
 30 LET NÁS TO
S VÁMI BAVÍ

Na začátku jsme měli jen garáž, invenci 
 a chuť přicházet věcem na kloub. Když 
neexistoval na trhu přístroj, který by 
nám vyhovoval, vyvinuli a vyrobili jsme 
si ho sami. 

Dnes máme vlastní výzkum, vývoj a výrobu, 
při níž dokážeme využít recyklované plasty 
 a přitom zachovat stoprocentní kvalitu, ži-
votnost a spolehlivost tonerů. Našli jsme 
křehkou rovnováhu, díky které šetříme pří-
rodě stovky tun plastového odpadu a našim 
zákazníkům miliony korun.

Nabízet špičkový a ekologický tisk nám 
nestačí. Chceme, aby byl také bezsta-
rostný. Naše služby a klientskou péči 
jsme vyladili tak, abychom uspokojili 
zákazníky od Aše až po Čiernou nad 
Tisou.

Dnes máme vlastní výzkum, vývoj a výrobu, 
při níž dokážeme využít recyklované plasty 
 a přitom zachovat stoprocentní kvalitu, ži-
votnost a spolehlivost tonerů. Našli jsme 
křehkou rovnováhu, díky které šetříme pří-
rodě stovky tun plastového odpadu a našim 
zákazníkům miliony korun.

ABEL – Z GARÁŽE 
 DO LABORATOŘE

FUNGUJEME, JAKO 
KDYŽ TISKNE…

ABEL
CHYTRÝ MIX
SLUŽEB



VLASTNÍ
VÝROBA
TONERŮ

Výjimečnost našich tiskových kazet 
spočívá v pečlivém výběru všech pou-
žitých dílů  a jejich důkladném měření 
a testování.

Výroba skutečně kvalitních tonerů je al-
chymie. Díky našim 30letým zkušenos-
tem a vědeckému přístupu dokážeme 
nalézt pro každý typ toneru tu nejlepší 
kombinaci součástek a ideální složení 
tonerového prášku. Výsledkem je toner, 
který je kvalitou a životností plně srovna-
telný s originálem, cenově však až o 50 
% levnější.

Chrlit do světa tonerové kazety a ne-
starat se, co s nimi bude po jejich po-
užití, nám přijde jako docela neekolo-
gický přístup  k tisku. 

Proto jsme pomocí vlastního vývoje, 
měření  a výzkumu zdokonalili umě-
ní jejich výroby s využitím recyklace 
plastů. Ročně tak předejdeme zbyteč-
né produkci desítek tun plastového 
odpadu a máme významný podíl na 
snižování produkce skleníkových ply-
nů. Jsme hrdými držiteli certifikátu 
ZELENÁ FIRMA.

Tonery jsou srdcem každé tiskárny, 
a proto k jejich výrobě přistupujeme 
s pečlivostí kardiochirurga. Ani sebe-
lepší tiskárna totiž bez kvalitní nápl-
ně nic nezmůže. 

Průměrná tonerová kazeta se skládá 
z 57 součástek, z nichž většina přímo 
ovlivňuje kvalitu tisku. Sladit je všech-
ny dohromady a najít z tisíce možných 
kombinací tu nejlepší, vyžaduje u kaž-
dého typu toneru stovky hodin měře-
ní a testování. Během něj vytiskneme 
přibližně 30 tisíc testovacích stránek. 

Výsledkem je pak tonerová kazeta 
ABEL, která se od originálních kazet 
liší pouze cenou. Vyladěné a spolehlivé 
srdce Vaší tiskárny, které Vám přine-
se:

TONERY VYLADĚNÉ 
K DOKONALOSTI

TONERY VYLADĚNÉ 
DO ZELENA

KVALITNÍ TISKÁRNA, 
PŮL TISKU

Radost z tisku

Úspory tiskových nákladů

Kvalitu a spolehlivost originálu

Ekologický tisk

Nekonečnou péči našich obchodníků



PRONÁJEM 
TISKÁREN

A nejvýhodnější investice je ta, kte-
rá Vás nic nestojí. Ať už chcete po-
sílit nebo modernizovat svůj tiskový 
park, s naším pronájmem tiskáren 
Vás to nebude na začátku stát ani 
korunu. 

30 let zkušeností nás naučilo posoudit 
Vaše skutečné tiskové potřeby a navrh-
nout pro ně ideální řešení. Nejsme vázá-
ni na výrobce, a proto můžeme každé-
mu nabídnout opravdu tu nejvhodnější 
tiskárnu. Díky naší Nekonečné péči  
o tisk nemusíte mít své peníze uložené 
v tiskárnách a zásobách tonerů. Po ce-
lou dobu pronájmu Vám také odpadají 
starosti se servisem. V kombinaci s naší 
službou Monitoring tisku pak můžete 
tisk úplně pustit z hlavy.

NEJLEPŠÍ  
TISKÁRNA JE TA, 
KTEROU SI  
NEKOUPÍTE

Nulová počáteční investice

Nadstandardní záruka

Návrh ideálního řešení zdarma

Předvídatelné tiskové náklady

Možnost platby za vytištěnou 
stránku



V jednom ideálním světě byla jedna 
ideální tiskárna, a ta se o sebe uměla 
postarat sama… 

Ve skutečnosti tak nezačíná žádná 
pohádka, ale Vaše opravdová cesta  
k bezstarostnému tisku. Cesta k tis-
kárně, která si dokáže ohlídat stav 
toneru nebo zaseklý papír. A když jí 
něco dojde, sama si to objedná. K tis-
kárně, která když se porouchá, zaří-
dí si servis. S naší MPS aplikací získá 
Vaše tiskárna mozek a samostatnost,  
a Vy na oplátku spoustu času navíc.  
A jako bonus taky absolutní přehled  
o svém tisku, vytíženosti tiskáren nebo 
tiskových nákladech. Zkrátka ideál-
ní svět, ve kterém můžete podnikat  
a o tisk se nestarat.

VYTISKNĚTE SI  
BEZSTAROSTNOST

Automatická kontrola stavu 
toneru

Automatické objednávky 
spotřebního materiálu

Prevence možných poruch

Komplexní tiskový audit

Optimalizace tiskových 
nákladů

MONITORING
TISKU



SERVIS
TISKÁREN

Záruční i pozáruční… U Vás nebo 
u nás… Seznamte se, tohle je náš 
servis. 

Tiskárna je pořád jenom věc a ty se bo-
hužel občas kazí. Zajistíme, že když už 
se to stane, Váš tisk to nijak neohrozí. 
Pokud je to jen trochu možné, tiskárnu 
opravíme rovnou u Vás. V případě větší 
poruchy ji odvezeme, co nejrychleji opra-
víme a zase přivezeme. Když bude po-
třeba, po celou dobu opravy Vám zapůj-
číme náhradní tiskárnu i s náplní. A aby 
Vás tiskárny zbytečně nezlobily, v rámci 
naší Nekonečné péče o tisk jim poskyt-
neme předepsaný preventivní servis 
přesně podle pokynů výrobce.

SERVIS PRUŽNÝ  
JAKO SPIDERMAN

Oprava přímo na místě

Záruční i pozáruční servis

Zapůjčení náhradní tiskárny

Pravidelná profylaxe

Naše vlastní doprava zdarma



PRODEJ
IT PRODUKTŮ

…jaderný reaktor? No dobře, ten je-
diný sehnat neumíme, ale jinak Vám 
dodáme vše, co budete ve své kance-
láři potřebovat.

Kromě Nekonečné péče o tisk Vám  
s radostí nabízíme i komplexní sortiment 
IT produktů, kancelářské techniky, spo-
třebního materiálu a příslušenství. A aby 
toho nebylo málo, najdete v naší nabídce 
taky špičkové fototiskárny nebo spe-
ciální fotopapír Michelangelo. Na rozdíl 
od klasického obchodu Vám sestavíme 
řešení na míru a odborně poradíme jak 
s výběrem, tak i s instalací. Navíc Vám 
všechno, co si u nás objednáte, osobně 
a s úsměvem přivezeme.

MONITOR,  
SKARTOVAČKU, 
KALKULAČKU…

Osobní dovoz

Vše přehledně na jednom místě

Záruční i pozáruční servis

Odborné poradenství



Kromě toho, že skvěle plníme tis-
kové kazety, plníme i naši zákonnou 
povinnost o zaměstnávání OZP. Po-
kud zrovna Vy ji splnit nemůžete, ne-
zoufejte. My ji splníme za Vás!

Jako stabilní zaměstnavatel s dlouhole-
tou tradicí cítíme velkou společenskou 
odpovědnost. Zaměstnáváme více než 
50 % osob se zdravotním postižením,  
a díky tomu Vám tak můžeme nabídnout 
náhradní plnění, jakožto ideální alternati-
vu k  povinnému zaměstnávání osob se 
ZTP. Odběrem našich tiskových služeb 
nebo nákupem našich výrobků vyřešíte 
svou zákonnou povinnost, a ušetříte tak 
na povinných odvodech státu 2,5náso-
bek průměrné měsíční mzdy. Podnikat 
s ABELem po boku se prostě vyplatí!

MY PLNÍME, 
VY ŠETŘÍTE

Úspora na povinných odvodech

Splnění zákonné povinnosti

Podpora osob se ZTP

NÁHRADNÍ
PLNĚNÍ



B2B PORTÁL
24 hodin denně, 7 dní týdně, 52 tý-
dnů ročně… prostě pořád. Díky 
ABEL B2B portálu můžete dělat své 
objednávky kdykoliv a odkudkoliv si 
vzpomenete.

Velké společnosti mají velké požadav-
ky. A přesně pro ně, a navíc nejen pro 
ně, jsme postavili náš inteligentní B2B 
portál. Máte hodně poboček a chcete 
se zbavit starostí s centrálním zásobo-
váním? Chcete mít absolutní přehled o 
tom, co si která pobočka objednává? 
Chcete objednávky schvalovat cent-
rálně, nebo dát některým pobočkám 
možnost objednávat bez schvalování? 
Chcete si určit, jaké zboží si jednotli-
vé pobočky mohou objednat? Chce-
te mít veškerý přehled výdajů a fak-
tur na jednom místě? S  přístupem do 
ABEL B2B portálu přestáváte chtít  
a začínáte MÍT!

OBCHOD, KTERÝ 
NIKDY NESPÍ

Přehledný monitoring výdajů

Nonstop provoz

Bezstarostné zásobování poboček

Individuální možnost nastavení



Na tomto místě má každá „správná firma“ 
své etické desatero a také alespoň 7 dobrých 
důvodů, proč byste si měli vybrat právě ji. My 
jsme raději, když za nás mluví naše práce, naše 
tonery, naše služby  a hlavně… naši zákazníci.

Dopřejte si Nekonečnou péči o tisk stejně jako…

Existuje jen jedna věc, která je pro nás 
 v práci důležitější než tisk. A to jsou 
lidé.

Léta jsme trpělivě rozplétali tajemství špič-
kového ekologicky udržitelného tisku. Nikdy 
jsme přitom ale nezapomněli, s kým a pro 
koho to děláme. Proto naší největší pýchou 
možná překvapivě nejsou naše služby a to-
nery, ale naši spokojení dlouholetí zákazníci a 
zaměstnanci. Partneři a přátelé. VY!

Naši zákazníci jsou chytří lidé. A chytří lidé 
myslí na budoucnost a na prostředí, ve kte-
rém budou jednou žít jejich děti.

Objevili jsme svět, ve kterém se nemusí plýtvat 
přírodními zdroji a platí v něm respekt k životnímu 
prostředí. Svět, ve kterém můžete tisknout stej-
ně spolehlivě a kvalitně, ale o mnoho levněji než s 
originálním tonerem. Svět, který má EKOlogický i 
EKOnomický smysl.

„S firmou ABEL spolupracujeme už řadu let. Díky 
osobnímu přístupu, kvalitním produktům a příklad-
nému jednání je spolehlivým partnerem, který pro 
naše prodejny zajištuje vše, co k bezstarostnému 
tisku potřebujeme. Naše partnerství vnímám jako 
ideální spolupráci dvou českých výrobních firem.“

Tomáš Vokurka /vedoucí oddělení IT, Oresi s. r. o./

„S ABELem spolupracuji už 10 let a po celé ty roky 
jsem naprosto spokojený. Ne, že by se občas nevy-
skytly problémy, ale vždycky jsem se mohl spoleh-
nout na vstřícné, rychlé a profesionální řešení. Pod-
le mě by ABEL mohl být vzorem v péči o zákazníky.“

Ing. Jiří Zerzaň /jednatel, Techem, spol. s. r. o./

„Tonery dnes umí naplnit kdekdo. V ABELu je ale 
dokáží vyrobit tak, aby spolehlivě tiskly a nesypa-
ly se. Navíc k tomu poskytují neskutečnou osobní 
péči a je vidět, že je práce baví. S ABELem je prostě 
radost spolupracovat.“

Jan Voříšek /IT specialista, JAMALL-CZ a.s./

DVOJITÉ EKO KOUZLO 
TONERŮ ABEL 

ABEL – ZEPTEJTE SE 
NA NÁS 

LIDÉ NAD ZLATO

Za den se musíte asi 20 tisíckrát nadechnout 
a nijak vás to nezdržuje v práci. Přisli jsme na 
to, jak stejně bezstarostným způsobem i tisk-
nout. Náš program Nekonečné péče o tisk stojí 
na třech unikátních pilířích.

NEKONEČNÁ PÉČE O TISK

Vlastní výroba tonerů

Propracovaný zákaznický servis

Chytrý mix služeb

Představte si tiskárnu, ve které nikdy nedo-
jde náplň. Tiskárnu, ve které vždy bude papír. 
Tiskárnu, která šetří vaše náklady na tisk. 
Tiskárnu, která nezatěžuje životní prostředí. 
Tiskárnu, o jejímž provozu budete mít stopro-
centní přehled. Tiskárnu, o kterou se nemu-
síte starat. Díky naší Nekonečné péči o tisk 
takovou tiskárnu budete mít.

Takže se nadechněte a tiskněte... a tisk-
něte... a tiskněte... a tiskněte... nekonečně 
dlouho.

KONTAKT

ABEL-Computer s.r.o.
Oblouková 1
Opava

553 630 630
obchodni@abel.cz
www.abel.cz

Ušetříme Vám až 50 % nákladů na tisk

Ročně ušetříme světu 100 tun plastů

Ročně je díky nám ve vzduchu o 600 tun 
CO2 méně

Ročně roztřídíme 15 tun železa a 7 tun 
hliníku 


