
Niezawodność, 
trwałość i najwyższa jakość

- produkty marki e-primo

Produkty marki ePrimo to połączenie jakości, wydajności  

i oszczędności. Wysoką niezawodność osiągnięto dzięki

nowoczesnym technologiom produkcji i stosowaniu wysokiej

jakości komponentów. Szeroka gama oferowanych produktów

pozwala na kompleksowe wyposażenie każdego biura!
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Tonery i bębny do drukarek
laserowych i kopiarek 

Tusze do drukarek 
atramentowych

Papiery kserograficzne białe

Nośniki optyczne CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW, opakowania do płyt

Wszystkie materiały eksploatacyjne ePrimo
zapewniają  maksymalną wydajność i znaczną
oszczędność w stosunku do materiałów OEM.
Produkty poddawane są 100 %- owym testom
w drukarkach producenta przed skierowaniem
do obrotu handlowego.

Wkłady atramentowe ePrimo zapewniają
maksymalną wydajność oraz najwyższą
jakość wydruków dzięki użytym kompo-
nentom. Produkty poddawane są 100 %-
owym testom w drukarkach producenta
przed skierowaniem do obrotu 
handlowego.
Nowoczesny wzór opakowania i łatwość
ekspozycji w miejscu sprzedaży produktu
podnosi jego atrakcyjność.

Szeroka gama nośników optycznych ePrimo zadowoli nawet najbardziej wymagających
użytkowników. Wysokiej jakości nośniki o najwyższych dostępnych parametrach zapisu
lokują płyty ePrimo wsród najlepszych marek. Dostępne płyty to: CD, CDRW, DVD-R,
DVD+R, DVD-RW, DVD+RW.

Najwyższej jakości papiery kserograficzne ePrimo to 
idealne rozwiązanie dla codziennych potrzeb biura. 
Ten uniwersalny papier zapewnia wspaniałe rezultaty
druku czarno-białego w drukarkach atramentowych,
laserowych i kopiarkach. Dostępny w formatach A4 i A3.

Gładkość powierzchni i wysoki stopień bieli 
zapewniają papierom komputerowym ePrimo 
niezrównaną jakość.
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Wszystkie widniejące znaki handlowe, nazwy producentów oryginalnych urządzeń i numery części stanowią wyłączną własność  ich odpowiednich właścicieli.
Producent nie jest związany z żadnym z producentów rzeczonych maszyn/drukarek.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Składanka komputerowa, rolki faxowe, rolki
do kas fiskalnych - termiczne i offsetowe

Papiery kserograficzne kolorowe 
oraz kartony ozdobne

Wysokiej jakości kartony ozdobne marki ePrimo o
unikalnych fakturach i szerokiej gamie kolorów 
idealne do użytku w biurze i w domu. 
Dostępne w formacie A4.

Etykiety samoprzylepne

Samoprzylepne etykiety ePrimo to uniwer-
salne etykiety do drukarek atramentowych,
laserowych i kopiarek. Etykiety dostępne
są w 20 różnych wzorach w tym do płyt
CD-R. Rozmieszczone na arkuszach
papieru o formacie A4.



Komputerowe środki czystości,
artykuły biurowe  

Bezpieczne dla środowiska komputerowe 
środki czystości marki ePrimo idealnie nadają
się do czyszczenia i konserwacji sprzętu 
komputerowego i biurowego. Szeroka gama
dedykowanych preparatów i wysoka ich
skuteczność to ważna cecha tej grupy 
produktów.

Dystrybutor produktów e-primo:

Wszystkie widniejące znaki handlowe, nazwy producentów oryginalnych urządzeń i numery części stanowią wyłączną własność  ich odpowiednich właścicieli.
Producent nie jest związany z żadnym z producentów rzeczonych maszyn/drukarek.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

cceennttrraallaa::
0022--223355  WWaarrsszzaawwaa
uull..  RRóówwnnoolleeggłłaa  99AA
tteell..  ++  4488  2222  443311  4477  2200
ee--mmaaiill::  eepprriimmoo@@eepprriimmoo..ppll
wwwwww..eepprriimmoo..ppll  

30-552 Kraków
ul. Wielicka 25
tel. + 48 12 257 01 05

50-203 Wrocław
ul. Dmowskiego 15
tel. +48 71 372 17 23

oddziały:
80-557 Gdańsk
ul. Żaglowa 1
tel. + 48 58 520 46 46

61-733 Poznań
ul. Nowowiejskiego 39
tel. +48 61 855 71 01


