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OFERTA PROMOCYJNA
obowiązuje od 06.04 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

 Okulary ochronne 3M™ Solus serii 1000 
S1102SGAF-EU: 

szare soczewki (poliwęglan)
czarno-niebieskie oprawki

 ▪  Nieparująca powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog dosko-
nale chroni soczewki przed zaparowaniem i zarysowaniem,  
a także zachowuje swoją efektywność nawet po wielokrot-
nym myciu.

 ▪  Soczewka poliwęglanowa pochłania 99% promieniowania 
ultrafioletowego.

 ▪  Miękki nosek pozwala na lepsze dopasowanie do twarzy.
 ▪ Wyściełane zauszniki zwiększające wygodę użytkowania.
 ▪ Idealne do jazdy rowerem, biegania, joggingu, spacerów itp.

GRATIS - Okulary ochronne 3M™ Solus™ 1102

Materiały szlifierskie objęte promocją:

 ▪   Krążki ścierne 3M™ Hookit™ Cubitron™

 ▪   Pasy bezkońcowe 3M™ Cubitron™

 ▪   Ceramiczne tarcze do cięcia i szlifowania 
 3M™ Cubitron™ II & 3M™ Silver

 ▪ Ściernice lamelowe 3M™ & 3M™ Cubitron™ II

 ▪   Materiały 3M™ Scotch-Brite™ 

Kupując produkty objęte promocją za łączną 
sumę 600 PLN netto otrzymasz 

okulary ochronne 3M™ Solus™ 1102 gratis
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Szlifierska rewolucja
 ▪ Krążki ścierne 3M™ Hookit™ Cubitron™

Krążki na rzep z welurem do obróbki metalu, kompozytów oraz powierzchni szpachlowanych i sta-
rych lakierów. 
Idealne do czyszczenia i usuwania rdzy, oraz matowienia, wyrównywania i ujednolicania powierzchni.

 ▪  3M™ 775L - krążek na podkładzie z folii poliestrowej (93 41 018xxx)
 ▪  3M™ 950U - krążek na podkładzie papierowym (93 41 021xxx)

 ▪ Pasy bezkońcowe 3M™ Cubitron™

Pasy nasypowe 3M™ Cubitron™ ll z agresywnym ziarnem do zastosowań przemysłowych.
Zawierają precyzyjnie kształtowane ziarna 3M™. 
Wysoka żywotność oraz wydajność szlifowania. 
Do zastosowania na stacjonarnych szlifierkach taśmowych 75 x 2000 mm oraz 150 x 2000 mm.

 ▪    3M™ 784F - pasy na półelastycznym podkładzie poliestrowym z dodatkiem bawełny, praca ze 
średnim dociskiem (9K 07 50xx10, 9K 15 00xx10)

 ▪    3M™ 984F - pasy na sztywnym podkładzie poliestrowym, praca z silnym dociskiem (9K 07 50xx11, 
9K 15 00xx11)

 ▪  Ceramiczne tarcze do cięcia i szlifowania 
 3M™ Cubitron™ II oraz 3M™ Silver

Chłodno i szybko tną i szlifują wszystkie rodzaje stali zwykłych, nierdzewnych i stopowych.
Pracują dłużej niż konkurencyjne tarcze z ziarnem elektrokorundowym czy cyrkonowym. 

 ▪   Tarcze Cubitron™ II - zawierają precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne Cubitron™ II 
  (93 41 432510, 93 41 612572)

 ▪     Tarcze Silver - wykorzystują technologię precyzyjnie kształtowanego ziarna ściernego 
  (93 41 412513, 93 41 432571)

 ▪ Ściernice lamelowe 3M™ & 3M™ Cubitron™ II

Uniwersalne dyski ścierne przeznaczone do stali nierdzewnej, węglowej, aluminium oraz metali 
nieżelaznych. 
Idealne do aplikacji takich jak: usuwanie spoin, fazowanie i gratowanie krawędzi, wykańczanie  
i czyszczenie spoin.

 ▪  3M™ 577F - tarcze do uniwersalnych zastosowań, praca ze średnim dociskiem, ziarno cyrkonowe 
w zalewie chłodzącej (93 41 0425xx)

 ▪   3M™ 769F - tarcze do uniwersalnych zastosowań, praca ze średnim dociskiem, ziarno precyzyj-
nie kształtowane (93 41 03025x)

 ▪   3M™ 967A - tarcze o wydłużonej żywotności do zwykłych zastosowań, praca z niskim dociskiem, 
ziarno ceramiczne Cubitron™ II (93 41 03125x)

 ▪   3M™ 969F - tarcze o wysokiej wydajności i żywotności do wymagających zastosowań i agresyw-
nego szlifowania, praca z silnym dociskiem, ziarno ceramiczne Cubitron™ II (93 41 03225x) 

 ▪ Materiały 3M™ Scotch-Brite™ 

Włóknina czyszcząca Scotch-Brite™ Clean& Strip dedykowana do usuwania rdzy, powłok ma-
larskich oraz usuwania odprysków spawalniczych i zendry hutniczej bez naruszania powierzchni 
rodzimej:  

 ▪ Clean & Strip XT Pro - tarcze z ziarnem węglika krzemu (93 41 1x1xxx)
 ▪ Clean & Strip XT Pro Extra Cut - tarcze z agresywnym ziarnem tlenku glinu (93 41 1x2xxx)

 Włókniny Scotch Brite™- do czyszczenia, matowania oraz do delikatnego wyrównywania i przygoto-
wywania powierzchni, dostępne w rolkach i arkuszach (93 41 0002xx) 
 Szczotki Scotch-Brite™ Bristle - kompozytowe szczotki ścierne dostępne w szerokiej gamie gradacji 
i kształtów dla optymalnego procesu szlifowania i wykańczania (93 41 019xxx)


