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Ανάρτηση Χωρίς Φθορές

Δεν Χρειάζονται
Εργαλεία

Δυνατό Κράτημα

Αφαιρείται
Χωρίς να Αφήνει
Υπολείμματα

Η Τεχνολογία της Ταινίας για Κάδρα Command™

Κολλήστε στην
κορνίζα

Ενώστε τις ταινίες

Πιέστε στον τοίχο

Τραβήξτε για να την
αφαιρέσετε

Δεν παρουσιάζονται όλα τα βήματα για
την εφαρμογή και την αφαίρεση.
Δείτε τη συσκευασία για πλήρεις
οδηγίες ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.3Mhellas.gr/3M/el_GR/
command-EU/

Συχνές Ερωτήσεις

Συμβουλές Χρήσης

Οι Ταινίες για Κάδρα Command™ μπορούν
να συγκρατήσουν αφρώδη ηχομονωτικά πάνελ
ή διακοσμητικά πιάτα;

• Περιμένετε 7 μέρες μετά τη 		
βαφή πριν τις χρησιμοποιήσετε.
• Μην κάνετε ανάρτηση πάνω από 		
κρεβάτια ή σε ταπετσαρία.
• Μην κρεμάτε πολύτιμα ή 		
αναντικατάστατα αντικείμενα.
• Δεν συνιστώνται για στερέωση
ραφιών, ταπισερί ή κουτιών 		
τοίχου για τοποθέτηση 		
διακοσμητικών.
• Μην τοποθετείτε τις ταινίες σε
χάρτινες ή υφασμάτινες 		
επιφάνειες του κάδρου.

Ναι, υπό τον όρο ότι το αντικείμενο είναι μέσα στα όρια βάρους που
καθορίζεται για τις Ταινίες για Κάδρα Command™ Δεν συνιστούμε την
ανάρτηση ταπισερί ή άλλου υφάσματος. Για τα διακοσμητικά πιάτα,
βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί η αυτοκόλλητη ταινία
είναι λεία. Μην κρεμάτε πολύτιμα ή αναντικατάστατα αντικείμενα.

Μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω τις Ταινίες για Κάδρα
Command™;

Συχνές Ερωτήσεις

Όχι, οι Ταινίες για Κάδρα Command™ προορίζονται για μια μόνο χρήση. Τα
Command™ Γαντζάκια για Κάδρα (Γενικής χρήσης και Γαντζάκια για Καμβά)
μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν με την τοποθέτηση Command™
Ανταλλακτικής Ταινίας (δείτε τις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες).

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οριζόντια ή κάθετα;
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς κάθε κατεύθυνση.

Μικρό

Μεσαίο

Μεγάλο

Στενό

Γενικής
Χρήσης

Καμβάς

ΕΩΣ
20 cm x 25 cm

ΕΩΣ
45 cm x 61 cm

ΕΩΣ
61 cm x 91 cm

ΕΩΣ
45 cm x 61 cm

ΕΩΣ
45 cm x 61 cm

ΕΩΣ
45 cm x 61 cm

ΕΩΣ
20 cm x 25 cm

ΕΩΣ
45 cm x 61 cm

ΕΩΣ
61 cm x 91 cm

ΕΩΣ
45 cm x 61 cm

ΕΩΣ
45 cm x 61 cm

ΕΩΣ 4
5 cm x 61 cm

Όριο βάρους

900 gr (2 ζευγάρια)

2,7 kg (2 ζευγάρια)

3,6 kg (2 ζευγάρια)

2,7 kg (2 ζευγάρια)

3,6 kg

1,3 kg

Μέγιστες Διαστάσεις
Κάδρου

13 cm x 18 cm

28 cm x 43 cm

40 cm x 51 cm

28 cm x 43 cm

45 cm x 61 cm

45 cm x 61 cm

Όριο βάρους

1,8 kg (4 ζευγάρια)

5,4 kg (4 ζευγάρια)

7,2 kg (4 ζευγάρια)

5,4 kg (4 ζευγάρια)

Μέγιστες Διαστάσεις
Κάδρου

20 cm x 25 cm

45 cm x 61 cm

61 cm x 91 cm

45 cm x 61 cm

1642464

Ανάρτηση Κάδρων

Διακοσμητικά

Διάφανα

Γενικής Χρήσης

Μπάνιο

Εξωτερικού χώρου

Καλώδια

Εσωτερικού χώρου, Εσωτερικού χώρου, Εσωτερικού χώρου,

Εσωτερικών/
Εσωτερικού ή
Εσωτερικού ή
Εσωτερικού χώρου εκτός από μπάνια ή εκτός από μπάνια ή εκτός από μπάνια ή
Εσωτερικού χώρου
Εξωτερικού Χώρου Εξωτερικού Χώρου
Εξωτερικών Χώρων
υγρά περιβάλλοντα υγρά περιβάλλοντα υγρά περιβάλλοντα

Αδιάβροχες
Ταινίες
Ιδανικό για να
Κρεμάσετε

X

X

Κάδρα

Διακόσμηση
σπιτιού

Φώτα

Σκούπες

Πετσέτες

Φωτάκια με καλώδια

Καλώδια

Διακοσμητικά τοίχου

Στεφάνια

Κοσμήματα

Καπέλα και
σακάκια

Μπουρνούζια

Ταινίες LED

Φωτάκια με καλώδια

Καθρέπτες

Μπουφάν

Αξεσουάρ

Κλειδιά

Σφουγγάρια και
λούφες

Στεφάνια

Καμβά

Κλειδιά

Κλειδιά

Σκαλέτα

Σαπούνι και
καλλυντικά

Εποχιακή
διακόσμηση

Αφίσες

Τσάντες και σακίδια

Στεφάνια

Αναλώσιμα Γραφείου

Μακιγιάζ

Εορταστικά
Διακοσμητικά

Ρολόγια τοίχου

Κοσμήματα

Διακόσμηση
σπιτιού

Τσάντες και
σακίδια

Παιχνίδια μπάνιου
για παιδιά

Σκεύη ψησίματος

Γράμματα

Φουλάρια και
αξεσουάρ

Καθαριστικά

Αποθήκευση μέσα
στο ντους ή στο
έπιπλο της τουαλέτας

Θερμόμετρο

Διακόσμηση
σπιτιού

Ταΐστρα πουλιών

