
Entitat sense afany de lucre

Serveis integrals d’impressió i 
material d’oficina i escolar. 
Ara també, online! 
http://toners.cat

Mòb.: 636 356 900
comercialtoners@fundaciomap.com
www.toners.cat  

C/Dalí, 6-8 (P.I Els Pintors)
17500 Ripoll

Tel.: 972 703 018
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A qualsevol punt de 
Catalunya



La Fundació MAP és una entitat social sense afany de lucre 
que treballa per oferir serveis socials i laborals a les persones 
amb discapacitat i risc d’exclusió social de la comarca del 
Ripollès amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. 
Compta amb el Centre Especial de Treball CETMAP, una 
iniciativa d’economia social que aposta per les capacitats 
de les persones amb dificultats. La seva xarxa d’activitats 
productives i de serveis harmonitza els valors socials, 
econòmics i comercials, amb la generació de riquesa i la 
creació de llocs de treball en el territori. Un equip format per 
150 persones ofereix un treball professional i competitiu als 
clients, avalat per les certificacions de qualitat necessàries 
per al desenvolupament de cada activitat.

• Serveis integrals d’impressió: 
   - Subministrament de consumibles
   - Instal·lació i manteniment d’equips d’impressió –  

    servei cost/copy
   - Servei tècnic i reparació d’avaries.
   - Manteniment dels estocs de consumibles
• Venda en línia a www.toners.cat i punt de venda 

directa a Ripoll (P.I Els Pintors. C/Joan Miró, 1)

Qui som? ServeisQuè fem?
Analitzem les teves necessitats d’impressió i t’oferim la 
millor solució. Els nostres serveis integrals d’impressió 
ofereixen la instal·lació i manteniment d’equips, el servei 
de cost/copy (pagament per ús), un servei tècnic i de 
reparació d’avaries, el subministrament de consumibles i 
la monitorització remota d’equips. Un servei que, a més, 
compta amb un finançament a mida perquè ens adaptem 
a les necessitats de cadascú. Abast del servei: Catalunya.
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• Venda de tòners reciclats, compatibles i originals per a 
impressores làser i d’injecció de tinta.

• Recollida i reciclatge de cartutxos usats.
• Distribució directa al client.
• Venda de material d’oficina i escolar.
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