3M spustila nové webové stránky www.3Mprobudovy.cz o čištění a údržbě
budov
Tisková zpráva, 7. listopadu 2007
Praha, 7. listopadu 2007 – Společnost 3M spustila nové webové stránky
www.3Mprobudovy.cz, poskytující informace o čištění a údržbě budov. Svým zaměřením
pomohou především správcům budov (Facility manažeři), profesionálním úklidovým
firmám, architektům a manažerům ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Na jednom
místě tak lze najít řešení a rady pro bezpečnější a čistší pracoviště v podobě nabídky
produktů 3M, které splní požadavky všech, kterým jsou tyto stránky určeny. Návštěvníci
stránek si tak mohou dle svých potřeb vybrat z komplexní nabídky řešení od vstupních rohoží
zajišťujících maximální zadržení nečistot, přes výrobky pro čištění a hygienu uvnitř budovy,
povrchy a produkty pro zabezpečení podlah a tzv. „bezpečnou chůzi“, které slouží jako
prevence proti úrazům až po produkty určené pro ochranu skleněných ploch a oken.
Stránky jsou rozděleny do podsekcí, které poskytují konkrétní řešení pro jednotlivé cílové
skupiny, informace o produktech a v informačním centru je možné získat mimo jiné údaje kde
se dají produkty zakoupit, jaké přinesou firmě výhody, a právní podmínky a normy související
s bezpečnostními předpisy. Pro ty, kteří již mají s produkty 3M určenými k údržbě a čištění
budov zkušenosti, je orientace stránek usnadněna přímo podle jednotlivých produktových
značek – Nomad, Scotch-Brite, a Safety-Walk a mohou si tak snadno a rychle z nabídky
vybrat to, co právě hledají.
Struktura webových stránek www.3Mprobudovy.cz:
Řešení pro
•
•
•
•

Správce budov
Úklidové firmy
Architekty
Manažery ochrany zdraví & bezpečnosti

Informace o produktech
•

•

•

Vstupní rohože
o Katalog výrobků
o Výhody pro firmu
o Proč jsou vstupní rohože důležité?
Čištění a hygiena
o Katalog výrobků
o Výběr vhodného výrobku
Bezpečná chůze
o Katalog výrobků
o Právní podmínky a normy
o Výhody pro firmu

o Potřeby protiskluzové podlahy
o Jak funguje protiúnavový povrch?
•

Fólie pro ochranu skleněných ploch
o Informace o produktech
o Často pokládané dotazy

Informační centrum
•
•
•
•

Kde nakoupíte
Novinky
Výhody pro firmu
Kontaktujte nás

O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako Minnesota
Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích
světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard
dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí
Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu BusinessWeek
sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např. Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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