
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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цвят

Прозрачно

лв./кв.м без ДДС

21,50

лв./кв.м с ДДС

25,80

TOP

3M CLEAR VIEW 100% ПРОЗРАЧНО ФОЛИО

CLEAR VIEW GRAPHIC FILM 8150
КАСТ ФОЛИО

Каст, самозалепващо 100% оптически прозрачно фолио за вътрешна и външна декорация, специализирано за солвентен и UV Cure печат. Позволява интересни

и ефектни дизайнерски решения. Акрилатно, removable лепило – при демонтаж на фолиото не остава лепило на витрината. Практически неограничени

възможности за създаване на уникални пълноцветни графики на витрини с много финни детайли, които не могат да се напечатат и изрежат от обикновено

фолио. Може да се апликира дори и на огънати витрини. За приложения изискващи високо качество и дълъг срок на експлоатация на открито и закрито.

Размер на ролката: 1,22м х 50м; 1,52м х 50м

Гаранция: 7год. експлоатационен срок

"ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Харесва ми

1 629 души харесват "ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Социална приставка на Facebook

ЗА НАС ПРОДУКТИ ТАБЕЛЕН КАЛКУЛАТОР ИЗТЕГЛИ ОПИТ И СЪВЕТИ БЛОГ КОНТАКТ
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