3M Komerčná grafika

3M Scotchcal Clear View 8150
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Jasná výhoda

s opticky čírou grafickou fóliou

n	Grafika na výklady
n Sklo-dekorácia
n Polepy vozidiel

Fólia 3M Scotchcal Clear View 8150 je ...
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Objavte výhody vysoko
priehľadnej fólie od 3M
3M Scotchcal Clear View 8150 je liata PVC fólia, ktorej mimoriadna
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priehľadnosť poskytuje nové prístupy v sklo-dekorácii. Nepotlačené
plochy umožňujú úplne jasný pohľad cez sklo. Navyše, štruktúra fólie
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n	…vysoko priehľadná grafická fólia pre širokú
škálu aplikácií
n …kompatibilná so všetkými bežnými systémami
digitálnej tlače a sieťotlače
n …ideálna pre dosahovanie optimálnych 		
výsledkov tlače

poskytuje optimálnu kvalitu tlače a vytvára množstvo príležitostí na

n …vybavená špeciálnym 3M lepidlom pre 		
jednoduché odstránenie

použitie.

n• …liata, vysoko prispôsobivá PVC fólia

Fólia tiež zaručuje veľmi jednoduchú aplikáciu.

n …optimálna pre mokrú aplikáciu, ktorá umožňuje
veľmi jednoduché lepenie

Jasná výhoda ... pre sklo-dekoráciu
Fólia poskytuje personalizované riešenia na ochranu súkromia

n …vybavená špeciálnym PET linerom, ktorý chráni
pred statickou elektrinou počas spracovania

na dvere a priečky, napríklad na konferenčných miestnostiach.

n …trvácna, so životnosťou až sedem rokov

Môže byť tiež veľmi efektívne použitá na fasádach, schodiskách

n …samozrejmou súčasťou 3M Systému predĺženej
záruky a 3M MCS Záruky

a zábradliach. Fólia umožňuje vytváranie špeciálnych efektov,
napríklad imitáciu pieskovaného skla alebo rytiny s využitím bieleho
atramentu.

Jasná výhoda ... pre grafiku na výkladoch
Vysoko priehľadná fólia je vynikajúco využiteľná v mieste predaja
(POS) pre dizajn výkladov, deliacich stien, mobilných displejov,
stojanov, držiakov, navigačných a informačných tabúľ, vitrín atď.
Fólia Clear View je jednoducho odstrániteľná, preto je výnimočne
vhodná pre reklamu a propagáciu.

Jasná výhoda ... pre polepy vozidiel
Najväčšou výhodou v tejto oblasti aplikácie je možné zahrnutie
okien automobilov do celkového dizajnu polepu automobilu. Tým
poskytuje úplnú slobodu v kreativite a umožňuje grafické riešenia
z jedného kusu fólie na okná a karosérie. Fólia otvára nové možnosti
pre grafiku všetkých typov vozidiel, napríklad prostriedkov verejnej
hromadnej dopravy. Fólia 3M Scotchcal Clear View 8150 môže byť
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dokonca aplikovaná na veľmi zakrivené sklá taxíkov alebo firemných
automobilov. Funkcia one-way vision je dosiahnuteľná tlačovou
imitáciou perforácie, takže výhľad von z vozidla zostane nezmenený.
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