
Najwyższa jakość
– niepowtarzalny styl

 
 
Folie 3M™ serii 1080

Wyjątkowe. Innowacyjne. Niezawodne.



Folie 3M™ serii 1080

Folie 3M™ serii 1080 to produkty projektowane do oklejania 
pojazdów. Ponad 100 kolorów i najwyższa jakość materiału 
gwarantują spektakularne efekty dopasowane 
do Twoich potrzeb.

• Szeroka paleta barw.
Ponad 100 kolorów, w tym folie z połyskiem, matowe,
metaliczne, satynowe, perłowe, z wyraźną teksturą, 
brokatowe oraz kameleony. Seria 1080, to możliwość 
wyboru dokładnie takiego rozwiązania, jakiego potrzebujesz.

• Prosta aplikacja
Zaawansowane technologicznie rozwiązania takie, 
jak Controltac™ (optymalne pozycjonowanie dzięki 
klejowi wrażliwemu na docisk) oraz Comply™ 
(kanaliki ukryte w warstwie kleju umożliwiają odprowadzenie 
nagromadzonego przy aplikacji powietrza) sprawiają, 
że praca z materiałami 3M jest szybka i przyjemna 
a efekt końcowy - fenomenalny. 

• Bez łączeń
Rolki o szerokości 1,524 m umożliwiają oklejanie 
całych sekcji pojazdu.

• Uniwersalność
Folie 3M™ serii 1080 to nie tylko oklejanie samochodów. 
Mogą być używane także do oklejania łodzi, motorów 
oraz wszelkich innych pojazdów.
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• Wyjątkowe
Folie 3M™ serii 1080 do oklejania pojazdów pomogą Ci się wyróżnić.
Masz do wyboru szeroką gamę wykończeń, tekstur i kolorów, dzięki
którym Twój pojazd będzie przykuwał wzrok swoim nietuzinkowym
wyglądem.

• Innowacyjne
3M jest liderem, który nie kroczy utartymi ścieżkami i z pasją
tworzy najbardziej innowacyjne produkty do personalizacji
wyglądu pojazdów.

• Sprawdzone
Zaprojektuj swój pojazd tak, by pasował do Twojej osobowości.
Marka 3M oferuje jakość, niezawodność, obsługę serwisową
oraz gwarancję. 

• Szeroka paleta kolorów
Ponad 100 kolorów do wyboru, w tym folie z połyskiem, matowe,
metaliczne, satynowe, perłowe, z wyraźną teksturą, brokatowe 
oraz kameleony. 

Zastosowanie
Możliwości jest wiele. Od oklejenia wybranych fragmentów 
(np. maska, pokrywa bagażnika, dach, zderzaki, panele drzwiowe), 
przez detale (np. pasy sportowe, obudowy lusterek zewnętrznych), 
aż do oklejenia całego pojazdu. Wybór należy do Ciebie.

By uzyskać więcej informacji o naszych produktach, odwiedź stronę
3MCentrumInspiracji.pl lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.
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Auto z charakterem
Wyróżnij się - teraz nic Cię nie ogranicza. Dzięki foliom
3M™ serii 1080 możesz zupełnie odmienić swoje auto.


