
3M SJ5302 Clear Bumpon Protective Moulding

Самозалепващи прозрачни силиконови крачета от полиуретан и акрилатно

лепило. Изработени от специален полиуретан.

Гарантирана висока трайност и износоустойчивост Не се втвърдяват с

времето. Не приплъзват и не надраскват повърхностите.

Цвят – прозрачен

Носител – формован полиуретан

Размери – 7,9 mm/d; 2,2 mm/h;

Лепило – акрилатно

Размери

 7,9ммх2,2мм 

Цена в лв. без ДДС

0,10 / бр.

Цена в лв. с ДДС

0,12 / бр.

3M SJ5312 Clear Bumpon Protective Moulding

Самозалепващи прозрачни силиконови крачета от полиуретан и акрилатно

лепило. Изработени от специален полиуретан.

Гарантирана висока трайност и износоустойчивост Не се втвърдяват с

времето. Не приплъзват и не надраскват повърхностите.

Цвят – прозрачен

Носител – формован полиуретан

Размери – 12,7 mm/d; 3,6 mm/h;

Лепило – акрилатно

Размери

 12,7ммх3,6мм

Цена в лв. без ДДС

0,12 / бр.

Цена в лв. с ДДС

0,15 / бр.

3M SJ5317 Clear Bumpon Protective Moulding

Самозалепващи прозрачни силиконови крачета от полиуретан и акрилатно

лепило. Изработени от специален полиуретан.

Гарантирана висока трайност и износоустойчивост Не се втвърдяват с

времето. Не приплъзват и не надраскват повърхностите.

Цвят – прозрачен

Носител – формован полиуретан

Размери – 19,1 mm/d; 9,6 mm/h;

Лепило – акрилатно

Размери

19,1ммх9,6мм

Цена в лв. без ДДС

0,29 / бр.

Цена в лв. с ДДС

0,35 / бр.

3M SJ5344 Clear Bumpon Protective Moulding

Самозалепващи прозрачни силиконови крачета от полиуретан и акрилатно

лепило. Изработени от специален полиуретан.

Гарантирана висока трайност и износоустойчивост Не се втвърдяват с

времето. Не приплъзват и не надраскват повърхностите.

Цвят – прозрачен

Носител – формован полиуретан

Размери – 19,1 mm/d; 4,1 mm/h;

Лепило – акрилатно

Размери

 19,1ммх4,1мм

Цена в лв. без ДДС

0,29 / бр.

Цена в лв. с ДДС

0,35 / бр.

3M SJ5017 Bumpon Protective Products Black

Самозалепващи черни силиконови крачета от полиуретан и акрилатно

лепило. Изработени от специален полиуретан.

Гарантирана висока трайност и износоустойчивост Не се втвърдяват с

времето. Не приплъзват и не надраскват повърхностите.

Цвят – черен

Носител – формован полиуретан

Размери – 19,1 mm/d; 9,6 mm/h;

Размери

19,1ммх9,6мм

Цена в лв. без ДДС

0,20 / бр.

Цена в лв. с ДДС

0,24 / бр.

3M BUMPONS – СИЛИКОНОВИ КРАЧЕТА

3M BUMPONS PROTECTIVE MOULDINGS
Самозалепващи силиконови крачета от полиуретан и акрилатно лепило.

Самозалепващи прозрачни силиконови крачета. Изработени са от специален полиуретан, който гарантира висока трайност,

износоустойчивост. Лесни за монтаж, предпазват от приплъзване, не надраскват повърхностите, намаляват шума и вибрациите. Не се втвърдяват и деформират

с времето. Залепват на разнородни материали – стъкло, метал, плочки, пластмаси, композитни материали, лакирано дърво и др.

ЗА НАС ПРОДУКТИ ТАБЕЛЕН КАЛКУЛАТОР ИЗТЕГЛИ ОПИТ И СЪВЕТИ БЛОГ КОНТАКТ

0,18 /бр. 0,22 /бр.
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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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Лепило – акрилатно

3M SJ5012 Bumpon Protective Products Black

Самозалепващи черни силиконови крачета от полиуретан и акрилатно

лепило. Изработени от специален полиуретан.

Гарантирана висока трайност и износоустойчивост Не се втвърдяват с

времето. Не приплъзват и не надраскват повърхностите.

Цвят – черен

Носител – формован полиуретан

Размери – 12,7 mm/d; 3,6 mm/h;

Лепило – акрилатно

Размери

12,7ммх3,6мм

Цена в лв. без ДДС

0,12 /  бр.

Цена в лв. с ДДС

0,15 / бр.

"ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Харесва ми

1 629 души харесват "ПАРТНЪРС" МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ

Социална приставка на Facebook
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