
3M CS Color Stable Automotive Window Films

Затъмняващо, слънцезащитно фолио за стъкла на автомобили, осигуряващо

отлична защита от проникващата слънчева светлина и топлина в автомобила

и вредното UV лъчение.

Произведения по патентована технология на 3М нанокарбонов полиестер,

гарантира траен цвят дори и при дълги години на експлоатация. Чрез тази

технология цвета на фолиото остава стабилен и не избледнява до розово

като останалите. Тъй като не съдържа метал в себе си, фолиото не намалява

силата на GSM сигнала в автомобила.

3M CS Color Stable Automotive FIlm осигурява отлична видимост отвътре навън

от автомобила дори и през нощта. Иновативната технология на 3М гарантира

стабилност и устойчивост на фолиото за дълъг период от време.

Пропуска от 5% до 50% от видимата светлина.

Спира до 55% от проникващата топлина и 99,9% от UV лъчите.

Намалява отблясъците от 45% до 97%.

цвят – тъмен, в зависимост от типа фолио

дебелина – 0,06 mm

носител – нанокарбонов полиестер със защитен слой против надраскване.

лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Тип на фолиото

Color Stable Black

CS 5 MA – тъмно

Color Stable Black

CS MA 20 – тъмно

Color Stable Black

CS 35 MA – средно

Color Stable

CS 50 MA – светло

Размери ш/д

0,508/30,48

1,01/30,48

1,52/30,48

0,508/30,48

1,01/30,48

0,508/30,48

1,01/30,48

1,01/30,48

1,52/30,48

лв./кв.м без ДДС

35,00

 

35,00

 

35,00

 

35,00

3M FX ST Automotive Window Film

Затъмняващо, слънцезащитно фолио за стъкла на автомобили, осигуряващо

отлична защита от проникващата слънчева светлина и топлина в автомобила

и вредното UV лъчение.

Фолиото е произведено по висока технология на 3М без метализация на

полиестерния носител. Това гарантира стабилност и еднаквост на цвета.

Фолиото не избледнява до розово във времето. Тъй като не съдържа метал в

себе си, то не намалява силата на GSM сигнала в автомобила. 3M FX ST

Automotive Film осигурява отлична видимост отвътре навън от автомобила

дори и през нощта.

Иновативната технология на 3М гарантира стабилност и устойчивост на

фолиото за дълъг период от време.

Пропуска от 5% до 50% от видимата светлина.

Спира до 55% от проникващата топлина и 99,9% от UV лъчите.

Намалява отблясъците от 45% до 97%.

цвят – тъмен, в зависимост от типа фолио

дебелина – 0,06 mm

носител – полиестер без метализация със защитен слой против надраскване

лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Тип на фолиото

FX ST 5 – тъмно

 

 

FX ST 20 – тъмно

Размери ш/д

0,508/30,40

0,914/30,40

1,52/30,40

-

0,508/30,40

0,914/30,40

1,52/30,40

лв./кв.м без ДДС

25,00

 

 

20,00

FX ST 35 – средно 0,508/30,40

0,914/30,40

25,00

FX ST 50 – светло 1,01/30,40

1,52/30,40

25,00

3M AUTOMOTIVE WINDOW FILM

3M AUTOMOTIVE WINDOW FILM
ЗАТЪМНЯВАЩО ФОЛИО ЗА СТЪКЛА

Иновативната технология на 3M Automotive Window Film – затъмняващо фолио за стъкла осигурява максимална защита от слънчева топлина и вредното

ултравиолетово лъчение. За разлика от другите материали за затъмняване на прозорци, патентованият нанокарбонов полиестер на 3М гарантира траен цвят

дори и при дългогодишна експлоатация. Чрез тази технология цвета на фолиото остава стабилен и не избледнява до розово като останалите. Фолиото връща

до 55% от общата слънчева енергия, идваща през прозорците и блокира 99% от UV лъчението. 3M Automotive Window Film значително намалява отблясъците и

ослепителната слънчева светлина, което Ви позволява да виждате по-добре и да се концентрирате върху шофирането. Степента на затъмняване варира от 5%

до 50%. Тъй като тези фолиа не съдържат метал в себе си, те не намаляват силата на GSM сигнала ,което е характерна черта на всички фолиа за тониране на

стъкла.

Богатият избор на фолио за стъкла на 3М ще задоволи и най-взискателните клиенти.

Комбинирани с фолиото за тунинг ще направят Вашия автомобил неповторим.

 

 

ЗА НАС ПРОДУКТИ ТАБЕЛЕН КАЛКУЛАТОР ИЗТЕГЛИ ОПИТ И СЪВЕТИ БЛОГ КОНТАКТ
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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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3M Crystaline Automotive Window Film

Абсолютно прозрачно, слънцезащитно фолио за стъкла от най-висок клас.

Осигуряващо максимална защита от проникващата слънчева светлина и

топлина в автомобила и вредното UV лъчение. 3M Crystaline е лидерът на

фолиото за стъкла. То е кристално прозрачно, без да затъмнява. Изградено

по уникална технология на 3М – 200 нанополиестерни слоя, а в същото време

с дебелина на стандарните фолиа за стъкла. Благодарение на многослойната

си структура 3М Crystaline спира топлината в пъти по-добре от всички

подобни материали. Тъй като това фолио не променя цвета и прозрачността

на стъклата и гарантира отлична защита от UV и инфрачервена светлина,

както и спира отблясъците, то е единствено възможния избор при облепяне

на предното стъкло и двете странични предни стъкла на автомобилите.

Тъй като не съдържа метал в себе си, фолиото не намалява силата на GSM

сигнала в автомобила. Фолиото остава прозрачно и никога не порозовява тъй

като не е метализирано. 3M CS Color Stable Automotive Film осигрява отлична

видимост отвътре навън от автомобила дори и през нощта. Иновативната

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

период от време.

Пропуска от 40% (CR40) до 90% от видимата светлина.

Спира до 60% от проникващата топлина, 99,9% от UV и 97% от IR лъчите.

Намалява отблясъците до 55%.

Цвят – кристално прозрачен

Дебелина – 0,06 mm

Носител – 200 слоя нанокарбонов полиестер със защитен слой против

надраскване

Лепило – акрилатно, оптически прозрачно

Тип на фолиото

Crystalline – CR 70

прозрачно

Размери ш/д

1,52/30,48

лв./кв.м без ДДС

65,00

TOP

 

"ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Харесва ми

1 629 души харесват "ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Социална приставка на Facebook

79.00

Crystalline - CR 90 1,52/30,48 79,00

79,00
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