
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,

ПОСЛЕДНИ
ПУБЛИКАЦИИ
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3M 5525 Scotchcal Dusted/Frosted Film
Полимерно самозалепващо витражно фолио – заскрежен и пясъкоструен

(мат) ефект, специализирано за режещи плотери. Кристално прозрачно

лепило за еднаквост на визията от двете страни на всяко стъкло. Мат фолио,

което е много добра алтернатива на пясъкоструй за стъкло – практично и

удобно за поддръжка. За ефектни витражи изискващи средносрочна

трайност – 5-7 години на открито и закрито.

Трайност 5 год.

Размер на ролката 1,22х50м

Дебелина: 80 микрона

SPECIAL EFFECTS

5525-314

ефект пясъкоструй

5525-324

заскрежено стъкло

лв./кв.м без ДДС

14,70

14,70

лв./кв.м с ДДС

17,64

17,64

TOP

3M 7725 Scotchcal Dusted/Frosted Film
Каст витражно самозалепващо фолио за режещи плотери – заскрежен и

пясъкоструен (мат) ефект. Кристално прозрачно лепило за еднаквост на

визията от двете страни на витрината. Идеално залепване за стъко,

гарантиращо дълга и безпроблемна експлоатация. За витражи изискващи

високо качество и дълъг срок 7-10 години на експлоатация на открито и

закрито. Произведено е САЩ.

Трайност 7 год.

Размер на ролката – dusted, frosted: 1,22х45,7м

Размер на ролката – цветове: 1,22х9,14м

Дебелина Dusted: 50 микрона

Дебелина Frosted: 90 микрона

FROSTED CRYSTAL

7725-314

ефект пясъкоструй

7725-324

заскрежено стъкло

7725-323

розов фростед

7725-326

зелен фростед

7725-327

син фростед

7725-331

златен фростед

лв./кв.м без ДДС

31,02

31,02

31,02

31,02

31,02

31,02

лв./кв.м с ДДС

37,22

37,22

37,22

37,22

37,22

37,22

TOP

ВИТРАЖНО ФОЛИО ЗА СТЪКЛО – МАТ, ЗАСКРЕЖЕНО,
ПЯСЪКОСТРУЕН ЕФЕКТ

3M SCOTCHCAL GLASS DECORATIVE FILMS
ВИТРАЖНО ФОЛИО ЗА СТЪКЛО – МАТ, ЗАСКРЕЖЕНО, ПЯСЪКОСТРУЕН ЕФЕКТ ЗА
РЕЖЕЩИ ПЛОТЕРИ

 

"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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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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