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Tusze i tonery do drukarek szczecin
http://mat-ex.com.pl

Firma Mat-Ex istnieje od stycznia 2005 roku. 
Zajmujemy się sprzedażą detaliczną i hurtową materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych,
atramentowych, igłowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, faksów, ploterów itp.
Firma Mat-Ex istnieje od stycznia 2005 roku. 
Zajmujemy się sprzedażą detaliczną i hurtową materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych,
atramentowych, igłowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, faksów, ploterów itp. W naszej ofercie
znajdą Państwo oryginalne i wysokiej klasy kompatybilne materiały eksploatacyjne do urządzeń: Hewlett
Packard, Brother, Canon, Epson, Samsung, OKI, Lexmark, Konica-Minolta, Kyocera-Mita, Lanier,
Nashuatec, Panasonic, Philips, Ricoh, Dell, Sharp, Xerox i innych. Ponadto w naszej ofercie posiadamy
artykuły papiernicze m.in.: papier ksero, papier komputerowy z perforacją, papier fotograficzny, rolki
termiczne do kas fiskalnych, koperty ; oraz artykuły biurowe potrzebne przy organizacji biura m.in.:
segregatory, obwoluty, skoroszyty, spinacze, zszywki, długopisy, tusze do pieczątek i wiele innych. Produkty
z naszej oferty pochodzą od polskich dystrybutorów, z którymi firma Mat-Ex współpracuje jako partner
handlowy bądź autoryzowany dystrybutor .
Oferowane przez nas produkty spełniają wszystkie światowe i polskie wymagania pod względem jakości,
ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, a przede wszystkim obniżenia kosztów eksploatacji.
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