Nové
3M inovační centrum
Snažíme se uspokojit naše zákazníky inovativními technologiemi, špičkovou kvalitou, hodnotou i servisem.
Proto jsme vybudovali nové 3M inovační centrum, které na ploše 452 m prezentuje nejen komplexní
produktové portfolio a řešení 3M, ale i spojení s naším technickým a testovacím zařízením, díky kterému
nabízíme našim zákazníkům přidanou hodnotu skrze sofistikovaný technický servis.
2

V oblasti řešení 3M pro průmysl a výrobu jsou vedle ukázky
produktové škály k vidění i dveře aut se zapojením řešení
3M do jednotlivých fází výroby a úpravy – lisování, svařování,
lakování, tuning a opravy.
Další oblast představuje řešení 3M pro bezpečnost pracovníků
a pro ochranu a zabezpečení dokumentů či majektu. K vidění
jsou rovněž řešení pro vodárenský průmysl.
Součástí představení řešení 3M pro kancelář a domácnost je
i kuchyňská linka vybavená úklidovými prostředky. Prezentovány
jsou rovněž ergonomické produkty 3M.
Oblast věnovaná zdravotnictví představuje řešení pro
nemocnice, řešení 3M ESPE pro stomatologii a řešení 3M Unitek
pro ortodoncii. V prostředí lékárny si můžete prohlédnout jaké
výrobky 3M nabízí k domácímu ošetření. Tradiční českou značku
náplastí 3M Spofaplast doplňují zdravotnické prostředky Nexcare
k širokému využití doma i při sportu.
1 Řešení pro průmysl
2 Řešení pro bezpečnost, zabezpečení a ochranu
3 Řešení pro kancelář a domácnost
4 Řešení pro zdravotnictví
5 Řešení pro infrastrukturu a dopravní
bezpečnost
6 Řešení pro elektro a telekomunikaci
7 Lékárenské portfolio
8 Laboratoř a technický servis

Darkroom je tmavým prostorem, kde jsou uvnitř názorně
prezentovány vlastnosti reflexních materiálů a infrastrukturního
řešení 3M.
V další oblasti je představeno i řešení 3M pro elektroprůmysl,
energetický průmysl a telekomunikaci.
V 3M inovačním centru je k dispozici rovněž prezentační
technika 3M. K osvěžení slouží voda filtrovaná systémem
3M. Grafické materiály či čistící rohože, které provázejí celým
prostorem, jsou rovněž produktem 3M a dotváří tak představu
o komplexnosti řešení 3M.

Zázemí s testovacím vybavením
sloužící k podpoře a vývoji aplikací

s použitím produktů 3M
 Návrh a optimalizace tvarového designu dílů vyráběných
z lepicích fólií, lepicích pásek a jiných materiálů dodávaných
ve formě rolí nebo archů včetně výroby prototypových
a zkušebních dílů.
 Návrh a simulace aplikace navržených dílů.
 Pomoc při optimalizaci tvaru lepených dílů a rozložení
tlaku v lepené ploše za použití tlakem citlivé fólie s on-line
vizualizací a pozdějším možným vyhodnocením.
 Návrh použití optimálního produktu pro lepení pro danou
pevnost a namáhání lepeného spoje za využití testovacího
trhacího stroje a simulace urychleného stárnutí (cyklické
střídání teplot).
 Pevnost lepeného spoje a střídání teplot jsme schopni
testovat po konzultaci dle zákaznických specifikací,
mezinárodních norem nebo vyvinout metodiku individuální –
relevantní dané aplikaci.
 Provádíme mikroskopická pozorování v odraženém světle
a jejich dokumentování.
 Provádíme prezentaci a návrh optimálního čistícího procesu
pomocí ultrazvukové pračky.
 Aplikace lepidel pomocí sítotisku včetně lepidel
vytvrzovaných UV zářením.
 Produktové a aplikační školení našich zaměstnanců
a zaměstnanců zákazníka.
 Příprava prototypových vzorků k testování na straně
zákazníka – slepených funkčních celků.
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