3M Reklámgrafikai üzletág
Taxi járművek dekorálása

Az én Taxim

az én cégérem
Akár 5 év garancia az alapanyagra
Egész Európára kiterjedő 3M tanúsítvánnyal rendelkező telepítői hálózat
Prémium öntött fóliák - autója hosszútávon lesz a minőség tükre
Felülete megszólalásig hasonlít a fényezett felületre (SP 1080-as típus)
Polírozható és ellenáll az olajszármazékoknak (SP 1080-as típus)

www.3m.hu/taxifoliazas

Gépjárművek alapszíne - 3M SP 1080 G-15 “Traffic Yellow”
fényes, sárga autó design fólia
Egységes kilométerdíj + dohányozni tilos piktogram & használható bankkártyák

Taxi pepita sáv - RAL 9017 fekete

3M IJ20-114 / IJ40-114 víztiszta fólián fekete nyomtatás

3M IJ70-114 víztiszta fólián fekete nyomtatás

Egységes kilométerdíj - RAL 9017 fekete

3M IJ70-114 víztiszta fólián fekete nyomtatás

Engedélyszám & „Minősített budapesti taxi” - RAL 9017 fekete

3M IJ70-114 víztiszta fólián fekete nyomtatás
Személytaxi szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat levédett logója és telefonszáma

3M IJ70-114 víztiszta fólián fekete nyomtatás
Egyéni reklámfelület

3M IJ70-114 víztiszta fólián nyomtatás

Amit a minőségi fóliázással kapcsolatban mindenképpen tudnia kell
1. Egy átlagos autó teljes fóliázásához kb. 25 m fólia szükséges.
2

2. Teljes autó becsomagolására, csak jó minőségű, un. öntött típusú fólia alkalmas, csak ilyen anyagra kérjen árajánlatot.
3. Egy teljes autó becsomagolásához minimálisan kettő, de optimálisan akár 3-4 jól képzett dekoratőr szükséges. A 3M által
minősített Autó- és Járműdekoratőr műhelyek, komoly referenciákkal rendelkező, évek óta megbízhatóan működő vállalkozások.
4. Egy professzionális műhelyben, ahol összeszokott csapat telepíti a fóliát 0,5 - 5, átlagosan 1 teljes autó becsomagolást tudnak
elvégezni naponta. A nem megfelelő kapacitás ellenére elvégzett rohammunka a minőség drasztikus romlásával jár.

Jó ha tudja, hogy Magyarországon csak a 3M ad európai szintű, valódi vizsgával záródó Autó- és
Járműdekoratőr minősítést!

A professzionális fóliázás menete:
0. nap este: ÁTVÉTEL:
1. Mosás után az autót a műhelybe juttatják, ahol írásos dokumentáció kíséretében (akár fényképpel együtt) az autót átadják.
2. Az éjszaka folyamán a karosszéria kiszárad és applikációs hőmérsékletre melegszik (optimálisan 20-22°C)
1-3 nap TELEPÍTÉS:
1. Felület előkészítése: részletes tisztítása és szükség szerint szerelés (kilincs, lámpák stb.)
2. Applikáció: az autó átfóliázása - legkritikusabb felületek: kilincsek, visszapillantók, lökhárítók - ezeket egy gyakorlott telepítő is
időigényesen tudja kivitelezni
3. Utókezelés: a fólia utómelegítése, hogy a ragasztó megkössön a széleket lezárják; esetleges polírozás a telepítés közben a fóliában esett karcolások eltüntetésére
4. Pihentetés/ ragasztó technikai ideje: applikálás után a ragasztónak legalább egy éjszakára van szüksége, hogy a megfelelő kötés
kialakuljon (optimálisan ez 24-48 óra)
2-4 nap reggel ÁTADÁS:
Az autó átadása - esetleg a fóliázóműhely saját átadás-átvételi jegyzőkönyvének / garanciapapírjának kiadásával

Mosás, karbantartás
A fólia épségének érdekében kerülje a nagy nyomású mosóberendezéssel történő tisztítást, és a gépi mosást. Egyéb tudnivalókat a
karbantartási útmutatóban talál: www.3m.hu/taxifoliazas

Ha nem megfelelő alapanyagot választ, vagy nem megfelelő minőségű az applikáció....
.... a fólia visszajön, kezdetét veszi a hosszú reklamációs procedúra, ami bevételkiesést okoz
.... az illesztéssel telepített fólia, csúnya lesz, autója negatív képet közvetít ügyfelei felé
.... gyenge minőségű fólia esetén az eltávolításnál a fényezés sérülhet
.... a nem megfelelően, a karosszérián vágott fólia megsértheti a fényezést
.... ami olcsónak tűnt, az a végén drágább lesz.

www.3m.hu/taxifoliazas

3M Prémium csomag
Termékelőnyök

Fólia típusa

•
•

A fényezést megszólalásig utánzó felületű
Polírozható
Olajszármazékoknak kis mértékben ellenálló
Öntött fólia, kiválóan alkalmazható 3D felületeken
Többrétegű anyag, kiváló fedőképességgel, így a fényezés alapszíne ellenére
egységes megjelenést biztosít a teljes flotta számára
Légcsatornás és pozícionálható ragasztó
1,52 m tekercsszélesség -> illesztésmentes telepítés

3M IJ 70-114 víztiszta
nyomtatható fólia

•
•

Öntött fólia, mely nem zsugorodik
Kiválóan alkalmazható 3D felületeken

3M IJ 40-114 víztiszta
nyomtatható fólia

•

Kiváló ár-érték arányú víztiszta fólia sík és ívelt üvegfelületekre

3M SP 1080 G-15 “Traffic
Yellow” fényes sárga autó
design fólia

•
•
•
•
•

Árajánlatért forduljon a lap alján található partnereinkhez.
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