροχής διαφορετικών τιμοκαταλόγων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε συνεργάτη αλλά
και της κάθε πόλης, οπότε και διαφορετικές τιμές, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας, στην ίδια πόλη.
(Παρέχεται μόνο σε εξειδικευμένους Τεχνικούς που συνεργάζονται και δείχνουν την προτίμηση τους στην
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε)

8.

Παροχή Πιστωτικού Τιμολογίου στο τέλος κάθε έτους με βάση τον στόχο πωλήσεων που διαμορφώνεται μετά
από ανάλυση των αναγκών του πελάτη και την δυνατότητα της Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε να παρέχει καλύτερες συνθήκες αγοράς στον πελάτη.

η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε

Υπηρεσίες - Service - Πλεονεκτήματα για να συνεργαστείτε με την Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε

www.infocopy.gr

1. Εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα
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Toner Εκτυπωτών

www.infocopy.gr

‘Έξυπνη Επιλογή

Τι χρειάζεται για να επιτύχεις στην διαρκώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία των εκτυπώσεων?
Έναν αξιόπιστο προμηθευτή, που μπορείς να εμπιστευτείς.
Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, να παρέχουμε στους πελάτες μας πολλές επιλογές από νέα toners, υψηλής ποιότητας,
σε κάθε διαθέσιμη μάρκα εκτυπωτών.

TYPE 220

MC 1600

TK 17

CEXV 26

TN 04

C 1100

C 7115

CLT 406

E 120

B 4400

UG 3313

CTR 365

TYPE 221

MC 2300

TK 18

C 707

TN 1000

C 1900

C 8543

CLT 4072

E 210

B 431

UG 3350

TNR 370

TYPE 1265

MC 2400

TK 110

C 719

TN 1020

EPL 6200

CB 400

CLT 6092

E 230

B 4300

KXFA 76

TNR 736

TYPE 1275

PP 1300

TK 120

C 728

TN 135

M 1200

CB 435

ML 2010

E 250

B 411

KXFA 83

DRM 370

TYPE 1435

TN 113

TK 140

C 729

TN 2000

M 2000

CB 436

MLD 2850

E 260

B 410

KXFA 92

TNR 756

TYPE SP
100

TNP 24

TK 150

C 4129

TN 2120

ALM 200

CB 540

MLD 3470

E 330

B 2200

KXFA 88

CTR 363

TYPE SP
201

TK 160

EP 27

TN 2210

EPL 5700

CC 364

MLTD 101

E 350

TYPE C6

DTFA 85

DMR 756

TYPE SP
1000

TK 170

FX 3

TN 2220

EPL 5900

CC 530

MLTD 103

E 351

B 430

TYPE SP
1100

TK 100

FX 9

TN 230

M 1400

CE 250

MLTD 111

E 360

B 440

TYPE SP
1200

TK 1100

FX 10

TN 2320

C 1600

CE 260

MLTD 116

T 520

C 110

TYPE SP
3300

TK 1115

CARTRIDGE
T

TN 3060

ALM 400

CE 278

MLTD 117

T 610

C 610

TYPE SP
3400

TK 1125

TN 3130

ALM 300

CE 285

MLTD 203

T 630

C 310

TYPE SP
3500

TK 1130

TN 320

M 2300

CE 310

MLTD 204

T 640

C 321

TYPE SP
311

TK 1140

TN 325

CE 320

MLTD 205

T 650

TK 340

TN 3380

CE 505

MLTD 209

X 203

TK 350

TN 4100

Q 2612

MLTD
1042

X 264

TK 895

TN 6600

Q 5949

MLTD
1052

X 340

TK 3100

TN 7300

Q 6000

MLTD
1082

CARTR 502

TK 3130

TN 7600

Q 7551

SF 560

CARTR 602

Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε είδους toner που χρειάζεστε, όπως Ricoh, Canon, Konica Minolta, Panasonic,
Brother, Kyocera Mita, αλλά και για πολλούς άλλους τύπους εκτυπωτών. Είμαστε περήφανοι που έχουμε την ικανότητα να
παρέχουμε στους πελάτες μας άμεση τεχνική υποστήριξη και γρήγορη παράδοση σε όλα τα προϊόντα μας.

Όλα τα σήματα και λογότυπα, είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η αναφορά των ονομάτων, γίνεται μόνο για τον προσδιορισμό και την
επεξήγηση του εύρους των εμπορευμάτων που διακινεί η
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε .
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Ανταλλακτικά Εκτυπωτών & Fax
Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων σε ανταλλακτικά εκτυπωτών & fax και σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές,
την άμεση διαθεσιμότητα και τις αξιόπιστες παραδόσεις, είμαστε οι πιο πιστοί συνεργάτες σας.
Με την μακρόχρονη εμπειρία μας αλλά και με την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε συνεργασίες με εξαιρετικούς όρους με τους πιο μεγάλους κατασκευαστές στον χώρο των εκτυπώσεων
και αναλώσιμων .

Μάρκες

Ανταλλακτικά



Film
Feed Roller



Upper Fuser
Roller

























Lower Fuser
Roller









Transfer
Roller











Fuser Assy















Separation
pad









































Upper Fuser
Roller



Transfer Rollers

Lower Fuser
Roller

Όλα τα σήματα και λογότυπα, είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η αναφορά των ονομάτων, γίνεται μόνο για τον προσδιορισμό και την
επεξήγηση του εύρους των εμπορευμάτων που διακινεί η
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε.
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www.infocopy.gr

Separation Pad



Fuser Assembly

Feed Rollers

Films



Ποιότητα & Σταθερότητα

80

Toner φωτοαντιγραφικών

Αξιόπιστα Προϊόντα

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τις καλύτερες και οικονομικότερες λύσεις στις εκτυπώσεις σας στο service των φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτών. Στην Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε θα βρείτε επίσης μεγάλη ποικιλία σε toner φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών.
Μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στο εταιρικό μας site για τα προϊόντα μας, για την διαθεσιμότητα τους αλλά και για τις
πολύ προσιτές τιμές μας.

80

Μάρκες

Toners

Black Toner
Cartridges





Color Toner
Cartridges





Bottle Refill
Toner
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Solid ink

Όλα τα σήματα και λογότυπα, είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η αναφορά των ονομάτων, γίνεται μόνο για τον προσδιορισμό και την
επεξήγηση του εύρους των εμπορευμάτων που διακινεί η
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε
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Αναλώσιμα & Ανταλλακτικά Φωτοαντιγραφικών

Έχουμε όλα τα προϊόντα που χρειάζεστε!
Στην Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε θα βρείτε χιλιάδες ανταλλακτικά από τις πιο δημοφιλείς μάρκες φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

Αναλώσιμα Ανταλλακτικά

Special Spare Parts

Toner
Inks & Thermal masters
Refill Toner in bottle
Developer
Developer Units
OPC Drum
OPC Drum Units
Imaging Units

Upper & Lower Fuser Roller
Blade & Drum Brush
Oil & Clean Roller, Web Roller
Paper Feed, Separation Roller
Fuser Fingers
Waste Toner Container
Fusing Units
Fusing Films
Corona, Change Rollers
Staples

Filter & Seals
Bearing & Busing
Poligon Motors
Gear
Toner, Imaging, Developer chips
Electrical & Magnetic Clutch
Thermistors, Thermofuse
Touch Panels
Fusing Unit, Transfer Belt
Metal & Plastic parts
Developer & Main motors
Sensor & Springs

Original

Compatible

Original

Compatible

Original

Compatible





























































Με συνέπεια κοντά σας

Μάρκες

Βασικά Αναλώσιμα










































Όλα τα σήματα και λογότυπα, είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η αναφορά των ονομάτων, γίνεται μόνο για τον προσδιορισμό και την
επεξήγηση του εύρους των εμπορευμάτων που διακινεί η
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε
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Drum & Drum Units

www.infocopy.gr

Συνεχής Καινοτομία

Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε ακολουθώντας τις συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες αλλά και τις απαιτήσεις και
ανάγκες των πελατών της, εμπλουτίζει το εύρος των προϊόντων της με νέα είδη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Ο στόχος μας είναι να γίνουμε ο Νο. 1 προμηθευτής σας.

100
Μάρκες
10080
Toners

OPC drum







OPC Drum Kit





Imaging Units





Drum Units







Maintenance
kit
















































OPC Drum

OPC Drum Unit

Maintenance Kit

Imaging Units

Όλα τα σήματα και λογότυπα, είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η αναφορά των ονομάτων, γίνεται μόνο για τον προσδιορισμό και την
επεξήγηση του εύρους των εμπορευμάτων που διακινεί η
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε.
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Ανταλλακτικά μηχανών σχεδίου
Αναγνωρίζοντας την συνεχώς αναπτυσσόμενη και απαιτητική αγορά, καθώς επίσης και την ανάγκη για ποιοτικές εκτυπώσεις , η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε διαθέτει ανταλλακτικά και αναλώσιμα για ψηφιακά συστήματα διαχείρισης εγγράφων.
Έχουμε υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας, πολύ καλές τιμές που δεν μειώνουν την ποιότητα των προϊόντων μας . Αντιθέτως ,όλα μας τα προϊόντα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα Certificates, που πιστοποιούν την ποιότητα & αξιοπιστία τους.

Drum









Developer









Toner









Cleaning blade









Corona







Cleaning Roller







Hot Roller







Press Roller







Gears









Ό,τι χρειάζεστε, το έχουμε!

Μάρκες
Ανταλλακτικά

www.infocopy.gr
Όλα τα σήματα και λογότυπα, είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η αναφορά των ονομάτων, γίνεται μόνο για τον προσδιορισμό και την
επεξήγηση του εύρους των εμπορευμάτων που διακινεί η
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε
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Chips– Reset SIM Card
Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τα ήδη διαθέσιμα προϊόντα, με νέους κωδικούς αρίστης ποιότητας και υιοθετούμε τις απαιτητικές αλλαγές τις αγοράς. Στην Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε. φροντίζουμε πάντα να έχουμε ικανοποιητικό
στοκ εμπορευμάτων στην αποθήκη μας.

Chips

Imaging Units

Developer Units

Refill toner

Printer
Toner Chip

Reset SIM card











Είμαστε οι ειδικοί

Μάρκες
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Όλα τα σήματα και λογότυπα, είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η αναφορά των ονομάτων, γίνεται μόνο για τον προσδιορισμό και την
επεξήγηση του εύρους των εμπορευμάτων που διακινεί η
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε
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Συρραπτικά

Η Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας και σε συρραπτικά σε όλες τις μάρκες που
διαθέτει η αγορά.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.

Ένα βήμα μπροστά
Όλα τα σήματα και λογότυπα, είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η αναφορά των ονομάτων, γίνεται μόνο για τον προσδιορισμό και την
επεξήγηση του εύρους των εμπορευμάτων που διακινεί η
Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε
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Είμαστε 18 χρόνια δίπλα σας, για να εξυπηρετούμε τις καθημερινές σας ανάγκες. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας
κατάστημα, προγραμματίστε τις αγορές σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, on line.

Η επιλογή των Τεχνικών

Σκούπες: Φίλτρα & Ανταλλακτικά

Ηλεκτρική σκούπα Ultivac αποδίδει μεγάλη δύναμη και έχει
αποτελεσματική απόδοση.
Χαρακτηριστικά:
1.
αποτελείται από ανθεκτικούς μεντεσέδες και θήκη, η όποια
διασφαλίζει μεγάλη αντίσταση κατά την πρόσκρουση &
μεγάλη διάρκεια ζωής.
2.
είναι 100% σταθερή στο έδαφος για ασφαλή λειτουργία.
3.
εξοπλισμός υψηλής ποιότητας, παρέχει δυνατό καθαρισμό.
4.
Σταματάει αυτόματα προστατεύοντας την μηχανή από την
υπερθέρμανση .

3M Vacuums
Είναι το απόλυτο εργαλείο για κάθε τεχνικό. Φορητό, εύκολο στην
συναρμολόγηση και αποτελεσματικό. Τεχνολογικά εξελιγμένο, μειώνει το ρίσκο δημιουργίας ζημιάς στον ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό του εκτυπωτή ή φωτοαντιγραφικού και ταυτόχρονα παρέχει
προστασία στον τεχνικό συντήρησης.
Η σκούπα 3Μ μπορεί να δεχθεί:
1. Δυο τύπους φίλτρων (έγχρωμο και ασπρόμαυρο)
2. Αποσπώμενο καλώδιο
3. Σωλήνα
4. Ακροφύσιο και βούρτσα
5. Καμπυλωτό ακροφύσιο

www.infocopy.gr

Πρόσθετος εξοπλισμός-Φίλτρα & Αξεσουάρ
Τσάντες μεταφοράς, φίλτρα συλλογής σκόνης, φίλτρα για έγχρωμο αλλά και ασπρόμαυρο toner, διάφορα είδη
ακροφυσίων και σωλήνων αντικατάστασης, καθώς επίσης και διάφορες βούρτσες καθαρισμού, είναι διαθέσιμα
στην εταιρεία μας.
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Αξεσουάρ

Κάντε τις αγορές σας, συνδυάστε ποιοτικά και ανθεκτικά προϊόντα, που θα απογειώσουν την εικόνα σας στον πελάτη και
θα τον πείσουν να σας εμπιστευτεί ξανά Διαλέξτε τα αξεσουάρ της αρεσκείας σας και οργανώστε την δουλειά σας.

Πολυτέλεια σε προσιτές τιμές

Τσάντες Μεταφοράς, Θήκες & Εργαλεία

Ηλεκτρονικά Εργαλεία

Προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής φροντίδας

www.infocopy.gr
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Εμπιστευθείτε μας

Γνωρίστε την εταιρία μας
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Γνωρίστε την εταιρία μας

Γραφεία

Εμπιστευθείτε μας

Αποθήκη

www.infocopy.gr

Ευχόμαστε και ελπίζουμε σε μια μακρόχρονη, αξιόπιστη και αμοιβαία συνεργασία με
όλους τους φίλους και συνεργάτες μας.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια.
19
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Infocopy
Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε
Γ. Τσόντου 27-29 & Ανωνύμου
Τηλ: 2310 520294 - 520384 - 502820
E-mail: info@infocopy.gr

