
3M™ Fólia “deň a noc” 3635-91
n Fólia pre vytváranie tmavých grafických efektov počas 

dňa a bielych alebo farebných grafických efektov v noci na 

podsvietenú svetelnú reklamu

n Vhodná pre použitie na vnútorných aj vonkajších 

plochách okrem vnútorných plôch na translucentnej 

plachtovine 3M™ Panaflex™ a Sign Facing 945 GPS

n Príslušná laminácia: 3M™ Scotchcal™ High Gloss 3640GPS

n Farba: dymová šedá

3M™ Svetlonásobiaca fólia 3635-100
n Svetlonásobiaca fólia pre svetelné boxy, písmená a 

ďalšie podsvietené svetelné aplikácie

n Farba: biela s modrou ochrannou fóliou

3M™ Fólia Dual Colour 3635-200
n Fólie Dual Colour majú na 15% perforovaný vzor pre 

zabezpečenie sýtej farby počas dňa, keď svetelná reklama 

nie je osvetlená a jasnú osvetlenú reklamu v inej farbe v 

noci, keď reklama svieti.

n Farba: 

 3635-210: biela

 3635-222: čierna

3M Komerčná grafika
3M™ Fólie na svetelnú reklamu série 3635

Sortiment:

n Svetloblokujúce fólie: 3635-20; 3635-22

n Svetlorozptylujúce fólie: 3635-30; 3635-70

n Fólia “deň a noc”: 3635-91

n Svetlonásobiaca fólia: 3635-100

n Fólia Dual Colour: 3635-200

Fólie
 na svetelnú reklamu
           pre špeciálne efekty

3M™ Svetloblokujúce fólie                     
3635-20 a 3635-22
n Pre blokovanie prechodu svetla pri aplikácii na 

podsvietený panel svetelnej reklamy

n Vytvárajú neónový efekt pri použití na vnútornú plochu 

z čistého akrylového substrátu

n Fólia je vhodná pre sieťotlač. Odporúča sa použitie 

atramentu 3M™ série 1900

n Príslušná laminácia: 3M™ Scotchcal™ High Gloss   

 3640GPS

n Farby:  

 3635-20: biela s čiernym lepidlom 

 3635-22: čierna s bielym lepidlom

3M™ Svetlorozptylujúce fólie 
3635-30 a 3635-70
n Svetlorozptyulujúce fólie pre priehľadnú plastovú 

podsvietenú svetelnú reklamu

n Pre použitie na vnútornej ploche bez pridania ďalšej 

fólie. Nevhodné na použitie na translucentnú plachtovinu 

3M™ Panaflex™ a Sign Facing 945 GPS

n Pre použitie na vonkajšej ploche, len ak je úplne 

pokrytá ďalšou vrstvou fólie odolnej voči UV žiareniu

n Farba: biela translucentná
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3M™ Fólia Dual Colour 3635-210 

Transparentný substrát 

3M™ Scotchcal™ 3630 transluc. modrá 

3M™ Svetlorozptylujúca fólia 3635-30 

3M™ Svetlonásobiaca fólia 3635-100* 

3M™ Fólia Dual Colour 3635-222 

Transparentný substrát 

3M™ Svetlorozptylujúca fólia 3635-30 

3M™ Svetlonásobiaca fólia 3635-100* 

*Voliteľné

Biela cez deň, modrá v noci

Čierna cez deň, biela v noci

Len dve z mnohých možných kombinácií.

3M™ Fólie na svetelnú reklamu rozširujú vaše možnosti 

bez potreby dodatočného výrobného zariadenia alebo 

svetelných komponentov. Čo je ale najdôležitejšie, tieto 

inovatívne fólie vám pomôžu vytvoriť svetelnú reklamu 

a svetelné písmo, ktoré pútajú pozornosť a nielenže vám 

vytvoria nové obchodné príležitosti, ale tiež vylepšia vašu 

reputáciu pred zákazníkmi.

Rozšírte si možnosti kreatívnou svetelnou reklamou

24-hodinová viditeľnosť s 3M™ Fóliou Dual Colour série 

3635-200 – vytvorenou na použitie s 3M™ Scotchcal™ 

Translucentnou grafickou fóliou série 3630 a 3M™ 

Svetloblokujúcou fóliou alebo svetlorozptylujúcou fóliou. 

Fólia Dual Colour je dostupná v čiernej a bielej farbe, ale 

pri určitých množstvách sa môže objednať aj v 

personalizovanej farbe. Prípadne môžu byť farebné efekty 

počas dňa vytvorené sieťotlačou na bielu fóliu Dual Colour 

s 3M solventnými alebo UV inkami pre rozšírenie vašich 

možností. Špeciálny 15% perforovaný vzor poskytuje sýtu 

dennú farbu, keď reklama nie je osvetlená. A v noci, keď 

reklama svieti, špeciálna perforácia zabezpečuje jasnú, 

trvalo osvetlenú svetelnú reklamu v inej farbe. Táto fólia 

vám umožňuje efektívne vytvárať dvojfarebné špeciálne 

efekty na podsvietených svetelných boxoch, písmenách a 

výkladoch; sýtu dennú farbu a jasnú ďalšiu farbu v noci!

3M™ Fólia Dual Colour 3635-200

Táto fólia je revolučným produktom pre vytvorenie 

svetelných reklám, ktoré sú nielen dramaticky jasnejšie, ale 

aj oveľa rovnomernejšie osvetlené. S použitím tejto 

patentovanej fólie, môžete vytvoriť svetelnú reklamu, 

ktorá je až dvakrát jasnejšia, ako konvenčná svetelná 

reklama s bielym alebo kovovým interiérom. 3M Fólia 

zosilňujúca svetlo maximalizuje existujúce svetlo jeho 

reflektovaním a rozptylom, čo má za následok neuveriteľne 

stabilné rozloženie svetla po celej svetelnej reklame. S 

touto fóliou môžete často skrátiť dĺžku neónových trubíc, 

alebo ich vymeniť za fluorescenčné. Tam, kde sú použité 

fluorescenčné trubice, môže byť ich počet redukovaný až o 

50%, čím znížite náklady na komponenty a/alebo energiu. 

Výsledky sa líšia podľa špecifických aplikácií.

3M™ Svetlonásobiaca fólia 3635-100

3M™ Fólia “deň a noc” 
3635-91

Fólia “deň a noc” môže byť použitá 

na translucentnej plachtovine        

3M™ Panaflex™ a Sign Facing 945 GPS, 

rovnako ako na konvenčných pevných 

povrchoch. 

Cez deň má fólia matnú šedú 

translucentnú farbu; v noci, keď 

reklama svieti, fólia rozptyluje svetlo 

a vyzerá biela. V noci môžu byť rôzne 

iné farby vytvorené použitím 3M 

translucentej fólie na vnútornej strane 

Fólie “deň a noc”.

3M™ Svetloblokujúce 
fólie 3635-20 a 3635-22

Tieto fólie môžu byť aplikované na 

vonkajšie plochy pevných alebo 

flexibilných povrchov a tiež na 

vnútorné plochy pevných povrchov. 

Sú celkom nepriehľadné a môžu byť 

použité na blokovanie rozptylu svetla 

na niektorých miestach reklamy, 

alebo na vytvorenie špeciálnych 

efektov, ktoré sa ukážu len v noci 

(alebo počas dňa, keď reklama svieti).

3M™ Svetlorozptylujúce 
fólie 3635-30 a 3635-70

Tieto svetlorozptylujúce translucentné 

fólie majú neutrálnu denzitu a boli 

vytvorené pre ešte lepší rovnomerný 

rozptyl svetla po celej ploche reklamy. 

Môžu byť tiež použité na vytvorenie 

rôznych stupňov osvetlenia pri 

podsvietenej svetelnej reklame. 

Napríklad môžu byť aplikované za 

farbou pozadia alebo druhým 

riadkom textu na redukciu ich 

osvetlenia, zatiaľ čo logo môže byť 

plne osvetlené pre maximalizáciu 

dôrazu. Vhodné len pre aplikáciu na 

vnútorný povrch.

Svetelné písmená Svetelné boxy

S fóliou S fóliou S fóliou

Personalizované tvary reklamy

Bez fólie Bez fólie Bez fólie

Len niektoré príklady špeciálnych efektov, ktoré môžte vytvoriť použitím 3M™ Fólií na svetelnú reklamu

Reklama cez deň Reklama cez deň Reklama cez deňNesvietiaca reklama

Reklama v noci Reklama v noci Reklama v nociSvietiaca reklama

 Tieto inovatívne fólie 
vám pomôžu vytvoriť
  pútavé značky


