
A AUTKOM é uma empresa especializada em 
organização e automação de atendimento, ofere-

cendo aos seus clientes a solução ideal para atender 
suas necessidades, reduzindo custos e melhorando 

a dinâmica de processos internos, sendo, industriais ou 
comerciais.

“Atuamos no mercado há mais de 18 anos anos”

Temos certeza que o atendimento é fundamental para um bom 
desempenho nas vendas. Por esse motivo nossa estratégia é moderni-

zar e agilizar o andamento da rotina de sua empresa, com equipamentos 
de alta tecnologia e ótima qualidade.

META

Conquistar a cada dia, o mais alto 
nível de qualidade e de excelência 
no atendimento de pré e pós venda.

MISSÃO

Fornecer soluções tecnológicas 
através de parcerias justas, pere-
nes e prósperas com funcionários, 
clientes e fornecedores.

FILOSOFIA

Humildade, transparência, organi-
zação, agilidade, profissionalismo, 
comprometimento com o cliente, for-
necedores e nossos colaboradores.

Visite nosso site: http://www.autkom.com.br

Rua Heitor Peixoto, 473 
Cambuci | São Paulo/SP | CEP: 01542-001

Tels.: (11) 2609 3406 | 2609 3408 | 2609 3409
E-mail: comercial@autkom.com.br
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Rolos de senhas 
pré-numerado e bobinas

Rolos de senhas de 1º linha” com ótima qualidade. 
Três (3) dígitos com 2.000 números por bobina 

(Sendo 001 a 999, sendo 2 vezes na mesma bobina)

Perfeito corte das sequencias de numeração, evitando 
assim desperdícios.

Cores: verde, preto, Azul e Vermelho.

Especificações

 ¾ Papel destacável na cor branca, monolúcido. 
 ¾ Gramatura 58 mm. Padrão 1 via. 
 ¾ Numeração de 3 dígitos, com 2.000 números por bobina (001 a 
999, sendo 2 vezes na mesma bobina). 

 ¾ Dimensões 110 x 40 mm. 
 ¾ Dimensões do Tíquete 75 x 40 mm.
 ¾ Cores diversas: verde, preto, Azul, Vermelho e outras a 
consultar.

 ¾ Perfeito corte das sequencias de numeração, evitando assim 
desperdícios.

Adquira também a placa “Retire sua Senha” 
e “Dispensador”



Bobinas de senhas 
em diversas medidas

Especificações

 ¾ Papel térmico ou bobina térmica para impressora de senha 
na cor amarela;

 ¾ Ótimo acabamento de impressão;
 ¾ Exija sempre qualidade em primeiro lugar;
 ¾ Exija precisão de metragem, largura e gramatura;
 ¾ Papel sem referência de fabricação com certeza diminuirá 
a vida útil de seu equipamento.

Dimensões disponíveis

 ¾ Dimensões: 57x60x40 
(Largura mm X Diâmetro mm X Comprimento M);

 ¾ Dimensões: 57x80x40  
(Largura mm X Diâmetro mm X Comprimento M);

 ¾ Dimensões: 76x365 
(Largura mm X Comprimento M Tubet 32 mm).

Consulte outras medidas.



CLIENTESCLIENTES Veja quem já confia na Autkom 
como parceria de negócios


