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 VISUAL TUNING, CARBON
ФОЛИО ЗА ЦЯЛОСТНО ОБЛЕПЯНЕ НА АВТОМОБИЛИ, КАРБОН
ФОЛИО ЗА ТУНИНГ НА АВТО ТУНИНГ, КАРБОН
3M Scotchcal 1080 Car Wrap
За цялостно облепяне на автомобили – визуален тунинг. Иновативна
серия 3D текстурирани фолиа даваща възможност за създаване на уникален
вид и дизайн на превозните средства.
33 цвята гланц включително и фолио карбон. Трайност 3 год.
Размер на ролката 1,52х25,00м
Дебелина: 90 микрона

Гланц
Цветове /13 цвята/
Металици /7 цвята/

лв./кв.м без ДДС

лв./кв.м с ДДС

32,75
38,00

39,30
45,60

32,75
29,46
38,00

39,30
35,35
45,60

38,00
29,46
38,00
29,46
38,00
38,00

45,60
35,35
45,60
35,35
45,60
45,60

58,90
58,90

70,68
70,68

Мат
Цветове /9 цвята/
Металици /9 цвята/

Сатен
Черен сатен
сатен
Черен
Бялаперла
перла
Бяла
Сатен алуминий
Мистично синьо

Карбон 3D текстура
Карбон 3D текстура
цвята
33цвята

КАРБОНОВО ФОЛИО ЗА ИНТЕРИОР И ЕКСТЕРИОР
3M Di-NOC Film Carbon
Карбоново фолио за външна и вътрешна употреба, дори и по най-натоварените
детайли на автомобила. Висок клас PVC каст фолио с ясно изразени
карбонови нишки и видима триизмерна структура.
Трайност: 4год.
Размер на ролката 1,22х50м
Дебелина: 210 микрона

ЗАЩИТНО, ПРЕДПАЗВАЩО БОЯТА ФОЛИО
3M 859 Venture Shield Paint Protection Film
Прозрачно, почти невидимо полиуретаново фолио. Предпазва автомобила
от надрасквания, повреди от камъни и малки частици, чакъл, насекоми и
атмосферни влияния.
Трайност: 5год.
Размер на ролката 1,22х15,25м; 0,61х33м.
Дебелина: 150 микрона

Драскана стомана
Драскана стомана
6 цвята

58,90

6 цвята

58,90

Цветове
418 – с ребърен карбон
419 – бял карбон
420 – сив карбон
421 – черен карбон
422 – златист карбон
424 – кафяв карбон
904ME – инокс
888 FW – махагон

859 Venture Shield
Прозрачно

лв./кв.м без ДДС

65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00

лв./кв.м без ДДС

116,00

70,68

70,68

лв./кв.м с ДДС

78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00

лв./кв.м с ДДС

139,20

ЗАТЪМНЯВАЩО ФОЛИО ЗА СТЪКЛА
3M Automotive Window Film
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.
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.

Тип на фолиото

Размер ш/д

лв./кв.м без ДДС

Color Stable Black
CS 5 MA – тъмно

0,508/30,48
1,01/30,48

46,00

Color Stable Black
CS MA 20 – тъмно

0,508/30,48
1,01/30,48

43,00

Color Stable Black
CS 35 MA – средно

0,508/30,48
1,01/30,48

43,00

Color Stable
CS 50 MA – светло

1,01/30,48
1,52/30,48

43,00

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

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

Размер ш/д

FX ST 5 – тъмно

0,508/30,48
0,914/30,48
1,52/30,48

31,00

FX ST 20 – тъмно

0,508/30,48
0,914/30,48

25,00

FX ST 35 – средно

0,508/30,48
0,914/30,48

25,00

FX ST 50 – светло

1,01/30,48
1,52/30,48

25,00

лв./кв.м без ДДС

3M Crystaline Automotive Window Film

Тип на фолиото

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.

Crystalline – CR 70
прозрачно

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

Размер ш/д

1,52/30,48

лв./кв.м без ДДС

79,00

