
ПАРТНЪРС ООД

Партнърс ООД e оторизиран дилър

на 3М за България. Предлага

отлично качество на самозалепващо

фолио за рязане и печат, винили и

аксесоари на най-добра цена.

Внасяме уникално по рода си фолио

за архитектурни декорации и дизайн

на стени и стъкла.

Лидери сме на пазара на материали

за автомобилен тунинг с богата гама

карбоново фолио и такова за

цялостно облепяне.

Осигуряваме най-модерните

технологии за производство на

табели и обемни букви - алурапид,

плексиглас, алуминиеви профили и

снап системи. Светодиоди от

Samsung LED - световен лидер.

Предоставяме пълен асортимент от

3М двойнозалепващи ленти, лепила,

абразиви, шкурки и специализирани

лепила на спрей.
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FASARA – GLASS FINISHES 
Избор от над 50 различни дизайна, с тесктурирана матова повърхност.

В допълнение към поразителният визуален ефект, 3М Фасара осигурва

безопасност на стъклото, не позволява разпадане в случай на счупване. UV
защита 99%.

6 вида Fasara Glass Finishes.

2 цвята – бяло и прозрачно.

Размер на ролка: /1,27 х 9,0 м/

Видове

Gradation

Райета

Хоризонт. ивици

Призми/Точки

Японска хартия

Заскрежен/мат

бяло

прозрачно

лв./кв.м без ДДС

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

43,00

лв./кв.м с ДДС

51,60

51,60

51,60

51,60

51,60

51,60

51,60

51,60

TOP

3M FASARA GLASS DECO 51 ТЕКСТУРИ ЗА СТЪКЛО

Предимствата на гравираното, рязаното, матовото, текстурираното и другите видове декоративи са с изчистен вид. Те създават усещане за простор, дори и в

затворени пространства. Как да постигем тези ефекти в рамките на бюджета си ? Това е възможно с 3M Fasara Glass Finishes и 3M Crystal Windows Finishes.

 

3M FASARA GLASS FINISHES
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