
Jarní akce na výrobky 3M
Využijte unikátní nabídky platné od 1.2. do 30.5.2019



3M Vosk do dutin s 360° 
rozptylem

Při výrobě automobilů se neustále používají 
pokročilejší a modernější materiály. Oborové 
organizace i výrobci automobilů výslovně 
uvádí nutnost používání vosku na dutiny,  
aby se zabránilo korozi.

3M™ Vosk na dutiny Plus, 08852 je 
netvrdnoucí ochrana proti korozi do 
vnitřních dutin v praktickém spreji. Díky 
své pěnové konzistenci, která minimalizuje 
stékání, a aplikátorům s 360° rozptylem 
dokonale ochrání před korozí každý díl při 
opravě. 

Aplikátory o délce 61cm a 86cm poskytují 
rovnoměrné 360 stupňové pokrytí sprejem, 
čímž je zajištěno maximální pokrytí při každé 
aplikaci. Získejte tři skvělé možnosti 20cm, 
61cm, 86cm pro přístup k těžko dostupným 
místům při aplikaci ochrany proti korozi 
(vnitřky bočních dílů, převodovky, sloupky, 
rámy karoserie atd.).

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

Kupte si nyní 4x sprej 3M™ Vosk na 
dutiny Plus a dostanete k němu sadu  
3 unikátních aplikátorů ZDARMA. 



1. Balíček Orientační ceníková cena
4x 3M Vosk na dutiny PLUS | 538ml | 08852 2334 CZK

BONUS: 3M Sada aplikátoru na vosk na dutiny PLUS ZDARMA

+BONUS

+BONUS



3M Cubitron™ II nyní v 
zrnitostech 240+ a 320+

Brusné kotouče 3M 737U s minerálem 
Cubitron™ II jsou prémiovým brusivem 
výjimečné kvality. Oproti jiným 
prémiovým brusivům vyniká až o 30% 
rychlejším a čistším úběrem. Těchto 
vlastností je dosaženo díky patentované 
technologii precizně tvarovaného zrna 
Cubitron™ II. Zrno se postupně odlamuje, 
čímž vznikají stále nové a ostré hroty. 
Vyzkoušejte brusivo s až dvakrát delší 
životností, než je běžné.

3M™ Cubitron™ II je nyní dostupný už také 
v zrnitosti 240+ a 320+.

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

Objednejte nyní 500 kusů brusiva 
Cubitronu™ II a získejte unašeč  
Festool v hodnotě 1400Kč ZDARMA

Novinka

+BONUS

2. Balíček Orientační ceníková cena

500x

3M 737U Cubitron II Brusný kotouč, fialový, víceděrový 80+ | 150mm | 51369

8500 CZK

3M 737U Cubitron II Brusný kotouč, fialový, víceděrový 120+ | 150mm | 51370

3M 737U Cubitron II Brusný kotouč, fialový, víceděrový 180+ | 150mm | 51422

3M 737U Cubitron II Brusný kotouč, fialový, víceděrový 220+ | 150mm | 51423

3M 737U Cubitron II Brusný kotouč, fialový, víceděrový 240+ | 150mm | 51424

3M 737U Cubitron II Brusný kotouč, fialový, víceděrový 320+ | 150mm | 51426

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

BONUS: Festool Unášecí talíř ST-STF D150 | 202709 ZDARMA 



Festool Univerzální pracovní 
centrum UCR 1000

Festool Univerzální pracovní centrum 
UCR 1000 je chytrý mobilní pomocník 
pro udržení pořádku. Spojuje všechny 
výhody Festool Pracovního centra WCR 
1000 a Multifunkční stoličky MFH 1000. 
Uzavíratelná, plně výsuvná zásuvka  
je skvělá na odkládání příslušenství, 
pracovních pomůcek a osobních  
cenných předmětů.

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

Získejte nyní k nákupu Festool 
Univerzálního pracovního centra 
kompletní sadu na leštění od 3M  
v hodnotě 1800KČ ZDARMA

3. Balíček Orientační ceníková cena
1x Festool Univerzální pracovní centrum UCR 1000, 202554 16688 CZK

BONUS

3M Fastcut Plus Extreme | 865 ml | 51815

3M Extra fine Plus jemná brusná pasta | 500 ml | 51696

3M Ultrafina SE lešticí pasta | 250 ml | 51690

3M Pěnový lešticí kotouč plochý | zelený | 150 mm | 50487

3M Pěnový lešticí kotouč vroubkovaný | žlutý | 150 mm | 50488

3M Pěnový lešticí kotouč vroubkovaný | modrý | 150 mm | 50388

3M Lešticí utěrka | měkká | zelená | 2010G

3M Velmi měkká mikrovláknová utěrka | žlutá | 39016

3M Lešticí utěrka | měkká | modrá | 50486

3M Trizact P3000 brusný kotouč na pěnovém podkladě | 150 mm | 51261

+BONUS



3M 3434 Vysokovýkonná 
voděodolná maskovací páska

Páska prémiové kvality s nadstandardní 
tloušťkou papíru pro vysokou pevnost. 
Vhodná pro dvousložkové i vodou 
ředitelné barvy. 3M 3434 Vysokovýkonná 
voděodolná maskovací páska je odolná 
vůči teplotám do 120°C a nezanechává 
stopy po lepidle.

 Při nákupu 24 kusů 3M 3434 
Vysokovýkonné voděodolné 
maskovací pásky získáte kávu 
ZDARMA

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

+BONUS

4. Balíček Orientační ceníková cena
24x 3M 3434 Vysokovýkonná voděodolná mask. páska│ modrá │ 48mm│M07899 3858 CZK

 BONUS: káva ZDARMA



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

5. Balíček Orientační ceníková cena
2x 3M Premium PLUS maskovací fólie│ 4m x 150cm│50988

9099 CZK
2x 3M Premium PLUS maskovací fólie│ 5m x 120cm│50989

BONUS: Chytré hodinky Smartwatch SWB 16 

3M Prémiové 
maskovací fólie

Prémiová maskovací fólie zabraňuje vzniku 
map na laku, je pevná a silná. Neroztrhne  
se ani při opětovném přelepení páskou.  
Při jejím použití máte jistotu, že se nepoškodí 
lak vozu, a zároveň minimalizujete riziko 
otisků při použití na vlhkém podkladu. 
Aplikujte tak, aby logo 3M bylo správně 
čitelné při pohledu na zamaskované místo 
(ne obráceně). Jinak nebudou uplatněny 
paropropustné vlastnosti.

Výjimečné chytré hodinky Smartwatch SWB 
16 silikonové pouzdro a pásek se ideálně 
hodí pro outdoorové aktivity. Velký displej 
pro snadnou čitelnost. Bezplatná aplikace 
je kompatibilní s operačním systémem 
Android a iOS. Hlavní funkce: hands-free 
telefon, dálková spoušť, připomenutí volání, 
textových zpráv a událostí, krokoměr, funkce 
anti-lost a stopky. Budou také sledovat 
kvalitu Vašeho spánku. Dobíjení pomocí 
kabelu micro USB které je součástí balení.

+BONUS

Nákupem 4 kusů 3M Prémiové maskovací 
fólie (2x 50989 a 2x 50988) získate chytré  
hodinky Smartwatch SWB 16.



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

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

3M a Cubitron jsou ochranné 
známky společnosti 3M.
Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.

© 3M 2019. Všechna práva 
vyhrazena. OMG12307
 

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

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

Váš 3M autorizovaný distributor:Podmínky akční nabídky

Akční nabídka je platná při objednání 
u autorizovaného distributora 3M  
od 1.2. do 31.5.2019 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 obchodně-technickou 3M podporu 
dle svého regionu. Kontaktovat nás můžete 
i přes infolinku 3M: 848 100 300*.
Pro volajícího je spojení uskutečněné 
v rámci služby zpoplatněné dle ceníku 
operátora přistupové sítě.
 


