3M Arkkitehtiratkaisut
Lasinsomistuskalvot

Korkealuokkaisia kalvoja
lasinsomistukseen

3M™ lasinsomistuskalvot

Elegantteja ja monipuolisia kalvoja,
joilla hallitset tilaa tyylikkäästi

Lasi tarkoittaa läpinäkyvyyttä, kirkkautta, keveyttä, raikkautta
ja eleganssia. Se on oleellinen osa toimistojen, esittelytilojen ja
ostoskeskusten rakennussuunnittelussa. Lasia voidaan käyttää
viestintäpintana, sitä voidaan koristaa, käyttää erottamaan
julkiset tilat yksityisistä tiloista ja sen avulla voidaan luoda
mielyttäviä ympäristöjä.
3M lasinsomistuskalvoilla voidaan luoda erinomaisia yksityisyyttä
ja koristeellisuutta parantavia toteutuksia laseihin ja ikkunoihin.
Ihanteellinen ratkaisu antamaan tyylikäs ja omaperäinen tyyli
lasipinnoille ostoskeskuksissa, myymälöissä, ravintoloissa,
toimistoissa, hotelleissa ja kylpylöissä.
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Jokaisesta tuotteesta on annettu mahdollisimman tarkka kuvaus, mutta
valokuvausteknillisistä rajoituksista johtuen suosittelemme aidon näytteen
tilaamista lopullisen päätöksenteon tueksi.
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Ratkaisumme

3M tarjoaa laajan valikoiman luovia vaihtoehtoja lasinsomistukseen
ja -koristamiseen yllättävillä efekteillä, jotka voidaan halutessa
personoida jokaisen asiakkaan tarpeen ja maun mukaisesti.
Korkealaatuisen lopputuloksen lisäksi kalvoja on helppo muokata,
asentaan ja ylläpitää.

Kestävyys
3M:n liima-asiantuntemus takaa nopean, tarkan, onnistuneen ja kestävän
asennuksen erilaisille lasipinnoille.

Alternative Creative

Monikäyttöisyys
Kalvot soveltuvat erinomaisesti sekä ulko- että sisäasennuksiin. Toimii
sekä tasaisilla että kaarevilla pinnoilla.
Itse materiaali on yllättävän monikäyttöistä ja helppoa asentaa.
Kalvo voidaan poistaa tai vaihtaa, kun tuotemerkki vaihtuu tai halutaan
ilmeen muutosta.

Kustannustehokas

Asennuskohteet
3M lasinsomistuskalvon käyttöalueet ovat rajoittamattomat:

Saat näyttävyyttä, läpikuultavuutta ja yksityisyyttä etsatun, leikatun

• Toimisto ja pankit

hiekkapuhalletun tai eläväpintaisesti koristellun lasin avulla, hinnan ollessa

• Ostoskeskukset, näyteikkunat ja näyttelytilat

murto-osan aitoon verrattuna.

• Hotellit, ravintolat, baarit ja muut julkiset tilat

Asentamalla Fasara ja Crystal lasinsomistuskalvot suoraan lasipinnalle

• Hyvinvointikeskukset, kylpylät ja avoterassit

säästetään aikaa ja rahaa, työn sujuessa nopeasti ja helposti. Kalvo

Kalvot voidaan asentaa lasioviin, lasivaatekaappihin, peileihin,

voidaan asentaa paikan päällä, millä on hyvin vähäistä tai ei ollenkaan

aulatiloihin, portaikkoihin, ikkunoihin, väliseiniin...

vaikutusta toimitilan käytölle asennuksen aikana.
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Fasara Linen

3M™ Fasara™ lasinsomistuskalvot
3M Fasara lasinsomistuskalvot ovat valikoima korkealaatuisia kalvoja, jotka on valmistettu kestävästä
polyesteristä. Kalvon mattapinta mahdollistaa ihanteellisten koristeiden tai yksityisyyttä korostavien pintojen
luomisen lasipinnoille tai ikkunoille. Asentaminen on nopeaa ja helppoa suoraan lasipinnalle, ilman lasin
irroittamista ja kuljettamista muualle työstämistä varten. Ihanteellinen ratkaisu neuvottelutiloihin,
odotushuoneisiin ja väliseiniin. Huomiotaherättävien efektien lisäksi, 3M Fasara lasinsomistuskalvo tarjoaa
myös turvallisuutta pitämällä lasinsirpaleet kasassa, jos lasi vahingossa rikkoutuu sekä vähentämällä 99%

Yli 50 kuosia,

Rajoittamatonta luovuutta

UV-säteilystä. Saatavilla on yli 50 eri kuosia, erilaisilla valonläpäisy- ja -heijastusominaisuuksilla.

Tuotetieto

Ylläpito ja puhdistus

• Korkealaatuinen polyesterikalvo 		

• Kalvo voidaan poistaa halutessa

• Koristaa ja somistaa lasituksia		

• Ei tarvitse erikoishoitotoimenpiteitä

• Irroitettavissa, painoaltistettava akryyliliima

• Jos pinta likaantuu, varovainen vesipesu on

• Kalvon paksuus vaihtelee 70:stä 140:n mikroniin		
• Matalakiiltoinen pinta		

suositeltavaa
• Hankaavia pudistusaineita ja harjoja ei tule

• Sirpalesuojaa

käyttää

• Paloluokitukset
• Kestoikä 10 vuotta		

Kuosien yhdistäminen

• Rullakoot: 1,27 x 30 m / 1,27 x 9 m		

Joitain kuoseja voidaan yhdistää, mikä tarjoaa
laajemmat vaihtoedot luovuudelle. Lisätietoja
edustajiltamme.

Katso nettisivuillamme
www.3M.eu/ArchitecturalMarkets
lisätietoja tuotteista ja viimeisimmät
tuotetiedot.

6

Kuosiperhe

Mallien määrä

3MTakuu
(vuotta/sisäasennus)

3M Takuu
(vuotta/ulkoasennus)

Häivytyskuosit

7

5

3

Raidat

9

5

3

Reunukset - Vaakasuorat

7

5

3

Prismat- Pisteet

10

5

3

Kankaat - Japanilaiset
paperit

6

5

3

Huurre - Matta

13

5

3

Lisätietoja www.3M.eu/ArchitecturalMarkets nettisivuitamme
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3M Fasara - Häivytyskuosit
Nämä 3M Fasara kalvot muuttuvat täysin läpinäkymättömästä valkoisesta
kirkkaaseen täyden rullamitan leveydeltä, vaihtuvatiheyksisten pikselien ansiosta.
Erinomainen alueille, missä tarvitaan paljon valoa, mutta myös täydellistä
yksityisyyttä
Joitain kuoseja voidaan yhdistää toisiinsa luomaan ainutlaatuisia visuaalisia
efektejä.

Häivytyksen

Illumina *

Illumina g **

Aerina

Lontano

Tsurugi

Venetian

vivahteikkuutta
Robe

Fasara Illumina
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VALKOINEN VÄRIPISTE
* Illumina: Milky White (sama väri kuin Fasara Luce)
** IIllumina g: ice (sama väri kuin Fasara Glace)
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3M Fasara - Raitakuosit
Anna lasipinnoille huipputekninen ilme joko vaaka- tai pystyviivoin,
vaihtuvilla raita- tai väritiheyksillä

Raitojen

Nokto

Radius

Shutie

Shutie Black

Arpa

Arpa Black

Seattle

Seattle Fine

Fine

eleganssia

Fasara Fine
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3M Fasara - Reunukset & Vaakasuorat kuosit
Elegantisti asennetut, eri kokoiset vaakasuorat raidat
siivilövät käytävän valoa.
Leise kuosi, erityisesti, luo miellyttävän ja herkän, utuisen ilmeen.

Geometrinen

Lattice *

Lattice g **

Slat *

Slat g **

Pixela

Paracell

ilme

Leise

Fasara Lattice
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VALKOINEN VÄRIPISTE
* Lattice ja Slat: Milky White (sama väri kuin Fasara Luce)
** Lattice g ja Slat g: ice (sama väri kuin Fasara Glace)
13

3M Fasara - Prismat & Pistekuosit
Käytä prismoja ja pisteitä heijastamaan ja päästämään valoa läpi ja
aikaansaamaan viehättävää hopean kiiltoa. Perinteinen kuosi luomaan
50-luvun tunnelmaa.

Menneiden 								
vuosikymmenten

Prism Noir

Prism Silver

Astral Silver

Cielo

Luna 6

Vista

Luna 9

Aura 9

Shizuku

tunnelmaa

Fasara Prism Noir
14

Kanon
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3M Fasara - Kankaat & Japanilaiset kuosit
Pellavakangas, riisipaperi, perinteiset itämaiset kuosit kohtaavat 3M:n
edistyneimmän teknologia ja tarjoavat uutta, mutta perinteisen näköistä
ilmettä lasinsomistukseen.

Häivähdys

Linen

Altair

Vega

Sagano 2

Yamato

Rikyu

itämaisuutta

Fasara Linen
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3M Fasara - Hiekkapuhallus- & Mattakuosit
Nämä kuosit rikkovat valoa ja antavat erittäin pehmeän ja lämpimän tunnelman sisä- ja ulkotiloihin. Huurretut kuosit luovat tehokkaasti huurretun lasin
ilmeen. Ne himmentävät osittain tai kokonaan näkymän, mutta päästävät valon läpi. Matta Crystal 2 ja Milky Crystal kuosit on suunniteltu
ulkoasennuksiin.

Satiinin

kosketus

Essen

Lausanne

Oslo

Chamonix

Opaque White

Glace

Fine Crystal

Mat Crystal i

Mat Crystal 2

Milky White

Milky Milky

Milky Crystal

Fasara Luce
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Luce
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3M™ Scotchcal™ Dusted/Frosted 7725-300
lasinsomistuskalvot 		
Pitkäkestoiset läpikuultavat kalvot luomaan perinteisen etsatun (dusted) tai hiekkapuhalletun (sandblasted) lasin ilmettä, kirkas tai värillinen.
Kalvojen väri pysyy tasaisena läpivalaistussa tai heijastetussa valossa. Kalvoja voidaan käyttää sekä ulkona että sisällä. Leikkuriteknologiaa hyväksi
käyttäen kalvoista voidaan luoda designkuvioita tai kirjaimia. Ihanteellinen yritysilmetarpeisiin ja pitkäkestoisiin asennuksiin.

Kristallisoi
ympäristösi

Dusted kirkas

Frosted kirkas

Frosted vihreä

Frosted sininen

Frosted pinkki

Frosted kulta

Tuotetiedot

Ylläpito ja puhdistus

• Korkealaatuisia, tarrapohjaisia valukalvoja

• Ei tarvitse erikoishoitotoimenpiteitä.

• Leikkaus tarra-/tietokoneohjatulla leikkurilla 		

• Jos kalvon pinta likaantuu, pese erityispuhdistusaineella.

• Painealtistettava liuotinpohjainen akryyliliima

• Hankaavia pudistusaineita ja harjoja ei tule käyttää.

• Kalvon paksuus: dusted kalvot 0.05 mm / frosted kalvot0.09 mm		
• Piezo inkjet tulostettavia			
• Paloluokitukset
• Rullakoot: 1,22 x 45,7 m / 1,52 x 45,7 m			
• Saatavissa 6 kuosia			
Product
Tuote

Range
Viimeistely

Maximum
3M Warranty
(Years-Interior)
Maximi 3M Takuu
(vuotta - sisäasennus)

Maximum
3M Warranty
(Years-Exterior)
Maximi 3M Takuu
(vuotta - ulkoasennus

7725-314

Dusted kirkas

15

4

7725-324

Frosted kirkas

15

4

7725-323

Frosted pinkki

15

4

7725-326

Frosted vihreä

15

4

7725-327

Frosted sininen

15

4

7725-331

Frosted kulta

15

4

Lisätietoja www.3M.eu/ArchitecturalMarkets nettisivuitamme.				

Scotchcal 7725-324
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3M™ Scotchcal™ Haze/Sandblast 5525-300
lasinsomistuskalvot
3M™ Scotchcal™ 5525 lasinsomistuskalvot tarjoavat tavan luoda omaperäisiä lasinsomistuksia. Kalvot ovat edullisia, monikäyttöisiä ja tyylikkäitä
keskipitkään ikkunamerkintään ja sisältävalaistuihin näyttöihin tasaisille ja kirkkaille pinnoille. Niitä voidaan käyttää niin sisä- kuin
ulkoasennuksissakin. Nopeaan, kuivaan ja kuplattomaan asennukseen voidaan käyttää SC5525C Comply™ -liimalla varustettua kalvoa.

Iätön

hiekkapuhallusefekti

Haze

Haze/Sandblast Finish Family

Sandblast

Tuotetiedot

Ylläpito ja puhdistus

• Polymeerinen kalanteroitu, tarrapohjainen kalvo

• Ei tarvitse erikoishoitotoimenpiteitä.

• Leikkaus tarra-/tietokoneohjatulla leikkurilla		

• Jos kalvon pinta likaantuu, pese erityispuhdistusaineella

• Painealtistettava liuotinpohjainen akryyliliima		

• Hankaavia pudistusaineita ja harjoja ei tule käyttää

• Kalvon paksuus: 0.08 mm		
• Piezo inkjet tulostettava		
• Paloluokitukset
• Rullakoot: 1,22 x 50 m / 1,52 x 50 m
• Saatavana 2 kuosia

Product

Range

Tuote

Scotchcal 5525-324
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Viimeistely

Maximum
3M Warranty
(Years-Interior)
Maximi 3M Takuu
(vuotta - sisäasennus)

Maximum
3M Warranty
(Years-Exterior)
Maximi 3M Takuu
(vuotta - ulkoasennus)

5525-314

Haze

5

3

5525-324

Sandblast

5

3

5525C-314

Haze Comply-liimalla

5

3

5525C-324

Sandblast Comply-liimalla

5

3

Lisätietoja www.3M.eu/ArchitecturalMarkets nettisivuitamme.
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Materiaaleja, joiden avulla

toteutat taiteelliset päämääräsi,
tavoitat suorituskykyvaatimuksesi
ja pääset budjettitavoitteisiisi.
Kekseliään kauniita, kuitenkin käytännöllisiä
tuotteita, jotka vastaavat suunnittelijoiden,
arkkitehtien, rakennusten omistajien ja käyttäjien
sekä urkakoitsijoiden erilaisia vaatimuksia.

Kaikki pinnat voivat olla mahdollisia projektikohteita, joissa voidaan
käyttää 3M Arkkitehtiratkaisujen tarjomia vaihtoehtoja somistamaan
ja uudistamaan tilaa.

Katso www.3M.eu/ArchitecturalMarkets nettisivuiltamme viimeisimmät tuotetiedot.
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