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SOBRE NOSALTRES

Els nostres inicis es centren en la venda i servei tècnic de fo-
tocopiadores, sector que en l’actualitat, i amb els correspo-
nents canvis tecnològics, continua sent la nostra columna 
vertebral de negoci.

Al llarg de la nostra trajectòria, hem anat creixent jun-
tament amb l’evolució tecnològica del moment, acon-
seguint poder oferir gran part dels serveis que en l’ac-
tualitat precisa una empresa, mitjançant solucions que 
s’agrupen sota aquestes 5 àrees: sistemes d’impressió, 
ofimàtica, informàtica, comunicació visual i material 
d’oficina.

D’entre els nostres productes i serveis, destaquem:

1. Sistemes de copiat, impressió i escaneig.

2. Solucions de control d’impressió i monitoratge.

3.    Consultoria de costos d’impressió.

4. Seguretat en tot el procés del document.

5  Serveis postvenda, instal·lació i manteniment.

6.  Renting i pagament per ús.

Assessorament personal i 
professionalitzat

Control òptim de 
costos d’impressió

Compromís de qualitat

Solucions als objectius  
del client

Última tecnologia 

Cobertura a qualsevol 
negoci

El més important ets tu

Equip d’experts 
professionals
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Amb més de 35 anys d’experiència, a COPIADORES 
DEL PENEDÈS, seguim treballant per satisfer les 
necessitats dels nostres clients.
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ELS NOSTRES SERVEIS

Serveis d’Impressió Optimitzada

Concentreu-vos en les vostres tasques principals i deixeu que nosaltres ens ocupem de la vostra infraestructu-
ra d’impressió. L’objectiu dels nostres serveis d’Impressió Optimitzada, és permetre que la seva empresa millori 
l’eficiència dels seus processos d’impressió i digitalització. Som especialistes en monitoratge i servei tècnic en 
impressió. Això ens permet regular els costos d’impressió per punt de treball o dispositiu, ajudant al nostre client 
en la gestió del consumible i reducció de la despesa.

Auditoria de Costos GRATUÏTA

Li oferim la possibilitat de fer un ESTUDI GRATUÏT des seus costos actuals d’impressió, però a més li farem un càlcul 
de l’estalvi econòmic que li suposarà la nova situació que li proposarem. 

Primer: necessitats del client, segon: situació actual, tercer: proposta de millora.

Renting Tecnològic

El Renting ofereix flexibilitat a les empreses per que disposin ràp-
idament d’equips tecnològicament més moderns o ampliar els ja  
existents. Amb això la seva empresa millorarà no tan sols l’opera-
tivitat, sinó també la seva imatge. El Renting resulta especialment 
atractiu per autònoms i empreses en fase de creixement. Es pot 
considerar un lloguer a llarg termini que pot incloure una gestió in-
tegral del manteniment de l’equip i dels seus serveis, que garantitza 
el funcionament fins finalitzar el contracte.

Sistemes d’Impressió
Avançats dispositius d’impressió 
i multifuncionals per cobrir tots 
els requisits de la seva empresa.

Comunicació Visual
Solucions per comunicar millor. 
Sales de reunions, de formació, 
educació (pantalles interac-
tives, cartelleria digital, projec-
tors, ...)

Ofimàtica
Maquinària auxiliar d’oficina per facilitar, 
optimitzar i millorar, el dia a dia la seva 
oficina. (destructores, cisalles, enquader-
nadores, plastificadores ...)

Material d’oficina NOVETAT
Tot el que necessita per la seva oficina i 
empresa amb la millor qualitat, els millors 
fabricants del sector, preus competitius i 
un servei de qualitat. Venta online 
www.copiadorespenedes.com

Informàtica
Oferim una gran varietat de productes de 
primeres marques, garantint la màxima 
qualitat (ordinadors, workstations, servi-
dors, portàtils, connectivitat, xarxes...)

Copisteria
Oferim un servei de copisteria totalment 
personalitzat (fotocopies, impressió digi-
tal, gran format, enquadernacions, plasti-
ficacions, material escolar i d’oficina, ...)

Solucions d’impressió i gestió

Els nostres productes i serveis

 impulsa el creixement
 sostenibilitat i eficiència
 control pressupostari
 no crea endeutament
 quota mensual deduïble

Treballem conjuntament amb els nostres clients per construir una forta i constant relació de 
col·laboració, proporcionant un ventall global de productes, serveis i solucions, que s’adapten 
perfectament a les necessitats i exigències dels nostres clients.
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SISTEMES D’IMPRESSIÓ

Raons per escollir KONICA MINOLTA

“ Els qui han provat un equip KONICA MINOLTA, no han volgut canviar ”

Totes les empreses, des de les més petites fins les 
grans corporacions, s’esforcen por trobar la solució 
que millor s’adapti a les seves necessitats. Konica Mi-
nolta cobreix els requisits de tot el cicle de vida d’un 
document d’oficina. La nostra gama de multifuncio-
nals, va des de equips d’oficina de nivell d’entrada, 
impressores làser i petits “tot en u” fins a sistemes d 
impressió per a grups de treball departamentals i pro-
ducció. Per suposat, sempre amb la possibilita d’escol-
lir entre color i monocrom.

MARCA MUNDIAL
líder mundial en sistemes
multifuncionals color A3

FIABILITAT
productivitat, alta
velocitat i potents
funcions d’acabat

RESPECTE AL
MEDI AMBIENT

toner polimeritzat
baix consumo elèctric

emisió d’ozó cero

SEGURETAT
control d’accés,

encriptació de dades,
protecció de còpia

TECNOLOGIA
unifica el mon físic

i el digital proporcionant
un alt valor afegit

CONNECTIVITAT
imprimeixi en qualsevol

moment i lloc

VERSATILITAT
disseny universal,
fàcil d’usar per

a tothom

SERVEIS
entrega automàtica de
consumibles, manteni- 

ment proactiu

Som distribuïdors oficials de KONICA MINOLTA, fabricant y desenvolupador líder en productes, 
serveis i solucions de negocis relacionats amb totes les àrees de la impressió e imatge digital 
en entorns d’oficina i producció.
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Brother ha aconseguit adaptar-se a les exigències del mercat, oferint la millor relació qualitat-
preu en productes ofimàtics, destinats tant al món empresarial i Administració Pública com 
al mercat domèstic, no tan sols en l’àmbit de la comercialització sinó també en l’àmbit del 
servei tècnic.

impressores làser b/n

impressores làser color

multifuncionals ink-jet

multifuncionals làser b/n

multifuncionals làser color

escàners

faxos

impressores d’etiquetes

rotuladores elèctriques T’ajudem a escollir l’equip que millor s’adapti al teu negoci
Servei personalitzat d’assessorament.

La manera més fàcil d’accedir als nostres equips

“ TOT INCLÓS ”

Qualitat professional i rapidesa

T’oferim tot el que desitges d’un MFC, excel·lent qualitat, excel·lent velocitat de 
fins a 50 ppm, fiabilitat absoluta i un baix cost total de propietat.

Consumibles de gran capacitat

Fins a 20.000 pàgines d’impressió, permetent costos d’impressió molt baixos.

Estalvi de temps

Alta capacitat de paper per que tinguis que invertir menys temps en reposar-lo. 
Alimentador automàtic de documents dúplex i de pas únic, t’ajudarà a reduir de 
forma significativa el temps emprat en tasques de digitalització de documents 
a doble cara.

Liders del mercat en multifuncionals monocrom DIN A4

Equip Instal·lació Consumibles 
Originals

Assistència 
Tècnica
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EQUIPS AUXILIARS OFICINA
Disposem d’una extensa gama de màquines d’oficina que agilitzaran els seus manipulats de 
forma ràpida i segura. Aconsegueixi la millor presentació dels seus documents i la més alta 
confidencialitat de tota la seva documentació.

oficinaautomàtiquesdespatxpersonals

Destructores 
de paper

Cisalles PlastificadoresEnquadernadores

NORMA NÚM. 1 EN L’OFICINA

DESTRUEIXI ELS
D O C U M E N T S

CONFIDENCIALS

Dades destruïdes
dades protegides

Segur !!

Plegadores Ensobradores

Els nostres partners, la síntesi entre tecnologia, rendiment i disseny. “Made in Germany”

Totes les destructores que oferim es fabriquen utilitzant components duradors, precisos i d’alt rendiment, dissenyats 
per tenir una llarga vida útil amb elevada càrrega de treball. La gama de productes cobreix totes les exigències, des 
d’un ús diari a oficines, fins a usos de destrucció d’alta seguretat complint amb tota la normativa vigent. Incorporen 
característiques que les fan úniques en quant a facilitat d’ús i eficiència de treball. Integri una destructora de docu-
ments com element de PROTECCIÓ DE DADES .

Destructoras IDEAL, bàsiques 
per la nova normativa GDPR.

Segur ??
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SISTEMES DE COMUNICACIÓ VISUAL

MONITORS INTERACTIUS
Dinamisme e interacció

MONITORS PROFESSIONALS
Comuniqui visualment els seus serveis, productes, promocions, etc,
en monitors professionals adaptats a les teves necessitats. A més
controli en tot moment i de forma centralitzada el contingut.

Solucions per comunicar millor.
Tens les idees per al teu projecte audiovisual, però no saps com fer-ho?
Vols millorar les vendes i la imatge del teu local o tenir una botiga interactiva?
Vols equipar la teva sala de reunions amb tecnologia innovadora per poder comunicar-te a 
distància de forma col·laborativa des de qualsevol dispositiu?

Renting de Pantalles Interactives

Ara té la possibilitat de disposar de les nostres pantalles interactives en unes òptimes condicions de renting. Per una 
mòdica quantitat mensual podrà gaudir de qualsevol de les nostres pantalles interactives tàctils.

És el moment d’impulsar la comunicació visual en la seva empresa.

Si necessita desenvolupar, compartir i guardar idees
de forma visual, una pantalla interactiva és la

solució perfecta, perquè cobreix les seves necessitats
i li ofereix múltiples opcions

 Displays  Projectors Pissarres Interactives

 Cartelleria Digital Pantalles de Projecció Mobiliari Audiovisual



COPIADORES DEL PENEDÈS
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MATERIAL D’OFICINA

Treballar amb un proveïdor de 
confiança per totes les seves 

necessitats de productes i serveis 
no solament farà el seu dia a dia 

més fàcil, sinó que li permetrà 
estalviar temps i diners.

Preus molt
competitius

Àmplia gama
de productes

Atenció
personalitzada

Entrega
garantitzada

@  info@copiadorespenedes.com
T  93 892 39 25

Botiga  
online

www.copiadorespenedes.com  

Tot el que la seva empresa necessita  
en subministrament d’oficina

www.copiadorespenedes.com

www.copiadorespenedes.com


