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OFERTA PROMOCYJNA
obowiązuje od 01.06 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

Urządzenia i akcesoria objęte promocją:

 ▪  3M™ Performance Przemysłowy pistolet natryskowy lakierniczy
  Nr katalogowy: 93 41 326832

 ▪   3M™ Performance Głowice zestaw  uzupełniający 5 szt.
 Nr katalogowe:
 - grawitacyjne  (rozmiary: 1,2 - 2,0 mm)   93 41 3267xx
 - ciśnieniowe   (rozmiary: 1,1 - 1,8 mm)  93 41 3268xx
 

 ▪  PPS™ seria 2.0 Zestaw miękkich kubków wewnętrznych 
 (pojemność: 650/850 ml)
  Nr katalogowe: 93 41 3260xx

Za każde wydane 600 PLN netto 
na produkty objęte promocją otrzymasz 

okulary ochronne 3M™ Solus™ 1102 gratis



www.rywal.eu

3M™ Performance Przemysłowy pistolet 
natryskowy lakierniczy

 ▪ Lekki i trwały - Jeden z najlżejszych pistoletów natrysko-
wych na  rynku - komfort obsługa. Odporny na uderzenia 
korpus z kompozytu  zachowa wytrzymałość w trudnych 
warunkach  przemysłowych.

 ▪ Ekonomiczna i łatwa konserwacja - Prosta, innowacyjna 
konstrukcja oznacza mniejszą liczbę części w przypadku 
konserwacji. Dzięki szybkozmiennym dyszom, ciecz ni-
gdy nie przechodzi przez korpus pistoletu natryskowego. 
Czyszczenie jest tak proste, jak wytarcie końcówki iglicy  
i wymiana głowicy, co oznacza zniwelowanie potrzeby de-
montażu i moczenia sprzętu w rozpuszczalniku. To jak ku-
powanie nowego pistoletu natryskowego przy każdej wy-
mianie dyszy. 

 ▪ Wymienne dysze (w zakresie 1,1-2,0 mm) - Z każdą nową 
głowicą działa jak całkiem nowy pistolet natryskowy. 

 ▪ Zaprojektowany z myślą o wszechstronności zastosowa-
nia - Można go stosować z szeroką gamą powłok, któ-
ra obejmuje bejce, podkłady, lakiery bazowe, lakiery 
nawierzchniowe, lakiery bezbarwne i kleje. Łatwe prze-
łączanie między przewodem ciśnieniowym a systemem 
kubków do natrysku 3M™ PPS serii 2.0

3M™ Performance Głowice grawitacyjne i ciśnieniowe

Szybkozmienne dysze do natryskiwania szerokiej gamy powłok przemysłowych  
i motoryzacyjnych: w tym powłok o wysokiej lepkości, wypełniaczy natrysko-
wych, grubych podkładów, szpachlówki podkładowej, uszczelniaczy, jednoeta-
powych powłok nawierzchniowych, farb na bazie rozpuszczalników, farb wodo-
rozcieńczalnych i lakierów bezbarwnych.

 ▪ Grawitacyjne: Do użytku wyłącznie z 3M™ Przemysłowym pistoletem lakier-
niczym i systemem kubków do natrysku 3M™ PPS™ serii 2.0.

 ▪ Ciśnieniowe: Dysze można łatwo przymocować do pistoletu natryskowego  
i przewodu ciśnieniowego, bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi.

PPS™ seria 2.0 Zestaw miękkich kubków wewnętrznych

Zastosowanie jednorazowych kubków systemu 3M™ PPS™ 2.0 ogranicza zużycie rozpuszczal-
ników używanych zwykle do mycia tradycyjnych kubków wielorazowego użytku (nawet o 70%). 
Wyeliminowanie konieczności mycia kubka przyspiesza pracę i ogranicza narażenie na opary 
rozpuszczalników.
• Większy, szerszy adaptor z cztero-punktowym mocowaniem. Stabilne, pewne mocowanie 

kubka na pistolecie natryskowym. 
• Kołnierz zamykający zintegrowany z pokrywą. Wystarczy tylko ¼ obrotu, aby zamknąć kubek. 

Mniej części do montażu. Łatwiejsze i szybsze przygotowanie zestawu. 
• Wypukła pokrywa wyposażona w filtr na całej średnicy. Więcej przefiltrowanego materiału 

zapewnia płynne nanoszenie, do samego końca. 
• Nowy zewnętrzny, twardy kubek dodawany do opakowania kubków wewnętrznych, miękkich. 

Kubek ma nadrukowane podziałki i znaczniki ułatwiające dozowanie składników. 
• Okienko w kubku zewnętrznym umożliwia chwycenie i trzymanie kubka miękkiego w trakcie 

zdejmowania pokrywy (np. gdy trzeba uzupełnić materiał). Okienko ułatwia kontrolę ilości 
materiału w kubku. 

• Duży korek zamykający. Pewne zamknięcie i uszczelnienie kubka. Wygodne przechowywanie 
nie wykorzystanego materiału w kubku, który można stabilnie odstawić na półkę.

dysza grawitacyjna dysza ciśnieniowa


