3M Komerční grafika

3M Envision Translucentní fólie řady 3730
3M Envision Translucentní fólie IJ3730-50, IJ3730-60
3M Envision Difúzní fólie 3735-50, 3735-60
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Rozsviťte

Představujeme první

grafické fólie, které optimalizují LED osvětlení

3M Envision Translucentní a difúzní fólie
™

™

Už nemusíte přidávat další LED diody, abyste dosáhli požadované úrovně jasu. Nyní můžete
mít zářivé, živé poutače bez přesvětlených míst při využití nových 3M™ translucentních
(průsvitných) fólií Envision™ a 3M™ difúzních fólií Envision™. Požadovaného efektu
dosáhnete s menším počtem LED diod, které spotřebují méně energie*. S využitím nyní
populárních LED diod můžete svým zákazníkům nabídnout zajímavé šetrné a nákladově
výhodné řešení.

Přejděte na zelenou.

3M Envision Translucentní fólie řady 3730
3M Envision Translucentní fólie IJ3730-50, IJ3730-60
3M Envision Difúzní fólie 3735-50, 3735-60
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Zachovejte jas

Buďte zelenější

Díky technologii 3M je používání LED diod snadné a praktické.
Stejné úrovně jasu můžete dosáhnout s menším počtem zdrojů
světla, což snižuje náklady na materiál i údržbu. Díky lepší
prostupnosti světla získáte živější a bohatší barvy.

3M™ translucentní a difuzní fólie Envision™ poskytují vašim
zákazníkům příležitost, jak přispět k udržitelnému rozvoji bez
nutnosti obětovat funkčnost. Získají úsporný produkt špičkové
kvality, který se opírá o mimořádnou záruku. Dosáhnou nejen
skvělého vzhledu, ale můžou z toho mít i dobrý pocit.
Z těchto materiálů budete těžit vy,
vaši zákazníci i životní prostředí.

Vlastnosti

Výhody

Přínosy

Větší prostupnost světla

Efektivní využití zdrojů světla a energie

Jasnější světelné poutače
při nižších nákladech

Skrytí světelného zdroje

Odstranění přesvětlených míst

Rovnoměrné osvětlení
při minimální tloušťce

Garantovaný výkon

Jistota dokonalého výkonu hotového
produktu

Jistota bezproblémového řešení

Translucentní fólie ve standardních
barvách, customizovaných barvách
a verze pro digitální tisk

Rozšířené možnosti použití

Flexibilita designu i výroby

* U většiny poutačů používajících fólii řady 3730 na difuzní fólii 3735-50 docházelo k vyšší postupnosti světla než u jiných poutačů používajících
3M™ Scotchcal™ translucentní fólii řady 3630 na 3M™ difuzní fólii 3635-30. Podrobnosti v Technickém listu 3630/3730.

Vyžádejte si 3M translucentní a difuzní
fólie Envision , navštivte adresu
www.3M.cz/grafickareseni
™

™

Dovolte našemu obchodnímu zástupci, aby vám ukázal,
kolik energie můžete ušetřit!

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 - Praha 4
Česká republika
kkolacek@mmm.com
+420 725 800 329
www.3M.cz/grafickareseni

Igepa velkoobchod papírem spol. s r.o.
Ke Stadionu 400
250 70 Odolena Voda
Tel.: 283 970 121; Fax: 283 971 996
marketing@igepagroup.com
objednavky@igepagroup.com
www.igepagroup.com
www.top-autofolie.cz
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Záruka a omezení. Následující text nahrazuje všechny výslovné nebo
předpokládané záruky, včetně předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti
pro konkrétní účel. Na všechny produkty firmy 3M se poskytuje záruka, že jsou
prosty vad materiálu a zpracování v okamžiku expedice a že splňují specifikace
obsažené v technickém listu dané fólie či daného média. Nahlédněte také do
Záruční knížky pro oblast komerční grafiky, která obsahuje podmínky, případná
dodatečná omezení záruky a omezení odpovědnosti.

