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Společné řešení  
od jednoho partnera

K 1. lednu 2017 společnost 3M 
ohlásila strategickou spolupráci 
se společností Festool – předním 
výrobcem nářadí. Systémy 
pro autoopravy 3M a Festool 
Automotive sjednotí vaše 
rozsáhlá portfolia výrobků do 
jednoho. Centrální, kvalitní, na 
potřeby zákazníků orientovaná 
nabídka sofistikovaného nářadí, 
brusiva a spotřebního materiálu 
značky 3M™ je odpovědí na 
každý požadavek a každou 
potřebu v lakovně. Vytváří tak 
zcela nové měřítko univerzality 
a efektivity výrobků, které jde 
ruku v ruce se systémem pro 
opravy automobilů, jenž svou 
spolehlivostí umožňuje opakovat 
pracovní postupy s vynikající 
kvalitou a efektivitou.



Service all-inclusive

Vysoká kvalita, kterou Festool propůjčuje vašim strojům a nářadí, 
se odráží také v našem pojetí služeb pro zákazníky. Když vám bude 
něco chybět, je tu pro vás SERVICE all-inclusive společnosti Festool. 
Náhradní díly, spotřební díly při opravě nebo reklamaci. Protože  
dílny potřebují víc než jen nářadí.

• 36 měsíců bezplatných oprav*
• 10 let dostupnost náhradních dílů
• 15 dnů záruka vrácení peněz
• 36 měsícůo chrana proti krádeži

Zaregistrujte sebe a svůj stroj 
Festool do 30 dnů! 

* Zaregistrujte nářadí Festool do 30 dnů od 
zakoupení on-line ke službě  
SERVICE all-inclusive a potvrďte  
servisní podmínky. Více  
informací o servisních  
podmínkách a omezeních  
najdete na stránkách  
Festool. 



Festool bruska  
a 3M brusivo

V prvním akčním balíčku získáte to nejlepší od značek Festool 
a 3M. Prémiová bezuhlíková bruska ETS EC 150/5 EQ v kombinaci 
s patentovanou technologií přesně tvarovaného brusného zrna 
Cubitron™ II je ideálním řešením pro každou dílnu. Jako bonus k nákupu 
dostanete tankovací kartu na čerpací stanice Benzina v hodnotě 500 Kč.

Na svislých plochách nebo úzkých hranách – nová bruska ETS EC 150 
zvládne práci v každé poloze: vyznačuje se perfektní manipulací a dokonalým 
výsledkem broušení. Díky výkonnému a bezuhlíkovému motoru EC-TEC 
je kompaktní bruska ETS EC 150 ideální pro práci jednou rukou bez únavy 
současně při nejvyšších nárocích na klidný chod a kvalitu povrchu.

• Dlouhá životnost díky bezuhlíkovému motoru a brzdě brusného talíře 
osazené tvrdokovem

• Kompaktní konstrukce a hmotnost pouze 1,2 kg pro co nejlepší ergonomii
• Plynulá regulace otáček a udržování na konstantní hodnotě při zatížení 
• Nejlepší ochrana při práci díky kontrole vibrací a odsávání

Technické údaje ETS EC 150/5 EQ

příkon (W) 400

otáčky – excentrický pohyb (min-1) 6 000–10 000

brusný zdvih (mm) 5

vyměnitelný unášecí talíř Ø (mm) 150 150

připojení Ø (mm) 27

hmotnost (kg) 1,2

Brusivo Cubitron™ II
• Brousí o 30 % rychleji než jiná prémiová brusiva
• Dvojnásobná výdrž ve srovnání s podobnými výrobky

Brusné minerály 3M™ Cubitron™ II

VS.

běžné brusné minerály



• Dosahuje jemnější a rovnoměrnější povrchové úpravy
• Vystačí s menším tlakem

Patentovaná řezná geometrie
Při vysokém zatížení se pyramidy opotřebovávají, přičemž se odlamují 
a uvolňují nové, ostré brusné hrany. Ve srovnání s jinými produkty proto 
brusné prostředky 3M™ Cubitron™ II vykazují vyšší úběr a jsou odolnější při 
současně chladnějším broušení.

AKČNÍ BALÍČEK obj. č. 1A

1× Festool Excentrická bruska ETS EC 150/5 EQ 230V 
202783

100× 3M 737U Cubitron II Purple+ brusný kotouč (fialový) 
suchý zip  |  víceděrový  |  150 mm  |  120+  |  51370

100× 3M 737U Cubitron II Purple+ brusný kotouč (fialový) 
suchý zip  |  víceděrový  |  150 mm  |  180+  |  51422

100× 3M 334U Purple+ brusný kotouč (fialový) 
suchý zip  |  150 mm  |  P240  |  50529

100× 3M 334U Purple+ brusný kotouč (fialový) 
suchý zip  |  150 mm  |  P400  |  50533

+ BONUS: Tankovací karta BENZINA v hodnotě 500 Kč

cena balíčku: 18 124 Kč 

ušetříte až 1 300 Kč
Akční cenu lze kombinovat s dalšími slevami od vašeho distributora 3M.

BONUS



3M™ Leštíci pasty

Výhody spolupráce společností 3M a Festool můžete na vlastní kůži 
vyzkoušet také po zakoupení 2. akčního balíčku. Vysoce kvalitní leštička 
RAP 150-21 FE v kombinaci se spolehlivým trojkrokovým lešticím 
systémem od 3M zabezpečí perfektní výsledek vaší práce. Jako BONUS 
k balíčku získáte tankovací kartu na čerpací stanice Benzina v hodnotě 
500 Kč.

Leštička RAP 150-21 FE
• Spínač přidávání otáček pro citlivý rozběh a zrychlení
• Silná, robustní a vytrvalá v celém rozsahu otáček díky dvoustupňové 

převodovce
• Dlouhá životnost – díky ochraně proti přetížení závislé na teplotě a mřížce 

proti znečištění
• Vytrvalá práce – díky hmotnosti pouhých 2,1 kg a ergonomickému tvaru 

s optimálním těžištěm

Technické údaje RAP 150-21 FE

příkon (W) 1 200

volnoběžné otáčky (min-1) 900–2 100

lešticí talíř Ø max. (mm) 150

upínací závit talíře M14

hmotnost (kg) 2,1



Festool leštička  
a 3M lešticí sada

BONUS

AKČNÍ BALÍČEK obj. č. 2A

1× Festool Rotační leštička SHINEX RAP 150-21 FE 320V 
202765

1× 3M Fast Cut Plus brusná pasta, zelená 
objem 1 l  |  50417

1× 3M Pěnový lešticí kotouč plochý, zelený 
průměr 150 mm  |  50487

1× 3M Extra Fine Plus jemná brusná pasta 
objem 500 ml  |  80349

1× 3M Pěnový lešticí kotouč vroubkovaný, žlutý 
průměr 150 mm  |  50488

1× 3M Ultrafina SE lešticí pasta   
objem 250 ml  |  51690

1× 3M Kontrolní sprej 
500 ml  l  55535

+ BONUS: Tankovací karta BENZINA v hodnotě 500 Kč

cena balíčku: 13 247 Kč 

ušetříte až 2 000 Kč
Akční cenu lze kombinovat s dalšími slevami od vašeho distributora 3M.



3M PPS™ Systém stříkání barev

3M PPS systém pro přípravu a stříkání barev je dobře zavedený a spolehlivý 
systém míchání a přípravy barev před stříkáním. Jedinečné pojetí systému 
míchání barev na jedno použití odstraňuje užití míchacích kelímků 
a papírových filtrů a výrazně zvyšuje efektivitu lakoven. Velkou výhodou 
je možnost stříkání v jakémkoli úhlu i v těžko dostupných místech, jako je 
prostor motoru a kola. Lakýrník může pistoli odložit, pokud se potřebuje 
věnovat jinému úkolu – např. maskování. Tento 3M systém je vhodný pro 
velké i malé opravy a může splnit všechny požadavky lakýrníků v případě 
nanášení plniče, základního laku i vrchního laku.

V akčním balíčku dostanete zdarma až 20 standardních sáčků velikosti MIDI 
a jako BONUS tankovací kartu na čerpací stanice Benzina v hodnotě 500 Kč.

AKČNÍ BALÍČEK obj. č. 3A

2× 3M PPS Standard sada 
60 vložek  |  60 víček  |  20 uzávěrů (125μ)  |  16026A

1× 3M PPS MIDI sada 
50 vložek  |  50 víček  |  20 uzávěrů (125μ)  |  16312

+ BONUS: Tankovací karta BENZINA v hodnotě 500 Kč

cena balíčku: 7 999 Kč
ušetříte až 1 000 Kč

Akční cenu lze kombinovat s dalšími slevami od vašeho distributora 3M.

BONUS



Krepová maskovací páska zelené barvy se hodí pro širokou škálu použití 
v autolakovnách. Páska se vyznačuje odolností vůči teplotě 100 °C 
a vynikající odolností vůči vodě. Drží dobře přilepená, neodlupuje se 
a neohrnují se jí okraje. Přesto se dá snadno a čistě odstranit.

• Dobře funguje s vodou ředitelnými laky.
• Snadno se nalepí a neodlupuje se.
• Po mokrém broušení není třeba opakovaně maskovat.
• Čistě se odstraní a netrhá se.
• Páska se jednoduše tvaruje.
• Dodáváme v šířkách 18, 24, 30, 36 a 48 mm.

BONUS

3M Maskovací  
pásky 3030

AKČNÍ BALÍČEK obj. č. 4A

24× 3M 3030 Výkonná voděodolná maskovací páska, 
zelená 
rozměr 48 mm   |  50981

+ BONUS: Instantní káva Nescafé Gold 100 g  
nebo mletá káva Douwe Egberts 100 g 

cena balíčku: 2 913 Kč
Akční cenu lze kombinovat s dalšími slevami od vašeho distributora 3M.

nebo



Neocenitelným pomocníkem při odstiňování svarů je 3M™ Pásová 
bruska. Tato pneumatická pásová bruska se díky své lehké váze 
snadno používá. Je kompaktní a dosáhne i na těžko dostupná místa. 
Technologie 3M™ Gripping Material minimalizuje vibrace. 

3M™ Cubitron™ II brusné pásy jsou nejlepší ve své třídě. Pásová bruska 
s brusnými pásy 3M™ Cubitron™ II se lehce ovládá a jednoduše používá 
na úpravu svarů a broušení kovů. 3M technologie precizně tvarovaných 
zrn zaručuje lepší brus, konzistentnější povrch a menší zahřívání materiálu 
zaručuje delší životnost. 

BONUS

3M Cubitron™ II  
brusivo pro karosárny

AKČNÍ BALÍČEK obj. č. 5A

1× 3M Pilníková bruska 
330 mm  |  33573 

20× 3M Cubitron II brusný pás 
rozměr 10 × 330 mm  |  60+  |  33439

20× 3M Cubitron II brusný pás 
rozměr 10 × 330 mm  |  80+  |  33440

+ BONUS: Polokošile z limitované 3M kolekce s logem 
Cubitron II

cena balíčku: 5 753 Kč
Akční cenu lze kombinovat s dalšími slevami od vašeho distributora 3M.



BONUS

Poslední balíček obsahuje kombinaci 2 skvělých pásek, které 
zjednoduší vaši práci. Vylepšená měkká molitanová páska 
k maskování doztracena. Trubicovitá konstrukce ke snadnému 
zamaskování úzkých i širokých mezer napomáhá plynulejšímu 
lakování doztracena. Je vhodná pro těsně přiléhající části karoserie 
a na aplikace na pohyblivé části (dveře).

Páska pro jemný přechod k odstranění viditelného ohraničení nástřiků 
je vhodná pro místa, kde vznikají přechody u laku, plniče či u jiných 
povrchových úprav.

3M Speciální  
pásky

AKČNÍ BALÍČEK obj. č. 6A

1× 3M Soft Tape Plus měkká molitanová páska 
rozměr 21 mm × 49 m   |  50421

5× 3M Páska pro jemný přechod, s aplikátorem 
rozměr 6 mm × 9 m   |  6800

+ BONUS: Holicí sada Gillette*

cena balíčku: 2 405 Kč
* Holicí sada Gilette obsahuje 1× Gillette Mach 3 Turbo holicí strojek, 1× Gillette pěna na holení  

75 ml, 2× náhradní hlavice.

Akční cenu lze kombinovat s dalšími slevami od vašeho distributora 3M.



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 a Cubitron II jsou ochranné známky 
společnosti 3M.
Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.
© 3M 2017. Všechna práva vyhrazena.

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

Podmínky akční nabídky 

Akční nabídka je platná při objednání u autorizovaného distributora 3M od 20. 2. do 30. 4. 
2017 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou bez DPH. 
Tato akční nabídka je pouze reklamním sdělením a  nejedná se o  nabídku ve  smyslu ust.  
§ 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro více informací se neváhejte obrátit na  svého distributora 3M materiálů nebo na  ob-
chodně-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.

Váš 3M autorizovaný distributor:

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


