3M Reklámgrafikai üzletág
Taxi járművek dekorálása
Technikai segédlettel kivitelezők számára

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
Polírozható és ellenáll az olajszármazékoknak

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 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

3M ajánlat prémium Taxifóliázásra
Nettó ajánlott fogyasztói
2
alapanyagár* / m

Termékelőnyök

Fólia típusa

•
•
•
•
•

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

A fényezést megszólalásig utánzó felület
Polírozható
Olajszármazékoknak kis mértékben ellenáll
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
• 1,52m tekercsszélesség-illesztésmentes telepítés

4.590,- Ft + ÁFA

3M IJ 70-114 víztiszta
nyomtatható fólia

• Öntött fólia, mely nem zsugorodik
• Kiválóan alkalmazható 3D felületeken

2.220,- Ft + ÁFA

3M IJ 40-114 víztiszta
nyomtatható fólia

• Kiváló ár-érték arányú víztiszta fólia sík és ívelt
üvegfelületekre

1.290,- Ft + ÁFA

A City Taxi segítségével elvégzett piackutatás szerint:
a járművek dekorálásánal a legfontosabb kritérium:
• tartósság és az eltávolíthatóság
a leginkább bosszantó hiba:
• A fólia eltávolításánál a ragasztóréteg
megsérti a fényezést
• A fólia felhelyezésénél a dekoratőr apró
vágásokat ejt a karosszérián
A fólia alatt átsejlik az autó eredeti színe

3,77 %

A fólia eltávolításánál a ragasztóréteg egy része a karosszérián marad

16,98 %

A fólia gyorsan kifakul

24,53 %

A fólia a sarkainál visszapöndörödik

41,51 %
69, 81 %

A fólia eltávolításánál a ragasztóréteg megsérti a fényezést
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* A fenti árak nem tartalmazzák a fólia applikációjának díját és az egyéb járulékos költségeket. Pontos árajánlatért forduljon a dokumentum hátsó oldalán
található partnereinkhez. Az ajánlat visszavonásig él, a feltüntetett kedvezményes árak maximum 310 HUF/EUR árfolyamig érvényesek!

www.3m.hu/taxifoliazas

Miért érdemes prémium alapanyagot választania?
Comply™ légcsatornás technológia: Biztosítja a könnyű, buborék és gyűrődés
mentes applikációt. A ragasztórétegben található mikrocsatornákon keresztül a beszorult
levegő könnyedén távozik.
Controltac™: Millió beágyazott mikroszkópikus üveggolyó biztosít lehetőséget a fólia
újra-pozícionálásához az applikáció során, megkönnyítve a dekoratőr munkáját.

Gyorsabban telepíthető, ezért több munkát fog majd tudni
elvégezni egységni idő alatt!

Mire érdemes odafigyelni az applikáció során?
1. A felület megtisztítása, zsírtalanítása, és az autó átvétele:
Előzetes, hagyományos mosás és tisztítás:
Mossa le a felületről mosószerrel az erős utcai szennyeződéseket és öblítse le vízzel
(szerves anyagok eltávolítása: fanedvek, madár ürülék, rovarok)
Átvétel:
A tisztítás után ajánlott egy írásos dokumentáció összeállítása (akár fényképpel együtt)
amivel átvesszük a tulajdonostól az autót.
Oldószeres tisztítás
3M™ Felület Előkészítő Rendszer (Kátrány, viasz és zsír maradék eltávolítása)
Menete: Itasson be egy tiszta rongyot 3M Felület Előkészítő folyadékkal
Nagyon alaposan törölje át az egész felületet, főleg az éleket az átitatott ronggyal
Törölje szárazra a felületet mikroszálas törlőkendővel, mielőtt a felületről a tisztítószer
teljesen elpárologna. Így a felület teljesen tiszta és száraz lesz.
2. Elemek eltávolítása - szükség esetén:
A megfelelő applikációhoz a következő elemek leszerelése is szükséges lehet:
ajtókilincsek, tetőantenna tetősínek, fényszóró, hátsó lámpa, visszapillantó tükör
3. Ideális applikációs hőmérséklet:
Ideális ragasztási hőmérséklet - applikációs környezet és felület: 20-22°C
Utómelegítés - Ragasztás után, mélyedésekben, éleken, szélek lezárása: 80°C felett
4. Pihentetés, átadás
Applikálás után hagyjuk a fóliát legalább 24 órát pihenni, hogy a megfelelő
kötés a ragasztó és a felület között kialakuljon! Nem ajánlott az autók két
kb. 20°C-os tér közötti mozgatása a technológiai időben még abban az
esetben sem, ha ez nagyon rövid időt vesz igénybe.
Az autót érdemes saját átadás-átvételi jegyzőkönyvnek az aláírása és a
garancia papírok kitöltése után átadni.
5. Mosás, karbantartás
Mindenképpen hívjuk fel az ügyfelek figyelmét arra, hogy a fólia
épségének érdekében kerüljék a nagy nyomású mosóberendezéssel történő tisztítást, a gépi mosást és az ammónium tartalmú
tisztítószrek használatát. Egyéb tudnivalókat a karbantartási útmutatóban talál: www.3m.hu/taxifoliazas

3M Hungária Kft.
Reklámgrafikai üzletág
1138 Budapest, Váci út 140.
Tel.: +36-1/270-7777
www.3M.hu/reklamgrafika

A fólia tapadásának növekedése az idő előrehaladtával:
Tapadás
Nyáron
Télen

10 óra

10 hét

10 hónap

3M Reklámgrafika forgalmazók:
Medivia Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Erzsébeti út 6.
Tel.: +36-62/534-845
www.medivia.hu
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Nortek Kft.
1047 Budapest,
Fóti út 73.
Tel.: +36-1/788-3607
www.nortek.hu
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