
 Reduzir 
 Reutilizar 
 Reciclar

Falemos de  
Sustentabilidade



A Katun® e o  
Meio Ambiente

No que diz respeito ao meio ambiente, a política da Katun é "fazer a coisa certa". Aplica-se às nossas comunidades 
locais e globais, especialmente na segurança dos nossos produtos e na forma como tratamos o meio ambiente.  
A Katun está empenhada em fazer a coisa certa na nossa abordagem global, e em conformidade com as diretivas 
ambientais e de segurança dos governos onde desenvolvemos a nossa atividade. Um dos valores fundamentais da 
Katun é ser amiga do ambiente - acreditamos que para que as pessoas e organizações prosperem, temos de proteger 
o ambiente em primeiro lugar, pois um planeta saudável e uma comunidade saudável andam de mãos dadas.

Há muitas formas de contribuir para a preservação do planeta, desde a reciclagem doméstica à utilização de fontes 
naturais de energia, como a energia solar, eólica ou das ondas. Embora nem sempre seja possível implementar todas 
elas, é necessário estar consciente das nossas responsabilidades, tanto pessoalmente como no mundo empresarial.

A Katun esforça-se por aderir a práticas comerciais sustentáveis. Participamos ativamente na economia circular - 
através da venda de consumíveis remanufaturados ou reenchidos e máquinas que fornecem aos nossos clientes 
e distribuidores, peças económica  e de alta qualidade. Fomos pioneiros na introdução do conceito do cartucho 
OEM reenchido com toner Katun em 2008 e prosseguimos com a introdução de várias outras versões para variados 
equipamentos, evitando o excesso de resíduos plásticos provenientes de aterros. A Katun também faz todos os 
esforços para oferecer opções ecológicas através de serviços e programas que permitem aos clientes fazer  
escolhas "verdes".

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 a partir de mais de 95% de plásticos reciclados!

A Katun promove a utilização de produtos ecológicos utilizando este 
logótipo. Isto pode incluir cartuchos remanufaturados e unidades de 
imagem, cartuchos de toner OEM reenchidos com toner Katun ou as 
nossas impressoras recondicionadas. A reutilização de materiais e 
componentes tem um impacto direto positivo no ambiente, não só 
poupando estas peças (muitas vezes principalmente de plástico) dos 
aterros, mas também reduzindo os recursos para fazer novas construções.

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

Fazemos parcerias com serviços especializados de reciclagem de equipamento de 
escritório para promover a eliminação segura e a remanufatura dos nossos produtos. 



Porquê comprar  
uma impressora  
remanufaturada?

A Katun oferece impressoras de alta qualidade, amigas do meio ambiente, remanufaturadas e recondicionadas 
Certificadas Katun® e Katun Access™ que têm o aspeto e desempenho de máquinas novas, graças a um rigoroso processo 
de remanufaturação. Todas as impressoras que adquire da Katun foram remanufaturadas e, portanto, não acabaram em 
aterros sanitários.

O impacto ambiental global da produção de uma máquina 
remanufaturada é 77% menor em comparação com a produção 
de uma nova impressora.
 Análise comparativa baseada no estudo de Avaliação do Ciclo de Vida (ao abrigo da norma ISO 14044:18) e controlo de qualidade externo.

Para ver como a sua máquina é remanufaturada, veja o nosso vídeo no 
YouTube (https://youtu.be/ANRJEttbThs) ou digitalize o código QR abaixo.



  
Reflorestação

A Katun expandiu a sua oferta de soluções sustentáveis para os seus clientes através da parceria com a PrintReleaf™,  
uma empresa global que fornece uma plataforma automatizada baseada na nuvem que torna a reflorestação uma 
realidade. Com esta plataforma, disponível em conjunto com os pacotes KDFM MPS da Katun ou de forma autónoma,  
os revendedores e utilizadores finais podem compensar a sua produção de papel através da conversão de páginas  
impressas em árvores plantadas.
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Benefícios
Reflorestação ambiental  
Onde o planeta mais precisa.

Automatização  
Nenhum software para instalar. Medição automatizada do consumo de papel.

Certificação  
Verificação da SGS Internacional.

Reconhecimento  
Utilize recursos e certificados gratuitos de marketing para partilhar o seu impacto positivo.

Para mais informações, contacte o seu representante 
Katun ou visite-nos online em www.katun.com.

  

Escolha onde plantar as suas árvores!
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