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Stříkací kabina je jednou z největších   
investic ve Vašem provozu. 
Její udržování ve špičkovém stavu je „nekonečný 
příběh“. Čištění, přelakování a aplikace lepivým nátěrem vás
obírá o cenný čas, který by se dal využít efektivněji. 

Opakované umývání přináší vlhkost, která 
TM podporuje předčasnou korozi. 3M Systém na ochranu vnitřku 

stříkacích kabin - Dirt trap maximalizuje využití času na stříkání
a pomáhá udržovat kabinu ve špičkové pracovní formě.

Zakupte si systém ochrany stříkacích kabin 3M Dirt trap nyní a 

3M™ Dirt trap



Patentovaná netkaná textilie s lepící zadní 
stranou pod mikroskopem.

Pokud se na vašich čerstvě nalakovaných dílech usadí nečis -
toty z ovzduší, musíte postižená místa dodatečně opravovat. 

 TM Ochranný materiál 3M Dirt trap zachytává nečistoty ze
vzduchu a tím minimalizuje smetivost na dílech. Aplikace je 

jednoduchá a rychlá, čímž šetří váš čas a investice. 

Vyplněním online formuláře na www.3M.cz/
auto si objednáte 3M Dirt trap a zároveň 
můžete požádat o odbornou první aplikaci se 
zaškolením vašich pracovníků.

Objednejte balíček online na www.3m.cz/auto !

BALÍČEK 1B CENA
1x 3M Dirt Trap- čirý ochranný materiál v roli

457 mm x 10 m I 36856
1.175,69 CZK

1x 3M Dirt Trap ochranný materiál v roli (na stěny)
720 mm x 91,4 m I 36852

8.890,16 CZK  



3M™ Brusné                                  
kotouče Cubitron™ II 

Objednejte balíček online na www.3m.cz/auto !

TM Kotouče 3M Cubitron II pro excentrické 
brusky jsou revolučním vylepšením v 
oblasti technologie broušení v 
automobilovém průmyslu. Vyznačují se 
použitím keramického minerálu 
trojúhelníkového tvaru. Pokud se zrno 
trojúhelníkového tvaru opotřebovává, 
neustále se odlamuje a tak vytváří ostré 
hroty, které se zařezávají do kovu, 
rovnoměrně se opotřebovávají a mají velmi

Objednejte si na stránce www.3M.cz/auto 600 kotoučů Cubitron II (nebo Purple) a dostanete 

dlouhou životnost a konzistentní tvar.

unášecí talíř značky FESTOOL ZDARMA 

 ▶ Ubírá  materiál  o  30  %  rychleji  v                                                                                         
                  porovnání s jinými prvotřídními brusivy

 ▶ Má až dvojnásobně delší životnost
 ▶ Garantuje  jemnější  a  rovnoměrnější                                                   

 povrchovou úpravu
 ▶ Vyžaduje menší přítlak

BALÍČEK 2B AKČNÍCENA

600x 3M™ Cubitron™ IIa Purple (různé zrnitosti)

8.890,16 CZK  1x Festool Unášecí talíř 
ST-STF D150/17FT-M8 -W- HT I 202709



Objednejte balíček online na www.3m.cz/auto !

TMObjednejte si 2 kartony PPS sady a získejte 3M  filtry proti organickým plynům a výparům 
série 6000 ZDARMA

3M PPS je jedinečný systém přípravy a stříkání barev od firmy 3M. Výrazně snižuje potřebné množství rozpouštědla 
a čas nutný k čištění stříkací pistole a může zvýšit výkonnost až o 15%. 

Vaše práce bude vždy čistší a bezpečnější. Umožňuje stříkání v jakémkoli úhlu. Připravené barvy mohou být 
skladovány pro další použití. 

3M™ PPS™ Systém pro 
přípravu a stříkání barev

BALÍČEK 3B AKČNÍ CENA
2x Sada3M™ PPS™ Standard 125 μ

objem 650 ml | 50 vložek, 50 víček, 20 uzávěrů (125 μ) | 16026

5.241 CZK  2x Filtr3M™ protiorganickýmplyn ům a výparům 
6055



Objednejte balíček online na www.3m.cz/auto !

 ▶ Lehké nanášení - zvýšená kontrola úpvrchu při  
 broušení                                                          

 ▶ Neobsahuje rozpouštědla, beúdržbový aplikátor
 ▶ Pro mokré i suché broušení
 ▶ Černá barva na povrchy světlejší barvy

TMS použitím černého 3M  Kontrolního pudru lehce najdete nedostatky povrchu, 
jako jsou například škrábance, nerovnosti, póry v základu a plniči. Použití suchého 
kontrolního pudru umožňuje větší kontrolu povrchu při broušení a zvyšuje 
dokonalost výsledku po broušení. 

3M™ Kontrolní pudr

BALÍČEK 4B AKČNÍCENA
1x Kontrolní pudr, černý + aplikátor

2x 50 g prášku I 1 x aplikátor I 51362

1.313,20 CZK  1x 3M Mikroutěrky
605 1x žlutá I 1x modrá I 1x zelená I 60668

1x Tričko s dlouhým rukávem z limitované kolekce 3M



TM TM Premiové brusné kotouče 3M  Trizact zanechávají při strojovém broušení jemný a čistý povrch, který se
jednoduše leští. Toto brusivo je součástí 3M leštícího systému, který je barevně kodovaný. Po přebroušení 3M TM 

TMTrizactem   P3000 následuje použití zelené pasty s oboustraným zeleným molitanem, následně žlutá pasta se 
žlutým molitanem a závěrečné odstranění hologramu dosáhnete s modrou pastou a modrými oboustranými
molitany se systémem Quick connect (rychlo-upínací systém). Práce s oboustrannými molitany je rychlejší díky 
snadnému nasazení na adaptér, který zároveň molitan vycentruje. Objednejte si atraktivní balíček a všechno 

dostanete za zvýhodněnou cenu.  

Objednejte balíček online na www.3m.cz/auto !

BALÍČEK 5B AKČNÍCENA
15x Brusnýkotouč 3M Trizact na pěnovém podkladu

zrnitost P3000 | průměr 150 mm | 50414

4.195,15 CZK  

1 x 3M Rychloupínací oboustranný leštící molitan Quick Connect 
plochý I zelený I 150mm I 50878

1 x 3M Rychloupínací oboustranný leštící molitan Quick Connect 
vlnitý I žlutý I 150mm I 50879

1 x 3M Rychloupínací oboustranný leštící molitan Quick Connect 
vlnitý I modrý I 150mm I 50880

1 x BONUS 3M™ Rychloupínacíadaptér
M14, 33271

3M™ Leštění s Quick connect 
systémem



Máte dotazy k produktům? Chcete si je nechat předvést? 

Obchodně-techničtí poradci 3M vás rádi navštíví ve vaší provozovně, pomohou vám vytipovat 

vhodné výrobky a poradí vám, jak si nejlépe usnadnit a zkvalitnit práci s výrobky 3M.
Infolinka 848 100 303   |   www.3m.cz/auto

Robert Otmar
Obchodně-technická podpora 3M 
pro západní Čechy

T: 602 377 258
E: rotmar@mmm.com

Ivo Brychcí
Obchodně-technická podpora 3M 
pro východní Čechy a Prahu

T: 602 377 259
E: ibrychci@mmm.com

Petr Devečka
Obchodně-technická podpora 3M 
pro Moravu

T: 725 768 573
E: pdevecka@mmm.com

Pro více informací se neváhejte obrátit na svého distributora 3M materiálů 
nebo na obchodně-technickou 3M podporu dle svého regionu. Kontaktovat nás  
můžete i přes infolinku 3M: 848 100 303*.

*) Pro volajícího je spojení uskutečněné v rámci služby zpoplatněné dle ceníku operátora 
přístupové sítě.

Divize Autoopravárenství

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4

Česká republika
T: +420 261 380 111

E: 3MCesko@3M.com
www.3m.cz/auto

3M, Roloc a Cubitron II jsou ochranné 
známky společnosti 3M.

Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.
© 3M 2017. Všechna práva vyhrazena.

Najdete nás na Facebooku
www.facebook.com/3MCzech

Váš 3M autorizovaný distributor:

Na Lánech 1106/14
736 01 Havířov-Bludovice

www.autolakyJANOUSEK.cz
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