Zachowaj
bezpieczny
dystans
Rozwiązania graficzne
Please note that all presented stickers are only inspirational.
Check local legal requirements before use of presented patterns.
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Rozwiązania dla transportu
publicznego

Zachowaj dystans dzięki
rozwiązaniom 3M
Sięgając po produkty 3M, wybierasz
jakość i specjalistyczne wyroby znanej,
globalnej marki. Zaufaj doświadczeniu
3M i miej pewność, że stosując nasze
rozwiązania, uzyskasz oczekiwane
rezultaty i spełnisz potrzebne standardy.
Globalna pandemia COVID-19
wprowadziła pojęcie społecznego
dystansowana do całego naszego
życia. W nadchodzących miesiącach
wszystkie obiekty, począwszy od
sklepów i restauracji po fabryki
i biura, będą wymagały wprowadzenia
nowych środków zapobiegających
rozprzestrzenianiu się wirusa
i zapewniających bezpieczeństwo
klientom i pracownikom.

Dużym wyzwaniem dla firm jest
dostosowanie układu pomieszczeń,
aby pomóc utrzymać wymagany
dystans zarówno pracownikom jak
i klientom.
3M posiada wieloletnie
doświadczenie we współpracy
z firmami w zakresie tworzenia
najlepiej dopasowanych rozwiązań
z wykorzystaniem folii do produkcji
grafik i oznakowań. Nasza szeroka
gama folii graficznych do podłóg,
okien i ścian to doskonałe
produkty do prostych wizualnych
znaczników, aby klient utrzymywał
wymagany dystans na wszystkich
etapach wizyty w danym miejscu.
Odpowiadamy również na potrzeby
klientów w zakresie utrzymania
czystości. Nasze portfolio zawiera
skuteczne rozwiązania, najwyższej
jakości.

Wybierz rozwiązanie przyjazne dla środowiska, sięgając po nasze
niezawierające PVC folie do zadruku 3M™ Envision™ Print Film 48C
oraz 3M™ Envision™ Print Wrap Film 480mC. Doskonale nadają się do
komunikatów o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu.
Grafiki mogą być umieszczone na ścianach lub siedzeniach. Są wyjątkowo
trwałe i nadają się do aplikacji na wymagających powierzchniach.

STOP

NO
CROSSING
2m

NO SITTING HERE
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Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.

KEEP A DISTANCE
OF 2m
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Rozwiązania dla handlu
detalicznego

Pomóż swoim klientom bezpiecznie poruszać się
w przestrzeni sklepowej. Wyraźne oznakowanie
zapewnieni bezpieczeństwo podczas codziennych
zakupów.

Folia do zadruku 3M™ Envision™ Print Film 48C to niezawierający PVC
produkt do spersonalizowanych naklejek ściennych, łatwy w aplikacji
i usuwaniu. Stosuj ją razem z 3M™ Scotchgard™ 8995 Laminatem
ochronnym antygrafitti do zastosowań wewnętrznych, by zabezpieczyć
oznakowania przed zarysowaniem i oddziaływaniem chemikaliów.
Twórz przeźroczyste krótko- i długoterminowe oznakowanie
lub naklejki na okna i witry sklepowe za pomocą 3M™ Clear View
Folii graficznej, transparentnej IJ8150. Informuj swoich klientów
o konieczności zachowania dystansu i udostępniaj im inne komunikaty.
Folia jest przejrzysta optycznie i doskonale nadaje się do nadruku,
dzięki czemu Twój przekaz się wyróżni.

ENTRY WITH
FACEMASKS ONLY

ENTRY WITH
GLOVES ONLY

DISINFECTION POINT

ONLY 1 PERSON
AT THE CHECKOUT

KEEP 2 METERS
APART

CONTACTLESS
PAYMENT

KEEP 2 METERS DISTANCE
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Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.
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Rozwiązania dla biur i szkół

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników i uczniów,
dzięki informacji o konieczności zachowania dystansu

Nasze rozwiązania do wewnętrznych grafik podłogowych idealnie
nadają się do tworzenia kierunkowych lub informacyjnych grafik do
komunikacji z pracownikami i klientami, wykorzystujących komunikaty
lub przypomnienia ważne podczas epidemii COVID-19. Rozwiązania
te są łatwe w zastosowaniu, trwałe i łatwe do czyszczenia. Posiadają
wymagane atesty określające stopień palności.

Stosuj białą, kryjącą, błyszczącą i usuwalną folię graficzną
3M™ Scotchcal™ IJ40-10R razem z laminatem do grafik
podłogowych 3M™ Scotchcal™ 3645, by zapewnić właściwości
anty-poślizgowe i odporność na środki czyszczące, przy
jednoczesnym zachowaniu doskonałej stabilności kolorów
i długotrwałej wytrzymałości. Folia łatwo się aplikuje i usuwa
z różnych powierzchni.

ENTRY WITH
FACEMASKS ONLY

LIMITED NUMBER
OF PEOPLE UP TO 4

KEEP DISTANCE

NO SITTING
HERE
STAND HERE!

KEEP DISTANCE
STAND HERE!

2m

DISPOSE OF GLOVES
AND MASKS HERE

ALWAYS WEAR
GLOVES

DISINFECTION POINT

KEEP A DISTANCE
OF 2m

KEEP 2 METERS DISTANCE
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Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.
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Rozwiązania dla branży
hotelarskiej

Rozwiązania dla opieki
zdrowotnej

Folie 3M™ idealnie nadają się do umieszczania tymczasowych znaków lub
naklejek na ścianach wewnętrznych, ponieważ oferują możliwość zadruku,
są łatwe w aplikacji i demontażu. Idealne do krótkotrwałego oznakowania
kierunkowego lub zamieszczenia znaków ułatwiających zachowanie
dystansu. Grafiki sprawiają, że komunikat przyciąga wzrok i ułatwia
pacjentom poruszanie się po placówce medycznej.
Taśmy antypoślizgowe 3M™ Safety Walk™ serii 600 zostały zaprojektowane
do wytyczania wyraźnych linii demarkacyjnych na podłodze, wokół kas
oraz innych zatłoczonych miejsc. Taśmy te charakteryzują się doskonałą
stabilnością koloru i długotrwałą wytrzymałością na obszarach o dużym
natężeniu ruchu. Mają właściwości antypoślizgowe dzięki wysokiemu
współczynnikowi tarcia i są odporne na działanie środków czyszczących.

AVOID TOUCHING
YOUR EYES,
NOSE AND FACE

DONT SPIT
IN PUBLIC

ALWAYS WEAR
A FACE MASK

KEEP 2 METERS
APART

Nasze rozwiązania do grafik wewnętrznych umożliwiają tworzenie
kierunkowych lub informacyjnych grafik podłogowych oraz naklejek
ściennych, które pomagają w przekazywaniu pożądanych komunikatów
lub przypomnień ważnych podczas epidemii COVID-19. Dają szerokie
spektrum możliwości, umożliwiając umieszczanie dużych znaków, jak
również małych naklejek podłogowych i oznaczeń. Nasze rozwiązania są
łatwe w zastosowaniu, trwałe i łatwe do czyszczenia. Posiadają wymagane
atesty określające stopień palności.

DISINFECTION POINT

SNEEZE AND COUGH
IN YOUR ELBOW
OR NAPKIN

2m
DONT HUG
OR SHAKE HANDS

2m
DISPOSE OF GLOVES
AND MASKS HERE
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KEEP A DISTANCE
OF 2m

ALWAYS WEAR
A FACE MASK

KEEP A DISTANCE
OF 2m

DISPOSE OF GLOVES
AND MASKS HERE

KEEP 2 METERS
APART

LIMITED NUMBER
OF PEOPLE UP TO 4

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.

9

Rozwiązania dla branży
produkcyjnej

Rozwiązania dla restauracji
szybko-obsługowych z drive
through

Skorzystaj z naszych rozwiązań w zakresie znakowania podłóg, aby
stworzyć wyraźne linie demarkacyjne wokół kas i innych obszarów, gdzie
należy zachować dystans podczas oczekiwania w kolejce. Te trwałe
taśmy są przeznaczone do aplikacji na podłogi i mają dobre właściwości
antypoślizgowe, w zależności od wymagań powierzchni, dzięki czemu
nadają się do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
Oferujemy szeroki asortyment produktów obejmujący rozwiązania
do zastosowania zarówno krótko-, jak i długoterminowego.

2m
KEEP A DISTANCE
OF 2m

STOP
ALWAYS WEAR
GLOVES

ALWAYS WEAR
A FACE MASK

Połącz folię graficzną 3M™ Scotchcal™ 3662-10 do nawierzchni na
zewnątrz z laminatem do grafik chodnikowych 3M™ Scotchcal™ 3647,
który oferuje doskonałe właściwości antypoślizgowe i jest odporny na
uszkodzenia. Materiał nadaje się do obszarów o wysokim natężeniu ruchu
- doskonały do oznakowań graficznych zamieszczanych na zewnątrz, na
chodnikach i podjazdach.

WAITING
POINT

KEEP 2 METERS DISTANCE
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Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.

ORDER
HERE

DRIVE
THROUGH

WE ARE
OPEN!

CONTACTLESS
PAYMENT

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.
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Rozwiązania dla pojazdów
flotowych

Rozwiązania dla stacji
benzynowych

Folia graficzna 3M™ Scotchcal™ serii 3650 wyróżnia się odpornością na
opary benzyny i okazjonalne plamy z benzyny, zachowując profesjonalny
wygląd w trudnych warunkach środowiskowych.

NO
CROSSING

WE ARE
OPEN!

OPENING HOURS
Mon-Fri
Sat

OPENING HOURS
FOR ELDERLY
AND VULNERABLE
CUSTOMERS

LUNCH BREAK

3M oferuje produkty do graficznego oznakowania pojazdów flotowych. Folie
graficzne, które są rekomendowane do tego zastosowania, są łatwe do usunięcia,
dzięki czemu w prosty sposób można przywrócić oryginalny wygląd pojazdu
lub zmienić treść komunikatu. Na liście produktów znajduje się także usuwalna,
odblaskowa folia graficzna, która może zwiększyć bezpieczeństwo pojazdu,
jednocześnie zapewniając dobrą widoczność komunikatu zarówno w dzień,
jak i w nocy. Dostępne są różne rodzaje folii, dostosowane do potrzeb każdej
powierzchni- płaskiej, z nitami czy z przetłoczeniami.

LOGO

Contactless
delivery
our priority

LOGO
Contactless
delivery
our priority

KEEP 2 METERS DISTANCE
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Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ikony mają charakter wyłącznie orientacyjny.
Przed użyciem należy sprawdzić lokalne wymogi prawne.
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Wewnątrz/
na
zewnątrz

Gdzie stosować

Materiał

Laminat

Wykończenie

Trwałość*

Bez
PVC

Informacje dodatkowe

Wewnątrz/
na
zewnątrz

Restauracje
szybko-obsługowe

3M™ Scotchcal™
Folia graficzna
IJ40-10R

3M™
Scotchcal™
3645

Lustrzane

Długotrwała do 1 roku

-

Opieka zdrowotna

Szkoły

Certyfikowana za zgodność
z DIN 51130 R9

Zakłady produkcyjne
Sektor hotelarski
Łazienki

Opieka zdrowotna
Biura
Transport publiczny
Szkoły
Zakłady produkcyjne
Stacje benzynowe
Sektor hotelarski
Łazienki

Certyfikowana za zgodność
z EN 13501

Transport publiczny

Stacje benzynowe

Łatwa aplikacja i usuwanie
z różnych powierzchni.

Wyjątkowa stabilność koloru
i długotrwała żywotność.

Biura

Wewnątrz

Handel detaliczny
Restauracje szybko-obsługowe
Centra handlowe

Doskonałe właściwości antypoślizgowe i odporność na
środki czyszczące

Centra handlowe

3M™ Scotchcal™
Folia graficzna
IJ20-10R/20R***

3M™
Scotchcal™
3649

Matowe

Krótkotrwała
- ekonomiczna do 3 m-cy

-

Długotrwałe
i ekonomiczne rozwiązanie.

Certyfikowana za zgodność
z EN 13501

Stacje benzynowe
Na
zewnątrz/
chodnik

Wewnątrz/
na
zewnątrz

Obszary o wysokim
natężeniu ruchu
w obiektach handlu
detalicznego
i centrach handlowych,
placówkach
opieki zdrowotnej,
szkołach, zakładach
produkcyjnych
i budynkach,
w hotelach.

Gdzie stosować

3M™
Scotchcal™
3647

Matowe

Długotrwała - do 2
lat - żywotność folii
chodnikowych jest zwykle
ograniczona przez warunki
środowiska oraz podłoże,
na które naklejana jest folia.
Stwierdzenie dotyczące
żywotności 3647 wskazuje,
jak długo laminat wykazuje
się odpornością na
czynniki atmosferyczne
bez wyraźnych oznak
degradacji.

Materiał

Trwałość*

-

Restauracje szybkoobsługowe

Biura

3MTM Winylowa taśma ostrzegawcza 766,
764

Krótkotrwała - ekonomiczna

3MTM Taśma winylowa 5702, 471

Długotrwała

Szkoły

Informacje dodatkowe

Średnio-długo wytrzymała.

Stacje benzynowe

Szybka i łatwa aplikacja.

Sektor hotelarski

Łatwo i czysto się odrywa w jednym
kawałku

Łazienki

Długotrwała możliwość czystego
usunięcia (do 12 m-cy)

Punkty drive through

Tak

Tak

Długotrwała

Matowe

Średnia
- do 6 lat

Bez PVC.
Z certyfikatem
GREENGUARD.

Folia do zadruku
3M™ Envision™
Print Film 480mC

3M Envision™
8550M

Matowe

Długa
- do 10 lat

Tak

Tak

Bez PVC. Do
wymagających
powierzchni.
Elastyczność i dobre
dopasowanie do
powierzchni, jak
np. skomplikowanych
zagięć, pofałdowań,
głębokich kanałów
i nitów.

3M™
Scotchcal™
8040M

Matowe

Średnia/długa
- do 7 lat

-

Tak

Łatwa instalacja
dzięki technologii
Comply.
Usuwalny klej
zapewnia czysty
demontaż.
Dobrze nadaje się
do zadruku.
Przylega do szerokiej
gamy powierzchni.

Wewnątrz/
na
zewnątrz

Gdzie stosować

Materiał

3M™
Scotchgard™
8991

Połysk

3M™
Scotchgard™
8995

Matowe

Wykończenie

Średnia/długa
do 5 lat

Tak

Tak

Tylko do
aplikacji
wewnętrznych.

Ochrona przed
graffiti.
Łatwe czyszczenie.

Gwarancja
3M MCS

Trwałość*

Doskonała
odporność
chemiczna i dobra
odporność na
zarysowania.

Informacje dodatkowe

FOLIE GRAFICZNE DO OKIEN

Wewnątrz
Na zewnątrz
- do
krótkotrwałego
użytku

Wewnątrz/
na
zewnątrz

Do krótkotrwałych
oznakowań lub naklejek
na oknach w celu
komunikowania konieczności
dystansowania społecznego
lub przekazywania innych
komunikatów związanych
z COVID-19. Po zakończeniu
dystansowania społecznego
folię można czysto usunąć
z okien.

Gdzie stosować

3M Clear View, folia
graficzna IJ8150
transparentna

Optycznie
przezroczysta

3M™ Controltac™
IJ40-114R***
Folia do druku

Połysk

Materiał

Laminat

Średnia/długa
do 7 lat

Tak

Optycznie przejrzysta, doskonała do
zadruku.
Twój komunikat wyróżnia się. Nadruk
z wykorzystaniem wyjątkowych efektów
wizualnych, włącznie z przezroczystymi
zdjęciami.

Krótka - średnia
do 5 lat

Wykończenie

Tak

Trwałość*

Łatwa aplikacja i usuwanie. Dobra
przejrzystość optyczna. Niezawodna folia
do aplikacji krótko- i średniokresowych.

Bez
PVC

Gwarancja
3M MCS

Informacje
dodatkowe

FOLIE GRAFICZNE DO FLOTY POJAZDÓW
Do floty samochodowej i
pojazdów transportu publicznego

Wysokie tarcie, dobre właściwości
anty-poślizgowe i odporność
na środki czyszczące
Doskonała stabilność koloru
i długotrwała wytrzymałość
w obszarach o dużym natężeniu
ruchu

Informacje
dodatkowe

Mniej podatna na
zadrapania.

Controltac™
IJ40C-10R/20R***

Dobrze dopasowuje się do
powierzchni

* Trwałość to oczekiwany okres, w którym niezadrukowane i nieprzetworzone folie graficzne 3M powinny spełniać opublikowane przez 3M specyfikacje po aplikacji na
zalecane podłoże zgodnie z wytycznymi 3M w nieagresywnym środowisku.
** Gwarancja 3M MCS może zostać udzielona przez certyfikowanego partnera 3M MCS.
*** R - usuwalna.
**** UR - bardzo dobrze usuwalna.
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Gwarancja
3M MCS

Odporność na słabe
zasady, słabe kwasy
i sól.

Folia wylewana do
druku

Krótkotrwała wytrzymałość,
ekonomiczne rozwiązanie.
Łatwa aplikacja

Zakłady produkcyjne

3M™ Safety-Walk™ Anty-poślizgowe
uniwersalne taśmy i bieżniki 613

3M Envision™
8050M

Certyfikowana za zgodność
z DIN 51130 R9

Długotrwała i wytrzymała,
doskonała stabilność koloru.

Obszary o wysokim
natężeniu ruchu,
obszary przy wejściu
w placówkach handlu
detalicznego
i centrach handlowych,
placówkach
opieki zdrowotnej,
szkołach, zakładach
produkcyjnych,
budynkach i obiektach
hotelarskich.

Folia do zadruku
3M™ Envision™
Print Film
48C-10R**/20R**

Właściwości antypoślizgowe i odporność
na zarysowania, a także
odporność na ruch pieszy,
folia do znakowania
chodników zewnętrznych.

Do łatwego znakowania podłóg
i szybkiej zmiany oznakowań

Transport publiczny

Wewnątrz
Na zewnątrz

Bez
PVC

Odporność na wszystkie
rodzaje środków do
czyszczenia podłóg

Centra handlowe
Opieka zdrowotna

Trwałość*

Łatwa do aplikacji
i usuwania, nawet
po długotrwałym
użytkowaniu.

Doskonałe właściwości antypoślizgowe.

ZNAKOWANIE PODŁÓG I CHODNIKÓW
Handel detaliczny

Wykończenie

Wewnątrz
Na zewnątrz

Certyfikowana za zgodność
z DIN 51130 R9
3M™ Scotchcal™
Folia graficzna
do nawierzchni
3662-10

Laminat

Łatwa aplikacja i usuwanie.
Doskonałe właściwości
anty-poślizgowe i odporność
na środki czyszczące

Restauracje typu drive
through

Materiał

ŚCIANY I POWIERZCHNIE PŁASKIE

FOLIE GRAFICZNE DO PODŁÓG I CHODNIKÓW
Handel detaliczny

Gdzie stosować

Na
zewnątrz/
do
pojazdów

Wylewana folia
graficzna

Laminat
wylewany

Połysk

Długotrwała

-

Tak

Łatwa do aplikacji
i usuwania folia
wylewana premium
Wyjątkowa
stabilność koloru
i długotrwała
wytrzymałość

Wylewana folia
graficzna

Krótka-średnia

-

Tak

Może być
dodatkowo
nakładana na
istniejące folie
graficzne, łatwo
się usuwa bez
pozostawiania
śladów kleju.
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3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 60 00
fax: (22) 739 60 01

www.3m.pl

