
3М Продукти за строителството и търговските обекти
Решения за хотели, ресторанти & кетъринг услуги

Наука за почистването
 Бързи и лесни решения
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       Safety Walk™ 

Запазени марки: гаранция за високо качество от 3М

Кухня
Страници 6 - 9
ИЗТЪРКВАНЕ
- Регулярно изтъркване
- Деликатни повърхности
- Силно замърсени повърхности
- Почистване на тигани
Страница 10
БЕЗОПАСНОСТ НА
ХРАНАТА
- Проверка на олиото
- Времеви контрол с Post-it® Notes
Страница 11
ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДА
- Система за лесно изтъркване
-  Doodlebug™
ПОЧИСТВАНЕ НА
ПОВЪРХНОСТИ
- Кърпи

В тази брошура ще намерите много брилянтни идеи как да направите своя хорека бизнес 
по-бляскав.
С 3М лесно ще изпълните строгите изисквания за хигиена и ще улесните потока 
на работа.

Какво ще кажете за решения, които спестяват пари и предлагат добавена стойност?
«Интелигентните продукти на 3М представят невероятни резултати и повишават добавената 
стойност в съотношението пари - качество. Ще намерите точната идея от 3М, за да 
поддържате помещенията чисти, сигурни и продуктивни:
 - Пълната гама падове, гъби и кърпи от 3M за бързо и ефикасно почистване. 
 - Интелигентни продукти за тигани, за по-бърз и безопасен процес на изчистване.
 - Уникалната технология на 3M за измерване на чистотата на олиото - за оптимизиране на 
процеса на пържене. 
 - Цялата гама изтривалки от 3M, които осигуряват на клиентите сигурност под краката - там 
където има опасност от подхлъзване.
 - И много други отлични предложения за оптимизиране на ежедневните нужди 
на бизнеса.»
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Хотел

Сгради

Страница 13
ПОЧИСТВАНЕ НА ПОД
- Регулярно почистване
- Падове за под
Страница 14
ПОЧИСТВАНЕ НА
ПОВЪРХНОСТИ 
- Кърпи
Страница 15
САНИТАРНО
ПОЧИСТВАНЕ
- Ръчни падове за 
деликатни повърхности
- Кърпи

Страница 17
ПРЕДПАЗВАНЕ НА
ПРОЗОРЦИТЕ
- Фолиа за стъкла
Страници 18 & 19
ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПОДА 
- Входни изтривалки
Страница 20
КОМФОРТ И СИГУРНОСТ
НА КЛИЕНТИТЕ
- Ленти против подхлъзване 
Safety Walk
 - Подложки против 
подхлъзване за мокри 
повърхности

Страници 21
ПОДДРЪЖКА НА
ПОВЪРХНОСТИ
- Спрей за почистване
на неръждаема стомана
 - Анти графити спрей

& Ресторант
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& сигурност на храната
Почистване на кухнята
Чистенето не е най-предпочитаната работа в кухнята, но строгите изисквания за хигиена на HACCP го правят 
с най-висок приоритет.

За да Ви помогнем за изпълнението на изискванията на HACCP, 3М предлага цяла гама от иновативни 
продукти за бързо и ефикасно почистване на кухненското оборудване: тенджери, тигани и плотове на 
мивки. Продуктите на 3М са достатъчно нежни към повърхностите и достатъчно твърди и абразивни за бързо и 
лесно отстраняване на загаряния и засъхнала храна. Те ще Ви помогнат да отстраните мазнината и всякакви други 
зацапвания от всяко ъгълче на кухнята.  

Открийте гамата Scotch-Brite™ за изтъркване, почистване и избърсване на всички видове повърхности във 
Вашата кухня и изберете подходящия продукт за вида почистване, което трябва да се извърши.

Безопасността на храната е ключов фактор в днешно време. 3М осигурява решения, за да Ви помогне да се 
справите със здравните изисквания и да се изпълнят условията на HACCP. Индикаторите на 3М за полезност на 
олиото ви помагат да контролирате качеството на пърженето и да го смените точно, когато е необходимо.

Възползвайте се от брилянтните идеи и продукти на 3М. Те Ви дават възможност да се концентрирате върху 
кулинарните аспекти на Вашия кетъринг бизнес, като трансформирате храната в ястие.
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Агресивност*

+

+-
- Абразивна сила*

Черно

Почистване на кухнята - Изтъркване
Scotch-Brite™ винаги Ви предлага решение за всяко 
предизвикателство за изтъркване!

Общо изтъркване
стр. 8

Изтъркване на деликатни
повърхности стр. 7

*Всеки цвят отговаря на цвета на продукта и определя силата на абразивност на нишките.

Тъмно синьо

Зелено

Синьо

Лилаво

Светло синьо

Падове за силно
изтъркване стр. 6



Вид Размер
Диспенсър 13 cm, 22 cm

Фиксирани размери на ролка-диспенсър
Закачете на стената всички продукти Scotch-Brite™ 
с фиксирани размери.
 • Избягвайте източниците, които пренасят микроби
 • Лесна употреба
 • Винаги под ръка

 Scotch-Brite™ Пад 96
Ежедневно почистване на повечето 
готварски прибори и оборудване.
• Дълготрайни абразивни частици, 
разпръснати в пада.
• Неръждаем и гъвкав.
• Предлага се във фиксирани, икономични 
размери или на ролка, която лесно се 
развива.

Вид Номерация Размер
Пад 96 158 x 224 mm
Ролка 630 158 mm x 3 m
Ролка 650 158 mm x 5 m

Фиксирани р-ри
на ролката 640 200 mm x 4 m

Зелен

 Scotch-Brite™
Гъба 274
Ежедневно почистване на тенджери 
и тигани, избърсване на стени,
маси, плотове...
• Дълготраен продукт, благодарение 
на абразивните частици, 
разпръснати в пада.
• Двойно действие - от 
едната страна е 
дунапренена гъба, а 
от другата абразивна 
мрежа.
• Неръждаема и гъвкава.
 

Вид Номерация Размер
Целулозна гъба - плоска 740 88 x 13 mm
Синтетична гъба - с канал 174 70 x 95 mm
Синтетична гъба - с канал 274 95 x 150 mm
Синтетична гъба - с канал 374 70 x 150 mm
Синтетична гъба - плоска 274 95 x 158 mm

Зелен

Зелените нишки не са създадени равномерни!
«Производственият цикъл на 3М осигурява разпръскване на абразивните частици в 
целия пад в равномерен ред, като по този начин осигурява отлично изтъркване през 
жизнения цикъл на пада. Падовете Scotch-Brite™ не само издържат повече, но и 
поддържат по-добра ефективност през експлоатационния си живот.
Постоянният качествен контрол гарантира, че това е най-добрия продукт, който може 
да ползвате. Нашите абразиви не ръджясват, не се нацепват и затова не оставят 
отпадъци!»
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Почистване на кухнята - Изтъркване
Класическата зелена мрежа за универсална употреба.
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Почистване на кухнята - Изтъркване
Нежни абразивни падове за деликатни повърхности.

  Scotch-Brite™ 
Падове 2000 и 3000

Падове за деликатни повърхности - универсална употреба.
• Силна абразивна сила.
• Минимално надраскване.
• Форма на папионка.

Вид Номерация Размер
Пад 2000 100 x 140 mm

Целулозна гъба 3000 71 x 114 mm

 Scotch-Brite™ 2020 Лилав пад:
Ново поколение
почистващи падове
За силно замърсени повърхности,
минимално надраскване на кухненски 
повърхности, включително неръждаема стомана.
• Силно абразивно действие.
• Десет пъти по-издръжлив от обикновените абразивни 
падове.
• Отличен заместител на железен 
абразив и неръждаема тел.
• Не оставя метални частици и 
не ръждясва.
• Лесно изплакване.

Вид Номерация Размер
Пад 2020 158 x 224 mm

Синьо

 Scotch-Brite™ 9488R Тънък пад
Почистване на деликатни повърхности.
• Специфичен мек абразив, осигурява
ефективно изтъркване без драскотини.
• Добра гъвкавост, за да е подходящ
за повечето повърхности.
• Лесно изплакване.

Вид Номерация Размер
Пад 9488R 101 x 131 cm

Светло синьо

  Scotch-Brite™  
55-56-57-58 гъби

За деликатни повърхности.
• Мек абразив, за да достигне ефективно
изтъркване без драскотини.
• Двойно действие - дунапренена гъба и мек абразив.
• Цветово кодиране - по изискване на HACCP

Вид Номерация Размер
Синтетична гъба с канал 55 - 56 - 57 - 58 130 x 170 mm

Целулозна гъба 770 131 x 88 mm

тивно

Светло синьо

Лилаво



8

Вид Номерация Размер
Пад 76 95 x 158 mm
Ролка 530 158 mm x 3 m

Вид Номерация Размер
Пад 450 95 x 158 mm

Вид Номерация Размер
Пад 86 158 x 224 mm

  Scotch-Brite™ пад 76
Изтъркване на силнозамърсени
повърхности.
• Лесно почистване на
засъхнала храна.
• Не ръждясва и е гъвкав.
• Предлага се на роло за лесно ползване.

  Scotch-Brite™ плътен 
пад 450

За силно замърсени повърхности,
тигани, тенджери и др.
• Премахва засъхнала храна.
• Отворена структура за лесно изплакване.
• Удобен размер и дебелина за по-добро прилепване.

  Scotch-Brite™ Пад 86
За нормални или силно замърсени
 повърхности.
• Ефективно и бързо отстраняване на засъхнали остатъци.
• Дълготраен експлоатационен живот, благодарение на 
абразивните частици, разпръснати в пада.
• Не ръждясва и е гъвкав.

Вид Номерация Размер
Плътен пад 550 95 x 158 mm

 Scotch-Brite™ Плътен пад 550
За нормални или силно замърсени 
повърхности.
• Лесно отстранява засъхнали остатъци.
• Не ръждясва и е гъвкав.
• Удобен размер и дебелина за по-удобен захват.

ен 
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Черно

Тъмно синьо

Зелен

Зелен

Почистване на кухнята - Изтъркване
За силно замърсени повърхности.
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Вид Номерация Размер
Комплект 461 101 x 133 mm
Падове 46 101 x 133 mm
Мрежи 200 101 x 133 mm

Вид Номерация Размер
Комплект 482 101 x 133 mm
Падове 82 101 x 133 mm

Вид Номерация Размер
Скрубер 9537 140 x 82 x 44 mm

Scotch-Brick™ 9537 Скрубер
За почистване на топли грилове и скари.
• Готов за употреба с вграден пад.
• Специална почистваща система за почистване на топли, 
плоски грилове и скари.
• Предпазва ръцете от изгаряне.

 Scotch-Brite™  Комплект за
почистване на грилове
и скари 461
(държач + пад за силно замърсени 
повърхности + мрежа)
Традиционно почистване на грилове и скари
• Специална система за почистване на изстинали
плоски грилове и скари.
• Отстраняване на лепкава, засъхнала храна.
• Бързо, ефективно изтъркване!

Scotch-Brite™  Комплект за
почистване на грилове
и скари 482
(дръжач + пад от стъклопласт)
Почистване на топли грилове и скари.
• Предпазва ръката от опарване и мазнина.
• Издържа на много висока температура.
• Специална система за почистване за плоски грилове
и скари на ребра..

Почистване на кухнята - Почистване на 
грилове и скари
Система за почистване на грилове и скари - за по-бързо
и сигурно почистване.
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3М™ Индикатор за полезност на олиото - 
лентички за тестване 

Лесна проверка на качеството на използваното олио.
• Бърза проверка на нивото на свободните мастни киселини, 
благодарение на цветната маркировка на лентичките.
• Идеално е за ресторанти, които да поддържат едно и също 
качество на пържената храна: един тест е достатъчен на съд 
за пържене.
• Помага за отстраняване на мазнината тъкмо навреме, като 
ви помага да изпълните регулациите на HACCP.
•  Спестете средства за прекомерна употреба на олио.

3М™ PCT 120 Индикатори за полезност
на олиото 
Бърз индикатор за проверка на олиото след пържене.
• Измерване на съдържанието на основните съставки 
благодарение на цветови индикатори на лентата.
• Може да се използва с всички видове олио.
• Спомагат за определяне на точния момент за смяна на 
олиото според регулациите на HACCP.
• По този начин се избягва прекалено честата смяна на 
олиото.

Вид Размери Цвят
Листчета 100 x 40 mm жълт

Вид Описание
Ленти 4 x 50 ленти
Ленти 10 x 20 ленти

Вид Описание
Комплект
Ленти

Кой е правилният избор: Индикатор за полезност на олиото 
или PCT 120 Тестер за олио?
Изборът зависи от регулациите във Вашата страна:  с 
Индикаторът за полезност можете да измерите свободните 
масни киселини, а с PCT 120 можете да измерите поляр-
ните компоненти.

Контролни
лепящи
листчета Post-it™
За проследяване на трайността на хранителните продукти.
• Залепват здраво върху чиниите, дори в силно замразена 
среда.
• Контрол върху качеството и трайността на храните.
• В съответствие с HACCP регулациите.

Product: ...................................................................................................................

Preparation date: ..........................................................................................

Internal expiration date: ........................................................................

Made by: .................................................................................................................

/ /

Почистване на кухнята - Безопасност на храната
3М™ решения за безопасност на храната:
за доволни клиенти и изпълнени HACCP регулации

1 устройство + 1 кутийка с  5 ленти + 1 лъжица
1 х 20 ленти  
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Почистване на кухнята - Под и повърхности
Решения за ръчно почистване за блестящ кухненски под

Микрофибърни кърпи за чисти повърхности на мивки

3М™ Система за бързо изтъркване
Плоска система за мокро почистване на всякакви подови 
настилки.
• Лесна за употреба: чрез натискане на бутон на дръжката, 
впръсква струя с препарат.
• Лесна поддръжка: леко тегло, ергономича форма, не е 
необходима употребата на кофа.
• Може да се употребява с всякакви препарати за ежедневна 
поддръжка.

Scotch-Brite™  2070
Микрофибърна кърба 
за блестяща кухня
Специален дизайн за кухненска употреба: за повърхности на 
мивки, отдушници, шкафове, плотове, маси.
• Отлично абсорбира олио и мазнина, благодарение на 
иновационната вафлена структура.
• Не драска повърхностите.
• Лесно за изстискване.

Scotch-Brite™  3020 Микрофибърна кърпа
Ежедневно мокро почистване.
• Чудесен компромис между 
микрофибърна и платнена
 кърпа.
• Висока абсорбация на вода, без следи.
• Не оставя мокри петна на повърхността.
• Предлага се в четири цвята, в съответствие с HACCP 
регулациите.

Doodlebug™ Почистваща
система
Почиства ъгли, первази, бордове и 
трудно достъпни зони.
• Допълнително пособие за почистване и изтъркване.
• Различните цветове падове са с
различна твърдост за почистване 
на различни повърхности.
• Силен захват между пада и
 дръжката Scotch-Brite™.Вид Размер

Дръжка 137 cm
Държач 98 x 406 mm
Кърпа 127 x 457 mm

Вид Номерация Размер
Държач 6474 95 x 225 mm

Вид Номерация Размер
Микрофибърна 

кърпа 2070 32 x 36 cm
Вид Номерация Размер

Микрофибърна
кърпа 2030 35 x 40 cm

Scotch-Brite™  2030 Микрофибърна кърпа
Мултифункционална микрофибърна кърпа - може да се използва на всички 
видове повърхности като боядисан метал, неръждаема стомана, алуминий, стъкло.
• Много ефикасна за сухо почистване.
• Специално предназначена да абсорбира мигновено прах, зацапвания, отпечатъци, мазнина, олио и влага.
• Предлага се в четири цвята, в съответствие
 с HACCP регулациите.

Вид Номерация Размер
Микрофибърна 

кърпа 3020 40 x 40 cm

о.

117 x 254 mm5 вида с раз-
лична абразивност

Падове
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Почистване на хотели&
Ресторанти

Чистите фоайета, стаи и ресторанти, са гостоприемно посрещане за 
Вашите клиенти. Постарайте се мебелите, подовете, санитарните помещения 
и огледалата да блестят от чистота с продуктите на 3М за 
висококачествено изпълнение.
Грижете се за чистотата на деликатните повърхности като сребро, неръждаема 
стомана и керамични плотове във Вашия ресторант!

«За почистването на всички повърхности в трапезариите и 
хотелските стаи, продуктите на 3М са Ваши верни помощници - за 
пода, огледалата, масите, бюрата и повърхностите в санитарните възли.
Ефективните продукти ще Ви помогнат да спестите време и ще Ви осигурят 
висока продуктивност. Също така, тези ценово-ефективни почистващи 
системи Ви помагат да предпазите сградите и хората, като създават чистота, 
сигурност и удобство.»
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3M™ Система за лесно
почистване
Ръчно почистване за сухо бърсане
на прах.
• Високо ниво на прихванат прах.
• Кърпите са с фиксирани размери, за по-лесна употреба, 
предлагат се две широчини.
• Могат да се използват и двете страни на кърпата. След 
като се замърси от едната страна може просто да я обърнете.

Scotch-Brite™ Пад за под
“изчеткай и избърши”
Почистване на деликатни подови 
повърхности със спрей химикал.
• Идеален за цимент, стъклена керамика, каучук.
• Дълги микрофибърни влакна, без абразивни частици.
• Може да се пере при температура до 60°С.

Scotch-Brite™ Пад за килим
тип Т
За почистване на килими със спрей химикал.
• Осигурява добро и бързо освежаване 
на килима, премахва ефективно мърсотията.
• Възвръща яркостта на килима без да намалява 
експлоатационния му живот.

Вид Размер
3М Система за лесно почистване From 43 to 150 cm
Роло кърпи на фиксирани размери 127 mm x 38 m
Роло кърпи на фиксирани размери 203 mm x 38 m

Вид Размер
Пад за под Предлага се в различни размери

Вид Размер
Пад за под Предлага се в различни размери

Почистване на хотели & ресторанти - 
Поддръжка на пода
Решения за перфектно чисти подове

Scotch-Brite™ Sienna и Лилав диамантен 
пад за под PLUS
Освежаване и регулярно почистване на мраморни 
подове и мозайка.
• Диамантена формула за полиране и искрящ блясък
на пода още в момента на почистване.
• Падът за под Сиена ще подобри състоянието на повре-
дения под преди да приложите лилавия пад за под за 
максимален блясък.
• Лесен за употреба: не са използвани опасни химикали, 
само вашия регулярен естествен разтвор за почистване
на под.

Scotch-Brite предлага падове за под за 
всички видове подови настилки. Попитайте 
експерт на 3М!

Вид Размер
Пад за под Предлага се в различни размери



Scotch-Brite™ Гъба за стена
Премахва драскотини и петна от различни повърхности: 
врати, стени, пластмасови подове, керамика,...
• Отлично отстранява всякакъв тип петна, замърсявания и 
следи: остатъци от лепящи ленти, петна от храна и напит-
ки, восък, червило, засъхнала мазнина...
• Мек, гъвкав пад.
• Не е нужна употребата на химикали.

Вид Номерация Размер
2010 32 x 36 cm

Вид Номерация Размер
2020 30 x 40 cm

Вид Номерация Размер
300 38 x 37 cm

Вид Размер
Пад 11 x 7 cm

  Scotch-Brite™ 2010 
Микрофибърна кърпа за 
високи резултати

Висококачествено почистване дори при суха употреба.
• Микрофибърната кърпа за високи резултати може да се 
използва на всички повърх-
ности, дори деликатни.
• Изключително дълготрайна
 на стареене.
• Предлагат се в пет раз-
цветки в съответствие
с HACCP.

  Scotch-Brite™ 2020 
Микрофибърна кърпа с 
двойно действие

Две различни страни: премахва замърсяванията 
благодарение на по-твърдата материя от едната страна 
и премахва прах, опечатъци, мазни и мокри петна 
благодарение на меката част на кърпата.
• За мокра и суха употреба, със или без химикали.
• Предлага се в четири цвята в съответствие с HACCP.

  Scotch-Brite™ 300 
Импрегнирана кърпа

 За мокра употреба на повечето повърхности, включително 
мебели, огледала, прозорци, алуминий, керамика, мрамор...
• Абсорбира голямо количество вода и не оставя следи
• Отлично издържа на индустриално оборудване за миене и 
обикновени почистващи препарати.
• Предлага се в четири цвята в съответствие с HACCP.

Почистване на хотели & ресторанти - 
Почистване на повърхности
Кърпи за най-ефективно почистване от първия път.
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Микрофибърна
кърпа

Импрегнирана кърпа

Микрофибърна
кърпа



Вид Номерация Размер
Пад 90 158 x 224 mm

Дебел пад 350 95 x 158 mm
690 200 mm x 4 m

Вид Номерация Размер
Пад 98 158 x 224 mm

Вид Номерация Размер
Импрегнирана кърпа PIW020 80 / кутия

Почистване на хотели & ресторанти - санитарно 
почистване
Scotch-Brite™ Пад 90
Почистване на ултра деликатни
 повърхности.
• Нежен, не съдържа абра-
зивни частици: без надраскване.
• Идеален за почистване на стъкла, алуминий, неръждаема 
стомана, мрамор и санитарни повърхности.
• Изключително гъвкав.

Scotch-Brite™ Пад 98
За почистване на деликатни
 повърхности.
• Идеален за почистване на утайки и стъклария.
• Малко по-агресивен от пад Scotch-Brite 90.
• Изключително гъвкав.

Scotch-Brite™ Импрегнирани 
кърпи за еднократна употреба
Бързо и лесно почистване на леко замърсени
повърхности.
• Оптимално почистване на мазни петна.
• Адаптирана химическа формула за фаянс.
• Оптимизираната предварителна импрегнация намалява 
употребата на химикали.
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Scotch-Brite™ Гъби 163-363
За почистване на деликатни повърхности
• Изключително меки, без абразивни частици.
• Предназначени за стъкло, алуминий, неръждаема 
стомана, мрамор и фаянс.
• Лесни за хващане благодарение на дунапрена.

Вид Номерация Размер
799 88 x 131 mm
163 70 x 92 mm
263 95 x 150 mm
363 70 x 150 mm

Целулозна гъба
Синтетичен дунапрен - с канал
Синтетичен дунапрен - с канал
Синтетичен дунапрен - с канал
Синтетичен дунапрен - с канал

Ролка с фиксирани 
размери
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на сгради&Поддръжка и сигурност

Чистотата e от съществено значение за гостоприемното пострещане на Вашите гости, както 
и хигиената и сигурността във Вашата сграда. Също толкова важно е ефективното 
поддържане на сградата, включително поддръжката на чиста и добра работна обстановка за 
Вашите колеги и клиенти.
Ние знаем как бихте желали да работите. Когато специфицирате материалите Вие търсите краен 
резултат и дълготраен ефект. Благодарение на дългогодишният технически опит на 3М в 
поддръжката на сгради, нашите продукти са проектирани да бъдат дълготрайни.
Благодарение на способността на 3М да комбинира различни технологии по иновативен начин, 
които Ви осигуряват надежни, функционални, добре изглеждащи решения за Вашата сграда.
Нашата цел е да предпазим и представим добре Вашата собственост, жилищна площ, като 
намалим разходите за поддръжка и повишим сигурността.
С 3М получавате най-доброто за сигурността и чистотата на Вашата сграда.
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Слънцезащитните 
фолиа за стъкла на 
3М Ви създават ком-
форт и увеличават 
стйността на вашата
собственост.
• Така избягвате нуждата от затъмняващи системи - сенници, 
капандури за намаляване на пряката слънчева светлина, 
които скриват гледката и увеличават разходите за вътрешно 
осветление.
• Намаляват отблясъците.
• Намаляват UV лъчите: Ултравиолетовата светлина е 
основния причинител за избеляването на цветовете и 
захабяването на мебелите.
• Увеличава стойността и подобрява външния вид на Вашата 
собственост: повече от 30 различни нюанса и гарантирано 
качество за вътрешна и външна апликация.

Защита и поддръжка на сградата -
Защита на прозорците
Фолиата за стъкла на 3М предпазват клиентите,
минувачите, сградите и вещите.

“Експертност от 3М
Когато става въпрос за фолиа за съкла, 3М разчита на богат опит. Като единствен производител, който си 
изработва суровините, може да разчитате на постоянна гаранция за високо качество.
Ще Ви осигурим техническата експертиза, от която се нуждаете - чрез запитване на сайта до анализ 
на устойчивостта на стъклото и изчисление на възвръщаемостта на инвестицията, за да Ви осигурим 
напълно затворен цикъл.”

Защитни фолиа за стъкла на 3М - 
предпазват хората и сградите при инцидент 
или умишлен взлом.
• Почти непробиваем защитен щит на прозорци и врати.
• Намалява щетите на сгради и мебели от летящи парчета 
стъкло, като държи начупените парчета зедно.
• Външния вид на прозореца остава непроменен.

3M Ultra Prestige: Комбинация от защита 
от слънчеви лъчи и сигурност в едно фолио.
• Възползвайте се от по-комфортна среда с необходимата сигурност.
• Ефективно предпазва от отблясъци.
• Здраво задържа стъклото, без да променя визията му.



18

Защита и поддръжка на сградата - Подови системи

Изтривалки Nomad™: Уникалната технология на 3М, с 
преплитане на два вида влакна, позволява на водата и 
праха да паднат през влакната.
Благодарение на тази структура Nomad™ запазва 
гаранцията си за издръжливост, ефективност и отличен 
външен вид.

Nomad™ Aqua 8500
Изтривалка за употреба вътре в 
сградата, за висок трафик.
• Водата и частиците падат вътре в 
изтривалката и стоят на дъното й.
• Предпазва пода от навлажняване.

Nomad™ Modular
За входови пространства с високи 
нива на трафик: PVC панели или
комбинирани панели от текстил и PVC.
• Триъгълните връхчета премахват, 
прихващат и прикриват калта.
• Панелите в комбинация с текстил позволяват абсорбацията 
на вода.
• Имате възможността да направите свой собствен дизайн.
• Лесна инсталация: отлична гъвкавост.
• Солидна конструкция, която издържа преминаването на 
товарни колички.
• Може да се инсталира и извън отливката за изтривалка, 
благодарение на комплекта за рамкиране.

б б

Вид Номерация Размер
8300 30 x 30 cm на парче
8900 30 x 30 cm на парче

Изтривалки Nomad™
Изтривалките Nomad™ са най-
богатата гама от подови системи, 
която може да си представите. Това 
Ви позволява да изберете точната 
комбинация за Вашето входно 
пространство, съобразно трафика, 
климата и дори дизайна на Вашата 
сграда.

Текстилна изтривалка 8500

PVC панел
Панел от PVC
и текстил

Вид Номерация Размер
Предлага се в различни 

размери и цветове
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Защита и поддръжка на сградата - Подови системи

Nomad™ Aqua Персонализирани изтривалки
За да персонализирате входовото пространство.
• Високотехнологичен начин на печат.
• Комбинация от два вида преплетени влакна.
• Изключително атрактивен вид.
• Може да се пере в индустриална пералня.

Nomad™ Optima
За входни пространства с много
натоварен трафик.
• Гумените уплътнения повишават
издръжливостта на натиск и шумоизолират.
• Изключително устойчива.
• Разстоянието между профилите позволява боклуците да 
падат.
• Изтривалката се изрязва в желаните размери.

Изтривалка Nomad™ 
Terra 8100
За входни пространства или 
външна апликация с висок 
човекопоток.
• Издъжливата спираловидна конструкция премахва, 
прихваща и скрива голямо количество боклуци.
• Гъвкавите влакна избърсват обувките от кал.
• Лесна поддръжка.

Вид Номерация Размер

9900

Вид Номерация Размер

Винилова изтривалка 8100 Различни размери и
цветове

Вид Размер
Персонализирана

текстилна
изтривалка

т

Различни размери
 и цветове

Изтривалка с алуми-
ниеви профили

Различни размери и 
набор от 44 различни 
цвята за Вашия дизайн.
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Защита на сградата & Поддръжка - сигурност и 
комфорт за клиентите

3M™ Safety Walk™ настилка за мокри 
повърхности 3200
Настилка за мокри повърхности, басейни.
• Идеална е за обезопасяването на мокри зони, като ги прави 
по-сухи и удобни.
• Отворената структура позволява на водата да се оттича.

3M™ Safety-Walk™ Финна грапавина за 
универсална употреба
Лента против подхлъзване за всякакви хлъзгащи се 
повърхности с интензивен пешеходен трафик или леки 
товарни колички.
• Подходяща за стълбища и входове.
• Изключително издръжлива.
• Предлага се в различни цветове и размери.

3M™ Safety-Walk™ Висока еластичност за 
мокри повърхности
Лента против подхлъзване за ходене с боси крака и за 
влажни или мокри зони, като бани, душ кабини, съблекални 
и сауни.
• Много финна повърхност за ходене с боси крака.
• Изключителна издръжливост.
• Предлага се в различни цветове.

Вид Номерация Цвят
Винилова
настилка 3200  Син, бежов

Вид Номерация Цвят
Лента SW 610 Черна
Лента SW 620 Прозрачна
Лента SW 630 Жълта
Лента SW 640 Зелена
Лента SW 660 Кафява

Вид Номерация Цвят
Лента SW 280 Бяла
Лента SW 220 Прозрачна
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Вид Номерация Размер
Дръжка за пад 961 80 x 120 mm

Вид Номерация Размер
Химикал GR1
Химикал GR2
Химикал GR3

Защита на сградата & Поддръжка - Поддръжка 
на повърхностите
Спрей за почистване на неръждаема 
стомана
Почиства всички повърхности от неръждаема стомана, които 
не са в директен допир с храна, като асансьори и касова 
зона.
• Почистване и полиране на неръждаема стомана с едно 
действие.
• Премахва петна, отпечатъци, мазни зацапвания и др.
• Оставя след себе си невидим предпазен слой, който забавя 
повторното зацапване.
• Подходящ е при употреба със Scotch-Brite™ 350 бял 
абразивен пад.

Scotch-Brite™ 961 дръжка за пад
Лесна употреба с всички плътни падове Scotch-Brite™.
• Много лесна инсталация: завърти и заключи!
• Дава по-голяма сила на ръката при търкане.
• Предпазва от допира на ръката до химикали.

3M™ Спрей за почистване на 
графити
Премахва графити чрез напръскване.
• Три вида продукти, в зависимост от 
повърхността за почистване.
• GR1 за повечето пластмасови повърхности.
• GR2 за повечето боядисани или лакирани 
повърхности.
• GR3 за тухли и бетон.

Вид Размер
Кен 600 g

5 л кен под налягане или 0,5 л пръскалка
5 л кен под налягане или 0,5 л пръскалка
5 л кен под налягане или 0,5 л пръскалка
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Индекс
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Ръчно почистване на пода
3М Система за бързо изтъркване стр. 11
3М Система за лесно почистване стр. 13
Doodlebug Почистваща система стр. 11

Кърпи
Scotch-Brite 300  стр. 14
Scotch-Brite 2010  стр. 14
Scotch-Brite 2020 стр. 14
Scotch-Brite  2030 стр. 11
Scotch-Brite  2070 стр. 11
Scotch-Brite  3020 стр. 11
Scotch-Brite Импрегнирани кърпи за стр. 15
еднократна употреба

Падове за под
Scotch-Brite Пад “изчеткай и избърши” стр. 13
Scotch-Brite Пад за килим стр. 13
Scotch-Brite Диамантени падове за под PLUS стр. 13

Изтривалки
3M Safety Walk за мокри зони 3200 стр. 20
Nomad Aqua стр. 18
Nomad Aqua Print  стр. 19
Nomad Modular стр. 18
Nomad Optima стр. 19
Nomad Terra стр. 19

Фолиа за прозорци
3М Слънцезащитните фолиа стр. 17
3М Защитни фолиа стр. 17

Химикали 
Спрей за почистване на неръждаема стомана стр. 21
3M Спрей за почистване на графити стр. 21

Ленти против подхлъзване
3M Safety-Walk Финна грапавина за стр. 20
 универсална употреба
3M Safety-Walk Висока еластичност за  стр. 20
мокри повърхности

Падове & рола
Scotch-Brite 76 стр. 8
Scotch-Brite 86 стр. 8
Scotch-Brite 90 стр. 15
Scotch-Brite 96 стр. 6
Scotch-Brite 98 стр. 15
Scotch-Brite 350 стр. 15
Scotch-Brite 450 стр. 8
Scotch-Brite 530 на роло стр. 8
Scotch-Brite 550 стр. 8
Scotch-Brite 630-650 на роло стр. 6
Scotch-Brite 640 на нарязано роло стр. 6
Scotch-Brite 690 на нарязано роло стр. 15
Scotch-Brite 2000 подсилен пад стр. 7
Scotch-Brite 2020 лилав пад стр. 7
Scotch-Brite  9488R стр. 7
Scotch-Brite гъба за стена стр. 14
Фиксирани размери на ролка - диспенсър стр. 6
Scotch-Brite™ 961 дръжка за пад стр. 21

Гъби
Scotch-Brite 55-56-57-58 синтетични гъби с канал стр. 7
Scotch-Brite 163 - 363 гъби стр. 15
Scotch-Brite 174-274-374 синтетични гъби с канал стр. 6
Scotch-Brite 274 синтетични гъби стр. 6
Scotch-Brite 740 целулозна гъба стр. 6
Scotch-Brite 770 целулозна гъба стр. 7
Scotch-Brite 799 целулозна гъба стр. 15
Scotch-Brite 3000 гъба стр. 7

Почистване на грилове и скари
Scotch-Brite 461 комплект за почистване на  стр. 9
грилове и скари 
Scotch-Brite 482 комплект за почистване на стр. 9
грилове и скари 
Scotch-Brick 9537 скрубер стр. 9

Безопасност на храната
Контролни лепящи листчета Post-it® стр. 10
3М Индикатор за полезност на олиото -  стр. 10
лентички за тестване
3М PCT 120 Индикатори за полезност на олиото стр. 10
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