
НОВО!

3M ™ Envision™ 
Print Film 48C

Изключително Гъвкаво

Продуктова гама:
3M™ Envision™ Print Film 48C-20/-20R, 48-20/-20R - фолио за печат
3M™ Envision™ Gloss Overlaminate 8048G - гланцов ламинат 

•  Най-доброто фолио в този клас

• 100% съвместимост с принтери за дигитален печат
•  Сертификат за пожарна безопасност за приложения на закрито и транспортни средства 
• По-здраво от PVC и притежава висок температурен толеранс
• По-лесно и бързо апликиране с по-малко време за обработка
•  Лесен и бърз демонтаж

• „Зелен“ продукт (не е PVC) на достъпна цена

3M™ Envision™ Matte Overlaminate 8050M - матов ламинат

•  Ненадмината гъвкавост за приложения на закрито и открито

фолио за дигитален печат ( не е PVC )



Õàðàêòåðèñòèêè
 3M™ Controltac™ за репозициониране при монтажа

 3M™ Comply™  - микроканали в лепилото за 

    за сух (без вода) мотаж - без мехури

 100% съвместимост с всички принтери

  Сертификат за негоримост EN45545-2 (железници) 

и EN13501-1 (сгради)

 Различни варианти включващи перманентно 

или removable лепил о, 3M™ Comply™  

или 3M™ Controltac™

   Mногофункционалност за различни приложения   

 по-малка складова наличност

 Високата издръжливост на опън осигурява 

 по-малък риск от разкъсване

Ïðèëîæåíèÿ:

Commercial Solutions

Hermeslaan 7

1831 Diegem, Belgium
©  www.3M.eu/graphicsolutions

TM TM
3Ì  Envision  48C ìíîãîôóíêöèîíàëíî ôîëèî çà äèãèòàëåí ïå÷àò,
êîåòî ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà ìíîãî øèðîê ñïåêòúð ïðèëîæåíèÿ. 
Óíèâåðñàëíî ôîëèî, êîåòî ñú÷åòàâà îòëè÷íîòî êà÷åñòâî íà ïå÷àò 
ñ íåâåðîÿòíàòà ëåêîòà ïðè èíñòàëèðàíå è äåìîíòàæ 
íà ðåêëàìíè ãðàôèêè.
 

Ïîëçè

„Зелен“ продукт ( не е PVC )

По-здраво от PVC и по-висока температурна
устойчивост

Многофункционалност- За графики на превозни 

средства; стени, стъкла, врати или подове; 

интериорни и екстериорни прозорци и разделители 

на сгради; табели за използване на открито и закрито; 

POP дисплеи.

ТМ TM 3М  MCS  Гаранция – първата завършена гаранция 

за комерсиална графика в индустрията, която продължава 

да набира сила и да гарантира спокойствие 

на потребителите, които изискват най-добрите условия 

на качество и на очакваната дълготрайност на графиката.

3М Гаранция за качество. Допълнителна сигурност 

при вашия избор, когато използвате 3М фолио за печат 

на разширяващата се гама от 3М сертифицирани

принтери и мастила OEM.

Проверете в Продуктовия Бюлетин
за съвместимостта на принтера и мастилата

Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ïîñåòåòå:
 èëè Îòîðèçèðàíèÿ Äèñòðèáóòîð:www.3M.ue/graphicssolutions

Ïàðòíúðñ ÎÎÄ
www.partners.bg

3М2016. Всички права са запазени. 3М, Envision, Scotchcal, Controltac, 
Comply и MCS са търговски марки на Дружество 3М.

Äîáðå äîøëè â íàé-íîâîòî äîïúëíåíèå êúì 3Ì 
Envision ñåðèÿòà íà ôîëèà çà ïå÷àò,
êîèòî íå ñà PVC.

Êàêâî òðÿáâà äà çíàåì ïðè
èçïîëçâàíåòî íà ïðîäóêòè, êîèòî ñà
òåñòâàíè è íîñÿò ãàðàíöèÿòà íà 3M

По-лесното и по-бързо апликиране намалява
времето за изработка


