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1.Porquê escolher a solução de impressão RISO?

▪ Somos uma companhia multinacional japonesa com mais de 60 anos de
experiência no setor da impressão com preocupações ambientais e os nossos
equipamentos possuem todos os certificados de desempenho sustentável a nível
mundial.

▪ A RISO desenvolve, fabrica e distribui diretamente os seus produtos em mais de
180 países no mundo, com uma tecnologia de impressão patenteada – Forcejet®

▪ Somos uma empresa com preocupações ambientais, com todos os certificados de
desempenho sustentável a nível mundial.

▪ A RISO Ibérica conta com mais de 20 anos de experiência e está em cidades como
Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, sendo assim a escolha de mais de 8.000
clientes.

▪ Dispomos de armazenamento de stock na zona franca de Barcelona, com um
“stock de emergência” para três meses que cobrirá todas as necessidades dos
nossos clientes para todos os equipamentos em parque.

▪ Relação direta com o fabricante de todos os componentes do equipamento RISO
(Hardware, consumíveis e assistência técnica) sem distribuidores ou
intermediários.
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2. Proposta de solução global RISO

Equipamento e acessórios:

• 1 Equipamento RISO DUPLICADORA SF 9390 (190 ppm – Impressão em A3 +1 bandeja de
alimentação.)
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➢ 190 ppm
➢ 600X600 dpi
➢ Impressão em papel até 400 

gramas
➢ Tinta de óleo de farelo de arroz
➢ Tambores compatíveis SF/MF 



3. Oferta – SF 9390 (A3)

• 1 Equipamento RISO SF 9390 – tamanho A3

➢ PVP:15 765€*
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Oferta duas 
caixas de 
Master

*A todos os valores apresentados nesta proposta acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Valor final Aquisição: 12 612€ *

Inclui:

• Formação a todos os utilizadores;
• Ligação e instalação até 5 utilizadores;
• Peças necessárias ao funcionamento do equipamento;
• Manutenções preventivas e assistências técnicas de emergência (deslocações e mão-de-obra).

Validade da proposta: 30 DIAS

OFERTA EXCLUSIVA ESE
DESCONTO 20%

MKT FY2122t1

➢ Master A3: 295 €* caixa (220 unidades por bobine em caixa com duas bobines)  



4. Referências RISO
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http://www.meteo.pt/opencms/pt/index.html


www.risoiberica.pt
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Proposta apresentada por:
Ana Almeida
TLM: 935857344

E-Mail: ana.almeida@risoportugal.pt


