
3M Sun Control & Safety and Security Films 
– слънцезащитно и ударозащитно фолио за прозорци
3M Sun Control & Safety and Security Films 
– слънцезащитно и ударозащитно фолио за прозорци

3M RE (REFLECTIVE NEUTRAL) SUN CONTROL FILM
 ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

Леко огледално, слънцезащитно, метализирано фолио.

3M Renearl (RE) Sun Control Film е слънцезащотно фолио с лек огледален офект, 

предназначено за прозорци и остъклени фасади. Произведено е по технология на 

отлагане на “невидим” нанометален слой. Иновативната технология на 3М 

гарантира стабилност и устойчивост на фолиото и цвета за дълъг период от време.

Неутрален сребрист цвят, леко огледален ефект. Пропуска до 35% от видимата 

светлина. Спира до 71% проникваща топлина. Спира 99,9 % от UV лъчите и 97% 

по IR лъчите.

Цвят – в зависимост от типа на фолиото

Дебелина – 0,05 mm

Носител – полиестер с отложен нанометален слой

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Размери на ролка

ширина/дължина

RE 20 SIARL

тъмно сребристо

0.914/30.48

1.22/30.48

1.52/30.48

1.82/30.48

RE 35 SIARL

средно сребристо

1.52/30.48

RE 35 NEARL

неутрално сребристо

1.01/30.48

1.27/30.48

1.52/30.48

RE 50 NEARL

неутрално светло

1.52/30.48

RE 70 NEARL

мн.светло неутрално

1.52/30.48

RE 50 NIARL

светло неутрално

1.52/30.48

RE 35 AMERL

златисто/кехлибар

1.01/30.48

1.27/30.48

1.52/30.48

30,00

 

 

 

42,00

 

44,00

 

 

40,00

 

39,00

 

58,00

 

58,00

36,00

 

 

 

50,40

 

52,80

 

 

48,00

 

46,80

 

69,60

 

69,60

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС

София

бул. „Г.М.Димитров“, бл.60

тел.: 02/962 14 87

факс: 02/868 14 71

Пловдив

бул. „Руски“ №3

тел./факс: 032/644 540

Варна

ул. „Неофит Рилски“ №22

тел./факс: 052/300 519

3M SUN CONTROL WINDOW FILM – слънцезащитни фолиа
Слънцезащитните фолиа на 3М са предназначени за прозорци и стъклени фасади. Спират прекомерната слънчева топлина, проникваща през 

прозорците, като по този начин намаляват разходите за охлаждане през лятото и отопление през зимата. В същото време осигуряват 

изобилие от естествена светлина в помещенията. Предпазват от избеляване на обзавеждането, както и на стоки, изложени на витрините. 

Намаляват отблясъците на телевизорите и компютърните екрани. Иновативната технология на 3М гарантира стабилност и устойчивост на 

фолиото и цвета за дълъг период от време.



3M RE (REFLECTIVE NEUTRAL) SUN CONTROL FILM
 ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Леко огледално, слънцезащитно, метализирано фолио.

3M Renearl (RE) Sun Control Film е слънцезащотно фолио с лек огледален офект, 

предназначено за прозорци и остъклени фасади. Произведено е по технология на 

отлагане на “неивидим” нанометален слой. Иновативната технология на 3М 

гарантира стабилност и устойчивост на фолиото и цвета за дълъг период от време.

Неутрален сребрист цвят, леко огледален ефект. Пропуска до 35% от видимата 

светлина. Спира до 71% проникваща топлина. Спира 99,9 % от UV лъчите и 97% 

по IR лъчите.

Цвят – в зависимост от типа на фолиото

Дебелина – 0,05 mm

Носител – полиестер с отложен нанометален слой

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Размери на ролка

ширина/дължина

RE 15 SIARL

тъмно сребристо

0.914/30.48

1.22/30.48

1.52/30.48

1.82/30.48

RE 35 SIARL

средно сребристо

1.22/30.48

1.52/30.48

RE 20 NEARL

тъмен бронз

1.22/30.48

1.52/30.48

RE 35 NEARL

тъмно неутрално

1.22/30.48

1.52/30.48

1.82/30.48

49,00

 

 

 

48,00

 

66,00

 

61,00

59,00

 

 

 

46,10

 

79,20

 

73,20

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС

3M RE (REFLECTIVE) SUN CONTROL FILM. SILVER PLASTIC
 ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Леко огледално, слънцезащитно, метализирано фолио за поликарбонат и плексиглас.

3М RE Sun Control Silver Plastic Film е специциализирано за монтаж върху 

поликарбонатни (PC) и акрилни (PMMA – плексиглас) плоскости използвани за 

остъкляване на прозорци и остъклени фасади.

Произведена е по технология на отлагане на невидим метален слой. Иновативната 

технология на 3М гарантира стабилност и устойчивост на фолиото и цвета за дълъг 

период от време.

Неутрален сребрист цвят, леко огледален ефект. Пропуска до 35% от видимата 

светлина. Спира до 71% от проникващата топлина. Спира 99,9% от UV лъчи и 97% 

от IR лъчите.

Цвят – тъмно сребристо

Дебелина – 0,05 mm

Носител – полиестер с отложен нанометален слой

- покритие против надраскване

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Размери на ролка

ширина/дължина

PLASTIC S15

тъмно сребристо

1.22/30.48

1.52/30.48

69,00 83,00

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС

3M NIGHT VISION WINDOWS FILM
 ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

Огледално, слънцезащитно фолио.

Слънцезащитното 3M Night Vision е фолио за прозорци и остъклени фасади с 

огледален ефект отвън и осигурява видимост от вътре на вън. 3M Night Vision е 

уникално с това, че осигурява видимост от вътре на вън дори и през нощта, за 

разлика от традиционните огледални фолиа, при които през нощта при запалено 

осветление, огледалният ефект се обръща и те спират видимостта от вътре на вън. 

Иновативната технология на 3М гарантира стабилност и устойчивост на фолиото 

и цвета за дълъг период от време.

Блокира видимостта от вън на вътре в сградата и осигурява видимост от вътре

на вън дори и през нощта.

Пропуска 35% от светлината.

Спира до 71% от проникващата топлина.

Спира до 99,9% от UV лъчите и 97% от IR лъчите.

Намалява отблясъците

Цвят – черен

Дебелина – 0,05 mm

Носител – полиестер с отложен нанометален слой и вграден въглерод

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Размери на ролка

ширина/дължина

NV-15, сребр. тъмно

1.22/30.48

1.52/30.48

NV-25, сребр. ср

1.22/30.48

1.52/30.48

NV-35, кафяв оттенък

1.22/30.48

1.52/30.48

40,00

40,00

40,00

48,00

48,00

48,00

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС



3M LE35 AMARL ALL SEASONS
 ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Леко огледално, слънцезащитно, метализирано фолио.

3Слънцезащитното фолио със златист оттенък – кехлибар. Произведено по 

технология на отлагане на “невидим” нанометален слой. Иновативната технология 

на 3М гарантира стабилност и устойчивост на фолиото и цвета за дълъг период

от време.

Пропуска до 35% от видимата светлината.

Спира до 71% от проникващата топлина.

Спира до 99,9% от UV лъчите и 97% от IR лъчите.

Цвят – златист-кехлибар

Дебелина – 0,05 mm

Носител – полиестер с отложен нанометален слой и вграден въглерод

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Размери на ролка

ширина/дължина

LE 35 AMARL

1.01-30.48

1.27/30.48

1.52/30.48

59,00

 

 

71,00

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС

3M PRESTIGE WINDOWS FILM
 ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖПрозрачно слънцезащитно фолио от най-висок клас.

Абсолютно прозрачно, високотехнологично фолио, което не променя цвета и 

прозрачността на стъклата. Така фолиото запазва вида и цвета на фасадата. 

Изградено е от 42 нанополиестерни слоя, в които има отложен “невидим” въглерод, 

който абсорбира инфрачервената топлина и светлина. Благодарение на 

многослойната структура и иновативна технология, фолиото осигурява най-ефективната 

защита от слънчевата топлина, UV – лъчението и отблясъците. Тъй като фолиото не 

съдържа метали в себе си, то не корозира във времето и не намалява силата на GSM 

сигнала. Висока трайност и устойчивост. Най-дългата гаранция – 15 г.

Прозрачният цвят осигурява максимална пропускливост на дневна светлина – до 70%.

Спира до 60% от проникващата топлина.

Спира 99,9% от UV лъчите и 97% от IR лъчите.

Намалява отблясъците

Цвят – прозрачен – Prestige 70/60; лекозатъмнен – Prestige 50/40

Дебелина – 0,05 mm

Носител – 42 нанослоя полиестерен филм с отложен 112 абсорбиращ въглерод

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Размери на ролка

ширина/дължина

Prestige 70

1.22/30.48

1.52/30.48

1.82/30.48 

Ultra Prestige 70

1.52/30.48

97,00

 

 

139,00

116,50

167,00

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС

3M SAFETY&SECURITY WINDOW FILMS – УДАРОЗАЩИТНИ ФОЛИА
Удароустойчиви, бронирани фолиа за стъкла. Противоударните фолиа 3M Safety&Security осигуряват защита на витрини, прозорци и 

остъклени фасади от нежелани събитя, като вандализъм, кражби, урагани, силни бури, аварии и др. Произведени са по иновативна 3М 

микрослойна технология – 42 ламинатни слоя при обща дебелина на фолиото – 0,175 – 0,200 mm. Фолиата са предназначени да задържат 

парчетата стъкло при счупване, като намаляват потенциалните наранявания от летящи стъкла.

Фолиата са оптически прозрачни. Спират 98% от UV лъчите. Защитени са от надраскване и намаляват отблясъците.

Фолиата 3M Safety&Security са тествани и покриват изискванията на тестовете за безопасност EN12600. Осигуряват висока надеждност, 

безопасност, спокойствие и дългогодишна гаранция. Клас А – пожароустойчиво, съгласно ASTM E84.

3M SH CLARL SAFETY&SECURITY WINDOW FILM
 ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Удароустойчивото фолио Safety&Security осигурява защита на витрини, прозорци и 

остъклени фасади от защитни събития, като вандализъм, урагани, силни бури и др. 

Задържа парченцата стъкло при счупване, като намалява потенциалните 

наранявания от летящи стъкла. Оптически прозрачното фолио спира 98% от UV 

лъчите. Намалява отблясъците. Има защитен слой против надраскване. 

Фолиото е тествано и покрива стандартите за безопасност EN12600. Клас А 

пожароустойчиво съгласно ASTM E84.

Цвят – оптически прозрачно

Дебелина – 0,10 mm

Материал – оптически прозрачно полиестер

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Защитен слой против надраскване

Размери на ролка

ширина/дължина

SH 4 CLARL

прозрачно

1.52/45.7

SH 7 CLARL

прозрачно

1.01/30.48

1.27/30.48

1.52/30.48

SH 8 CLARL

прозрачно

1.52/30.48

SH 14 CLARL

прозрачно

1.52/22.80

28,00

 

32,00

 

 

35,00

 

69,00

33,6

 

38,40

 

 

42,00

 

82,80

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС



3M ULTRA SAFETY&SECURITY WINDOW FILM 
МНОГОСЛОЙНО, ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

Удароустойчивото фолио 3MS80 Safety&Security осигурява защита на витрини, 

прозорци и остъклени фасади от защитни събития, като вандализъм, урагани, 

силни бури и др. Задържа парченцата стъкло при счупване, като намалява 

потенциалните наранявания от летящи стъкла. Оптически прозрачното фолио 

спира 98% от UV лъчите. Намалява отблясъците. Има защитен слой против 

надраскване. Фолиото е тествано и покрива стандартите за безопасност EN12600. 

Клас А пожароустойчиво съгласно ASTM E84.

Цвят – оптически прозрачно и цветове

Дебелина – 0,05 mm – ULTRA S150; 0,10 mm – ULTRA S400; 0,15 mm – ULTRA S600;

0,10 mm ULTRA S400 20; 0,13 mm – ULTRA S400 – S35, S50, S25;

Материал – многослоен, оптически прозрачен полиестер

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Защитен слой против надраскване

Размери на ролка

ширина/дължина

ULTRA 150

(SCLARL 150)

прозрачно

1.27/30.48

1.52/30.48

ULTRA 400

(SCLARL 400)

прозрачно

1.27/30.48

1.52/30.48

ULTRA 600

(SCLARL 600)

прозрачно

1.01/30.48

1.27/30.48

1.52/30.48

ULTRA 400

(S 20 SIAR 400)

сребристо, т.огледално

1.52/30.48

ULTRA 400

(S 35 NEARL 400)

неутр. средно

1.52/30.48

ULTRA 400

(S 50 NEARL 400)

неутрално светло

1.52/30.48

ULTRA 400

(S 25 NVARL 400)

св.сребр. Night Vision

1.52/30.48

45,00

 

 

61,00

 

 

68,00

 

 

 

71,00

 

 

71,00

 

71,00

 

71,00

 

 

54,00

 

 

73,20

 

 

81,60

 

 

85,20

 

85,20

 

 

85,20

 

85,20

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС

3M SH 4 CLARXL SAFETY&SECURITY WINDOW FILM
ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Удароустойчивото фолио Safety&Security осигурява защита на витрини, прозорци и 

остъклени фасади от защитни събития, като вандализъм, урагани, силни бури и др. 

Задържа парченцата стъкло при счупване, като намалява потенциалните наранявания 

от летящи стъкла. Оптически прозрачното фолио спира 98% от UV лъчите. Намалява

отблясъците. Има защитен слой против надраскване. Фолиото е тествано и покрива 

стандартите за безопасност EN12600. Клас А пожароустойчиво съгласно ASTM E84.

Цвят – оптически прозрачно

Дебелина – 0,10 mm – SH 4 CLARL; 0,18 mm – SH 7 CLARL;

0,20 mm – SH 8 CLARL; 0,36 mm – SH 14 CLARL

Материал – оптически прозрачно полиестер

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Защитен слой против надраскване

Размери на ролка

ширина/дължина

SH 4 CLARXL

прозрачно

1.52/30.48

182.88/30.48

50,00 60,00

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС



3M ULTRA PRESTIGE WINDOWS FILM
ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

Оптически прозрачно удароустойчиво и слънцезащитно фолио от най-висок клас.

3M Ultra Prestige Windows Film осигурява защита на витрини, прозорци, и остъклени 

фасади от защитни събития, като вандализъм, урагани, силни бури и др.

Едновременно с това осигурява и най-ефективната защита от слънчевата топлина, 

UV лъчението и отблясъците.

Абсолютно прозрачно, високотехнологично фолио, което не променя цвета и 

прозрачността на стъклата. Изградено е от 42 нанополиестерни слоя, в които има 

отложен “невидим” въглерод. Тъй като фолиото не съдържа метали в себе си, то не 

корозира във времето и не намалява силата на GSM сигнала.

Намалява отблясъците. Висока трайност и устойчивост. Има защитен слой против 

надраскване. Най-дългата гаранция – 15 г.

Фолиото е тествано и покрива стандартите за безопасност EN 12600. Клас А 

пожароустойчиво, съгласно ASTM E84.

Прозрачният цвят осигурява максимална пропускливост на дневна светлина – до 70%.

Спира до 60% от проникващата топлина.

Спира 99,9% от UV лъчите и 97% от IR лъчите.

Намалява отблясъците

Цвят – оптически прозрачен

Дебелина – 0,15 mm

Носител – 42 нанослоя полиестерен филм с отложен 112 абсорбиращ въглерод

- защитен слой против надраскване

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Размери на ролка

ширина/дължина

Ultra Prestige 70

противоуд.,прозрачно

1.52/30.48

139,00 167,00

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС

3M 30 PL SAFETY&SECURITY WINDOW FILM
ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Бяло матиращо, непрозрачно фолио.

Удароустойчивото фолио Safety&Security осигурява защита на витрини, прозорци и 

остъклени фасади от защитни събития като вандализъм, урагани, силни бури и др. 

Задържа парченцата стъкло при счупване, като намалява потенциалните 

нараняванания от летящи стъкла.

Намалява отблясъците. Спира 99,9% от UV лъчите и 97% от IR лъчите. Фолиото е 

тествано и покрива стандартите за безопасност EN12600. Клас А пожароустойчиво, 

съгласно ASTM E84.

Цвят – бяло, матиращо, непрозрачно

Дебелина – 0,4 mm

Носител – полиестер

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Размери на ролка

ширина/дължина

30 PL SAFETY FILM

бяло мат./непрозрач

1.52/30.48

30,00 36,00

лв./кв.м с ДДСлв./кв.м без ДДС


