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Přinášíme řešení

Znáte 3M?
Jsme jednou z nejvýznamnějších světových firem se 

zastoupením ve více než 60 zemích. Patří nám mnoho 

prvenství v technologiích a výrobě nových produktů. 

Vlastníme 20 000 patentů a v našich laboratořích pracuje 

6500 techniků věnujících se výzkumu, inovaci  

a zdokonalování výrobků. Velký důraz klademe na 

spokojenost zákazníka, kvalitu, certifikaci a harmonizaci 

produtků podle světově uznávaných akreditovaných 

laboratoří. Všechny výrobní závody 3M mají výrobu a její 

řízení harmonizováno dle ISO certifikace a výrobky splňují 

RoHS direktivu týkající se dopadu elektro produktů na 

životní prostředí. Působíme v mnoha odvětvích průmyslu, 

ve zdravotnictví, zabezpečení majetku a ochrany osob na 

pracovišti, v oblasti kancelářských výrobků, komerční 

grafice, filtracích a v mnoha dalších. Naše široké portfolio 

zahrnuje 50 000 výrobků.

Firma 3M patří mezi největší výrobce pásek s dlouholetou 

tradicí a bohatými zkušenostmi. Nabízíme pásky pro 

elektroniku, elektrotechniku, telekomunikace, maskování, 

značení, těsnění, kancelářské použití, balení a reflexní 

značení. Naše registrovaná ochranná známka Scotch byla 

zavedena již v roce 1925 a pásky pod touto značkou 

jsou celosvětově známé pro svou vysokou kvalitu. První 

elektrikářská izolační páska na světě na bázi PVC byla 

vyvinuta právě v laboratořích 3M a začala se prodávat už  

v roce 1945. 

Scotch™ Super 33+ je hodnocena jako nejkvalitnější 

páska na světovém trhu. Technologie smršťování  

trubic za studena Coldshrink™ zaujímá významné  

místo mezi portfoliem 3M pro elektrotechniku a tato  

technologie vyvinutá před 30 lety dodnes nebyla ničím 

efektivnějším nahrazena. V oblasti telekomunikací 

nabízíme nejvyspělejší řešení pro metalické a optické  

sítě Volition™. Zářezové konektory Scotchlok™ jsou  

jedním z praktických řešení usnadňujících a urychlujících 

vaše instalace v elektrotechnice a telekomunikacích.  

Při zavádění fluorochemikálií 3M k čištění, testování  

a odvádění tepla v elektronickém průmyslu poskytujeme 

odbornou technickou a laboratorní pomoc, která umožňuje 

stanovení optimalizace technologického postupu a použití 

vhodné kapaliny.

Mnoho celosvětově známých výrobců v různých odvětvích  

s oblibou používá řešení, která 3M přínáší.

 pro rychlejší, snazší
a kvalitnější instalace.



Telekomunikační materiály

3M Telecom

Mechanické spojky optického vlákna Fibrlok II

Zalévací odstranitelná hmota High Gel 8882

Optické a metalické datové sítě Volition™

Značení a lokalizace podzemních sítí

Kapaliny Novec™ pro testování, chlazení, čištění a hašení

3M Elektronika

Konektory pro propojování DPS

Datové kabely

Testovací a měřící přístroje Textool

Brusné filmy pro optická vlákna a konektory

Pásky pro elektromagnetickou kompatibilitu a stínění

Indikátory vlhkosti, teplovodivé pásky

Štítkové materiály pro termotransferový potisk,  
potisk na laserové tiskárně a vypalovatelné laserem

Zářezové konektory Scotchlok™
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Elektrotechnické izolační pásky

3M Elektro

Elektrotechnické pásky pro výrobu

Materiály pro smršťování metodou za tepla a za studena

Kabelové příslušenství

Kabelové soubory pro vysoké napětí

Pryskyřice a zalévací hmoty pro elektrotechnickou 

Antistatika


