


Lamda Printware

Už více než 20 let se naše společnost zabývá vývojem, výrobou a prodejem spotřeb-

ního a tiskařského materiálu. Spokojenost našich zákazníků je našim nejvyšším

cílem. Naše know-how ve vývoji a výzkumu, naše moderní výrobní zařízení a náš do-

davatelský servis v prodeji jsou zárukou pro spolehlivou a prvotřídní kvalitu.

Prvotřídní kvalitu – „the quality inside“ – Vám zabezpečujeme rozsáhlým testováním

našich výrobků a pravidelnou kontrolou kvality. V případě otázek ohledně našich

produktů jsme Vám rádi k dispozici.

Reinhard Matzhold

Majitel společnosti Lamdaprint cz s. r. o.



Záruka kvality

Doživotní záruka

Lamdaprint cz, vědoma si vysokého standardu kvality výrobků, zaručuje

� doživotní záruku kvality na Lamda tonerové kazety, inkoustové náplně a barvící
nylonové a karbonové pásky v balení Lamda

� dvouletou záruku kvality na Lamda tonerové kazety, inkoustové náplně a barvící
nylonové a karbonové pásky v neutrálním balení

V případě, že Lamda výrobek neodpovídá vysokým požadavkům našich
zákazníků, garantujeme bezproblémovou náhradní dodávku na naše náklady.

Pečlivost

Dodáváme jen výrobky, které odpovídají zákonným požadavkům kladeným na
tuto oblast. Všechny Lamda výrobky jsou kvalitně baleny, aby chránily výrobek
po dobu přepravy.

Zodpovědnost za výrobek

Ve výrobním procesu důsledně dodržujeme zákonem stanovená kritéria na
ochranu životního prostředí. Výrobky jsou před renovací důkladně a ekologicky
vyčištěny.

Kompatibilita

Lamda výrobky jsou 100% kompatibilní výrobky, které můžete bez problémů
používat ve Vaší tiskárně. V případě, že závada na Vaší tiskárně byla způsobena
vadným Lamda výrobkem, závadu posoudíme a reklamaci řešíme náhradní do-
dávkou. Záruka na Vaší tiskárnu není v žádném případě omezená používáním
alternativních výrobků.



Certifikáty a zabezpečení kvality

Celosvětový standard

ASTM certifikát
Certifikace podle ASTM od září 2003, implementace norem ASTM F1856-98,
F2036-00.
ISTA 1A a ANSI IT 2.17-1995 jako celosvětově uznávaná a standardizovaná testo-
vací metoda ve výrobě tonerů.

Pokud není uvedeno jinak, mají naše výrobky minimálně stejné množství náplně
jako originální výrobky, a tím i stejnou výtěžnost.

Receptura barvících komponentů je u Lamda výrobků odsouhlasena speciálně
pro každý typ. Pro kvalitu výtisku a dlouhou životnost je rozhodující kvalita barví-
cích komponentů jako je tonerový prach a inkoust. Ke každému Lamda toneru
nebo ink-jetu je přibalený testovací výtisk.

Pro Vaši bezpečnost

Důležité dokumenty jako doklad o chemickém složení, chemických a fyzikálních
vlastnostech, údaje k ekologické, toxikologické a zdravotní nezávadnosti jako i
výsledky z testovacího postupu podle AMES můžou být dány kdykoliv k dispozici.

Management kvality




