
 Pred nakupom tiskalnika ali multifunkcijske
naprave se posvetujtet z nami! 
Napačen nakup vas lahko zelo drago stane. 
Ker imamo veliko izkušenj lahko svetujemo 
tudi pri izbiri tiskalnika, če želite tiskati na 
kakšen poseben papir. Če imate željo po 
samozaložništvu ali če vas samo zanima 
digitalni tisk. Mi smo pravi naslov!
 vzdrževanje in servis za Epson,Canon, HP
 čiščenje zasušenih piezo in termalnih glav
prodaja tiskalnikov kjer je polnjeje kartuš 
cenejše !

Smo direktni uvoznik  rezervnih delov za 
tiskalnike Epson, Canon, HP in tudi drugih. 
Ponudili vam bomo izredno nizke cene in 
prvovrstno kvaliteto.

Dejstva:
• Vsako leto v Evropi zavržemo preko 

250 milijonov praznih inkjet kaset  
in tonerjev

• Statistika kaže, da se reciklira samo 
5% vseh takih odpadkov, kar je 
zelo malo

• Materiali iz katerih izdelujejo kasete  
se razkrajajo več kot 100 let

• Za proizvodnjo ene kasete oziroma 
tonerja se v povprečju porabi 100 
ml nafte

• Pravilno uničenje odpadnih tonerjev
in kaset stane več kot  proizvodnja.

Pridružite se nam saj vemo, da  
vam ni vseeno za okolje in 

reciklirajte!

• Nudimo vam najširši prodajni
program, ki vam bo prihranil goro 
denarja. Hkrati pa boste ravnali 
ekološko!

Imamo zelo mamljive ponudbe za 
podjetja. Obiščite nas in se 

prepričajte o rešitvah. Kratko 
predstavitev pa si oglejte v

tej brošuri…

€kologija = €konomija
01 282 2 282

www.svet-crnil.com
Ker radi varujete okolje in tiskate ceneje!

Svet črnil, Litijska cesta 12a, 
1000 Ljubljana
Odprto: pon. – pet od 9:00 do 17:00 
Telefon: 01 282 2 282
www.svet-crnil.com info@svet-crnil.com

Avtobus: 5,9,13

V naši trgovini vam nudimo 
hitro in ugodno obnovo črnih in 
barvnih kaset vseh inkjet 
tiskalnikov.

Na različnih papirjih. Na 
voljo več različnih tipov 
posebnih papirjev

 do širine 1,2 metra
 digitalni tisk katalogov
 tisk na platno, pvc...
 vodoodporen tisk
 kvalitetni mediji

Toplotne preše za različne materiale:
Tekstil, keramiko, lončke, kape, krožnike,
kombinirane, rezervni deli in tudi servis.

Rezalniki oz. giljotine 
za papir. Rezilo iz 
kvalitetnega jekla, ki 
ga odlikuje visoka 
vzdržljivost.



Kompletna ponudba kompatibilnih 
kaset za Epson, Canon, Xerox, 
Brother, OKI, HP tiskalnike in faxe. 

Naprava za Naprava za resetiranjeresetiranje epsonepson kartuškartuš
Če želite polniti epsonove
kasete s čipom jih je 
potrebno resetirati!
Predstavljamo vam najnovejši 
epson reseter, ki podpira čisto 
vse tipe kaset. Ob nakupu kompleta večnih kaset 
vam ga podarimo! (akcija velja do prodaje zalog)

Zgradite vašemu  
tiskalniku
hiško za črnilo!
Pri nas dobite posebne 
večne kasete, ki so
prozorne in nimajo 
gobice!
Komplet kaset, ki jih 
kupite samo enkrat -
potem pa jih 
uporabljate za 
“večno”! Črnilo se 
samo dolije!

Po zelo mamljivih cenah odkupimo prazne
Kasete (laserske, inkjet) Zato brž v akcijo in 
naredite nekaj dobrega za okolje! Poberite vse 
prazne kasete v podjetju kjer delate sami, 
doma ali pri kolegih v službi in si prislužite kar 
nekaj denarja!

Najširša izbira najkvalitetnejših črnil za vaš 
inkjet tiskalnik. Preko 120 različnih tipov 
črnil za različne aplikacije in tehnologije
termalni, piezo
dye ali pigmentna
eko solventna
užitna črnila
oljna črnila
sublimacijska črnila....

Edini sistem na trgu,
ki zares deluje 
neprekinjeno.
Proizvajalec je posebej 
za epson tiskalnike 
razvil posebne 
“damperje”, ki dozirajo 
črnilo v glavo v 
pravem razmerju!
Neprekinjeno tiskanje 
brez zamakanja ali 
zmanjkovanja barve. 

Če želite tiskati pod 2 centa za barvni 
print pri foto kvaliteti si omislite sistem za 
neprekinjeno napajanje!
Preko 1000 zadovoljnih strank po celi 
Sloveniji – med njimi tudi profesionalna 
grafična podjetja, ki so zadovoljna tako s 
črnili kot s sistemom samim!
Poleg poceni tiska vam sistem omogoča 
uporabo različnih tipov črnil:
Dye črnila, Pigmentna črnila 
(ultrachrome/durabrite), Sublimacijska
črnila (za tisk na tekstil, keramiko ipd.), 
Fotografska črnila za izpis profesionalnih 
fotografij

Zagotovo 
najugodnejši 
tonerji v Sloveniji!
Ker imamo lastno proizvodnjo
linijo vam bomo ponudili najnižje 
cene in kvaliteto, ki jo zaslužite!
Imamo bogato izbiro barvnih tonerjev za 
najnovejše laserske tiskalnike Minolta, 
Samsung, OKI, HP, Xerox...
Pokličite nas in se prepričajte!

Izdelava sestavljank po vaši 
predlogi – iz digitalnih 
ali razvitih slik. Naredimo 
sestavljanko po zelo ugodni 
ceni. Na voljo več vrst: A6, 
A5, A4, A3 in oblika srčka.

Foto papirji vseh vrst 
(svetleč,mat,pearl, 
nalepke…) in dimenzij 
A6, 10x15, A4, A3 in A2.
Za inkjet in laserske 
tiskalnike – kjer zares 
lahko izbirate! Veliko 
gramatur od 120g –
300g. Tudi obojestranski 
foto papirji…

Iz vaše fotografije prenesemo sliko 
na keramične skodelice, steklene kozarce, 
vrčke za pivo in tudi aluminijaste 
termovke ali krožnike.

Naprava za Naprava za resetiranjeresetiranje canoncanon kartuškartuš
Canon kartuše z oznako CLI-8 in PGI-5 ki jih 
uporablja večina Canon tiskalnikov
in multifunkcijskih naprav. Za 
polnjenje kartuš imamo tudi zelo 
kvalitetna črnila v flaškah z oznako
C800 in CP100. Poskusite ne bo vam žal!


