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3M™ DI-NOC™ Sisustuskalvot
Suomen 3M Oy

3M™ DI-NOC™ Sisustuskalvot
3M™ DI-NOC™ Sisustuskalvot ovat tarrapintaisia kalvoja, jotka tarjoavat erinomaisen työkalun vaikuttavien ja yksilöllisten sisustusratkaisujen luomiseen ja tilojen uudistamiseen. Kalvo soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön useille erilaisille pinnoille.

Käyttökohteet
Kalvot soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön mm. hotelleissa, toimistoissa, ravintoloissa, kauppakeskuksissa ja kuljetusvälineissä.
Käyttökohteina esim.
• paneelit, sermit
• kalusteet
• ovet
• hissit
• pylväät jne.

Tuoteominaisuudet
• erittäin kevyt ja muotoutuva materiaali, kaareville ja
muotoilluille pinnoille

• helppo asentaa 3M™ Comply™ -ilmakanavien ansiosta
• kovaa kulutusta kestävä: iskun-, naarmun-, hankauksen- ja
•
•
•
•
•

liuottimien kestävä
mittansa pitävä, ei kutistu
helppohoitoinen
materiaalia voidaan työstää tarraleikkureilla
paloturvallinen (SBI-testattu ja IMO-sertifioitu)
saatavissa olevat rullakoot: 1,22 x 50 m ja 1,22 x 12 m (150 kuosia).

Mallit
Valikoimassa on 22 eri tuoteperhettä, jotka sisältävät laajan valikoiman erilaisia värejä ja sävyjä, pintarakenteita ja -käsittelyjä yhteensä yli 500 erilaista kuosia esim. puu-, nahka-, kivi- ja marmorijäljitelmiä.

Takuu
Sisätiloissa kalvojen takuu on jopa 12 vuotta. Ulkotiloissa maksimitakuu on 5 vuotta.
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3M™ Valkotaulukalvo
3M Valkotaulukalvo kuuluu DI-NOC™ tuoteperheeseen. Materiaali
on tarrataustaista valkotaulupinnoitettua kalvoa, jolle voidaan tehdä merkintöjä valkotaulutusseilla. Merkinnät poistetaan valkotaulupyyhkimellä tai kuivalla puhdistusliinalla.

Käyttökohteet
•
•
•
•
•

päiväkodit
koulut, kurssi- ja koulutuskeskukset
toimistot
sairaalat
kaupat.

Tuoteominaisuudet
3M™ Whiteboard film WH-111 ja PWF-500:
• kirkas valkoinen pinta
• tasaisille alumiini- ja teräspinnoille
• ohut ja kevyt
• voidaan toteuttaa lähes minkä kokoinen tai muotoinen
(tasainen) valkotaulupinta
• helppo pitää puhtaana tavanomaisilla puhdistusaineilla ja
pehmeällä liinalla
• PWF-500:sta voidaan käyttää myös projisointipintana
• rullakoot: 1,25 x 30 m ja 1,22 x 30 m
1,25 x 9 m ja 1,22 x 9 m.

Takuu
Materiaalin takuu on 2 vuotta, kestävyys 5 vuotta.
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