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Εταιρικό προφίλ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρία Θεοδώρου με εμπειρία 35 ετών στον τομέα των βιομηχανικών εφαρμογών
3Μ και λύσεων εργονομίας, ασφάλειας και διακόσμησης κτιριακών εγκαταστάσεων,
συνεχίζει από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα τις εμπορικές της
δραστηριότητες διευρύνοντας ολοένα το φάσμα εργασιών της με νέα, καινοτόμα και
αποτελεσματικά υλικά.
Με διαρκή έρευνα αγοράς, νέες συνεργασίες αλλά και συμμετοχές σε εκθέσεις στο
εξωτερικό για τουλάχιστον δύο δεκαετίες ανακαλύπτουμε και επενδύουμε σε λύσεις
που προσφέρουν τη μέγιστη ασφάλεια σε εργαζόμενους και επισκέπτες κτιρίων,
βελτιώνουμε την εργονομία και καθαριότητα επαγγελματικών χώρων, την ενεργειακή
και αισθητική υποδομή υαλοπινάκων και εσωτερικών επιφανειών.
Οι λόγοι να μας προτιμήσετε είναι πολλοί, αναφέρουμε τα κυριότερα πλεονεκτήματα
μας:
•
•
•
•
•

Αξιοπιστία
Εξειδίκευση
Τεχνογνωσία
Άμεση εξυπηρέτηση
Ανθρώπινο - φιλικό πρόσωπο

Εταιρικό προφίλ
H εταιρία μας είναι επίσημος διανομέας βιομηχανικών προϊόντων και μέσων
ασφάλειας εργαζομένων για 35 χρόνια της 3Μ International
ενώ εισάγουμε αποκλειστικά, εφαρμόζουμε και διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά:
❑ αντηλιακές μεμβράνες, μεμβράνες ασφαλείας κτιρίων και οχημάτων
❑ αντιολισθητικές λύσεις, σήμανση βιομηχανικών χώρων και πάρκινγκ
❑ εξειδικευμένα ποδόμακτρα αλουμινίου για υψηλές κυκλοφορίες

❑ απορροφητικά / καθαριστικά ταπέτα με εκτύπωση λογότυπου
❑ βιομηχανική ένδυση και μέσα ατομικής προστασίας
❑ υλικά πάρκινγκ, σταντ ποδηλάτων και σκύλων
με τις παραπάνω λύσεις να επεξηγούνται συνοπτικά στις επόμενες σελίδες

Είσοδοι κτιρίων
Υψηλός φόρτος κυκλοφορίας > 2500 πατήματα/ημέρα

Ταπέτα με πλαίσιο από αλουμίνιο, για εσωτερική και εξωτερική
χρήση, ιδανικά για τοποθέτηση σε εσοχές, σχεδιασμένα για εύκολο
καθάρισμα. Κατασκευασμένα από πλέγμα αλουμινίου και ατσαλένια
δεσίματα, είναι αντικραδασμικά, απορροφούν και κρύβουν χώματα,
άμμο, νερό, διατηρώντας την αισθητική και ποιότητα τους.
Κατασκευάζονται σε οποιοδήποτε σχήμα.

Είσοδοι κτιρίων
Υψηλός φόρτος κυκλοφορίας > 2500 πατήματα/ημέρα

AluMat: με λάστιχο, μοκέτα, βουρτσάκια ή συνδυασμό τους σε
χρώματα : γκρί, καφέ, µαύρο
➢ 12 mm βάθος
➢ 17 mm βάθος
➢ 22mm βάθος

Είσοδοι κτιρίων
Υψηλός φόρτος κυκλοφορίας > 2500 πατήματα/ημέρα

Δείγματα εργασίων

Είσοδοι κτιρίων
Μεγάλος φόρτος κυκλοφορίας < 2500 πατήματα/ημέρα

Ταπέτα 3Μ Nomad Terra
Σειρά ταπέτων από βινίλιο, εξειδικευμένα στο να παγιδεύουν τη
βρωμιά. Τοποθετούνται σε σκάμματα και εξωτερικούς χώρους, με
ιδανική εφαρμογή σε εσοχές στην περίμετρο των κτιρίων
• Terra 9100: Δομή με πλέγμα “Ζ”, πάχος 12mm, επιτρέπει την
κίνηση τροχοφόρου επί αυτού, γκρι χρώμα
• Terra 8100: Παχύ καμπύλο πλέγμα, πάχος 16mm σε χρώματα: γκρι,
κόκκινο, μπλε, πράσινο, καφέ, μαύρο και ασημί

Είσοδοι κτιρίων
Μεσαίος φόρτος κυκλοφορίας < 2000 πατήματα/ημέρα
Ταπέτα Smat Heavy Duty
Σειρά ταπέτων από βινίλιο με πυκνό
καμπύλο πλέγμα, πάχος 15mm,
εξειδικευμένα στο να παγιδεύουν τη
βρωμιά. Τοποθετούνται σε σκάμματα
και εξωτερικούς χώρους
Ταπέτα Zmat heavy duty
Σειρά ταπέτων από βινίλιο με
κυψελωτή δομή και πάχος 11mm.
Τοποθετούνται σε σκάμματα και
εξωτερικούς χώρους

Είσοδοι κτιρίων
Χαμηλός φόρτος κυκλοφορίας < 1500 πατήματα/ημέρα

Σειρά ταπέτων από βινίλιο, μπουκλωτή ίνα
με υπόστρωμα ώστε που προστατεύει την
επιφάνεια επίστρωσης, συλλέγουν στο
εσωτερικό τους ξηρούς και υγρούς ρύπους

3Μ Nomad Terra 6050: Πάχος
9mm, ποικιλία χρωμάτων,
δυνατότητα προσθήκης
περιμετρικού τελειώματος

Smat: Πάχος 12mm, ποικιλία
χρωμάτων, δυνατότητα
προσθήκης περιμετρικού
τελειώματος

Είσοδοι κτιρίων
Ταπέτα με λογότυπο

Τα ταπέτα βινιλίου με καμπύλη / μπουκλωτή ίνα δύναται να
φιλοτεχνηθούν με διαδικασία υδροκοπής και ένθεσης του λογότυπου
σε φυσικά χρώματα – όχι εκτύπωση - σε διαστάσεις επιλογής του
πελάτη
3Μ Nomad Terra 8100 / 6050

Ταπέτα Smat 15mm / 12mm

Ειδικές χρήσεις
Ανατομικά ταπέτα βινιλίου με ειδική αντιολισθητική επίστρωση
Ταπέτα της σειράς έχουν ανοιχτή δομή ώστε να τα διαπερνούν οι
υγροί ρύποι και προσφέρουν ανατομία τις ώρες εργασίας
3M Safety Walk 5100: Κυψελωτή δομή,
εξειδικευμένα για χώρους εστίασης,
υψηλή αντοχή σε λιπαρά και χημικά
Ταπέτα Zmat :
πάχος 8mm ή και 5mm, κυψελωτή δομή,
συνίστανται για αποστράγγιση
3Μ Safety Walk 3200: Κυψελωτή δομή,
εξειδικεύονται για υγρούς χώρους,
αποδυτήρια, ντουσιέρες και ράμπες

Εσωτερικό κτιρίων
Απορροφητικά και καθαριστικά ταπέτα διπλής ίνας

Ταπέτα κατασκευασμένα από πολυαμίδιο και βινίλιο, ξεβουρτσίζουν
το υπόδημα και απορροφούν τους υγρούς ρύπους. Διαθέτουν
υπόστρωμα βινιλίου και περιμετρικό τελείωμα
3Μ Nomad Αqua 85 > 2500 πατήματα/ημέρα
3Μ Nomad Αqua 65 > 1500 πατήματα/ημέρα
Menton by Vebe Floorings > 1000 πατήματα/ημέρα
Continental by Vebe Floorings < 1000 πατήματα/ημέρα

Εσωτερικό κτιρίων
Απορροφητικά και καθαριστικά ταπέτα με λογότυπο

Ταπέτα κατασκευασμένα από πολυαμίδιο, ξεβουρτσίζουν ελαφρά το
υπόδημα και απορροφούν τους υγρούς ρύπους. Διαθέτουν
υπόστρωμα βινιλίου και περιμετρικό τελείωμα. Μεγάλη ποικιλία
χρωμάτων και δυνανότητα εκτύπωσης λογότυπου στην επιθυμία του
πελάτη.

Διατίθεται σε προκαθορισμένες διαστάσεις και έχουν 2ετή εγγύηση.

Κλιμακοστάσια
Αντιολισθητικές ταινίες
Συνήθεις εφαρμογές είναι σε σκαλοπάτια, εισόδους κτιρίων,
κεκλιμένες ράμπες, σχολεία και παιδικούς σταθμούς
3Μ Safety Walk 610 / 620
Γενικής χρήσεως, διαθέσιμη σε μαύρο
και διάφανο χρώμα, ρολά πλάτους
25mm, 50mm, 100mm και μήκος 18.30m
Safety Grip H-3401
Γενικής χρήσεως, διαθέσιμη σε ποικίλία
χρωμάτων, ρολά πλάτους
25mm, 50mm, 100mm και μήκος 18.30m

Κλιμακοστάσια
Αντιολισθητικές ταινίες
Συνήθεις εφαρμογές είναι σε σκαλοπάτια, εισόδους κτιρίων,
κεκλιμένες ράμπες, σχολεία και παιδικούς σταθμούς
Aqua Safe H-3405
Eξειδικευμένες για υγρές επιφάνειες και
χώρους χωρίς υποδήματα, δε γρατσουνάει
γυμνά πόδια (αποδυτήρια, σκάφη, πισίνες)
Marine, Heavy & Very Heavy Duty H-3402 Z/X
Αντιολισθητικές ταινίες βιομηχανικών
εφαρμογών, για σκληρά υποδήματα και
βεβαρυμένες συνθήκες χρήσης

Ειδικές εφαρμογές
Ταινίες σήμανσης και διαγράμμισης
Συνήθεις εφαρμογές είναι εμπορικά καταστήματα, νοσοκομεία και
αποθήκες για πληροφόρηση, σήμανση ή οριοθέτηση χώρου
Permastripe:
Πατενταρισμένη ταινία με αυξομειούμενο
ύψος, πολύ ισχυρή συγκόλληση, κατάλληλη
για βιομηχανικές αποθήκες και βαριές χρήσεις
3Μ Aντανακλαστικές ταινίες

• Τύπου ΙΙ μονόχρωμες
• Τύπου Ι δίχρωμες - ζέβρα

Ειδικές εφαρμογές
Ταινίες σήμανσης και διαγράμμισης
Συνήθεις εφαρμογές είναι εμπορικά καταστήματα, νοσοκομεία και
αποθήκες για πληροφόρηση, σήμανση ή οριοθέτηση χώρου
Φθορίζουσες ταινίες Glow in the dark:
Αντιολισθητική ταινία από φθορίζον υλικό,
λευκή κατά τη διάρκεια της ημέρας, συλλέγει
φως και αντινοβολεί έως 4 ώρες στο σκοτάδι
Ταινίες διαγράμμισης για πάτωμα ή τοίχο
• μονόχρωμες
• δίχρωμες

Χωροι Στάθμευσης
Στοπ Τροχών - Park Stop
Κατασκευασμένα από ανθεκτικό καουτσούκ
και λάστιχο, τοποθετούνται στο έδαφος σε
απόσταση τέτοια ώστε τα οχήματα να μη
προσκρούουν στους τοίχους
Προστατευτικά γωνιών
Κατασκευασμένα από βιομηχανικό λάστιχο,
αναρτώνται σε κάθετες γωνίες ώστε να
απορροφούν τα χτυπήματα χωρίς τα
τραυματίζεται το όχημα
Διαχωριστικά κολωνάκια
Προορίζονται για να οριοθετούν και να
σηματοδοτούν θέσεις πάρκινγκ ή σημεία
όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση,
διαθέσιμα σε μεταλλικά ή πλαστικά/ελαστικά

Χωροι Στάθμευσης
Mπάρες ποδηλάτων
Κατασκευασμένες από κουρμπαρισμένες
γαλβανιζέ σωλήνες, επιτρέπουν το άνετο
παρκάρισμα των ποδηλάτων χωρίς το κίνδυνο
να χτυπιούνται τα τιμόνια μεταξύ τους.
Ράμπες πεζοδρομίων
Καλύπτουν τη συνήθη διαφορά ύψους του
επιπέδου του δρόμου με το πεζοδρόμιο.
Κατασκευασμένες από συμπαγές κομμάτι
ελαστικού,
κατάλληλο
για
φορτίο
οποιουδήποτε αυτοκινήτου.
Dog Stands – σταντ σκύλων

Κατασκευασμένα από βαρέως τύπου
γαλβανιζέ σίδηρο, βαμμένο ηλεκτροστατικά,
με
δυνατότητα
προσαρμογής
του
χρωματιστού plexiglass στα χρώματα του
πελάτη

Μεμβράνες υαλοπινάκων
Μεμβράνες αμμοβολής 3Μ και Reflectiv
• Βινιλίου για εσωτερικές ή εξωτερικές εφαρμογές
• Πολυεστερικές με έτοιμα διακοσμητικά σχέδια
Λωρίδες
Ντεγκραντέ
Βιτρώ
Αφηρημένα σχέδια

Mεμβράνες Opaque 3M και Oracal
Κάλυψη εξωτερικών υαλοπινάκων,
βιτρινών, εσωτερικών διαχωριστικών
και φωτεινών επιγραφών
Ειδικές μεμβράνες Sabic® Anti Fog Film
Διάφανες μεμβράνες υαλοπινάκων που αποτρέπουν
τη συγκέντρωση υδρατμών και υγρασίας σε
υαλοπίνακες ψυγείων και θαλάμων ψύξης,
συνδυάζοντας αντιβαλδαλιστικές ιδιότητες και UV

Μεμβράνες υαλοπινάκων
Mεμβράνες αντηλιακής προστασίας και ασφάλειας
Πολυεστερικές μεμβράνες υαλοπινάκων για εσωτερική ή εξωτερική
τοποθέτηση
Αντηλιακές μεμβράνες
• Καθρεφτίζουσες
• Φυμέ
• Διάφανες για βιτρίνες καταστημάτων
Μεμβράνες ασφαλείας
• Προστασία από ακούσια σπασίματα
• Αντιβανδαλιστικές
• Χώροι σίτισης και παραγωγής τροφίμων

Διακοσμητικές μεμβράνες
Mεμβράνες 3Μ DINOC και Coverstyl
Διακοσμητικές μεμβράνες για εσωτερική ή
εξωτερική τοποθέτηση, σε τοιχοποιία, ασανσέρ,
μελαμίνες, ψυγεία, ντουλάπες κοκ σε
απομίμηση φυσικών υλικών όπως ξύλο,
μέταλλο, γρανίτης, μάρμαρο, τσιμεντοκονία,
δέρμα, σκουριά κα

Mεμβράνες λευκοπίνακα 3Μ και Reflectiv
Αυτοκόλλητη
επανεγράψιμη
μεμβράνη
λευκοπίνακα για χρήση με μαρκαδόρους νερού
(waterbased whiteboard markets), κατάλληλη
και για προβολή από προτζέκτορα. Ιδανική για
αξιοποίηση
τοιχοποιίας,
διαχωριστικών
υαλοπινάκων, meeting room κοκ

Εταιρίες που μας προτιμούν

Ελπίζουμε σε μία μακροχρόνια συνεργασία μαζί σας

