
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 
 
 
 

ΜΑΣΚΕΣ - ΦΟΡΜΕΣ 
ΓΥΑΛΙΑ - ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ - ΚΡΑΝΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΑΠΕΤΑ - ΚΟΛΛΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ  
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ - ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  



 

  ΣΕΛ-1 

 

Aγαπητέ Συνεργάτη, λίγα λόγια για εμάς 
 

 
Η εταιρία 3Μ Θεοδώρου με εμπειρία 35 ετών στον τομέα των 
βιομηχανικών προϊόντων 3Μ συνεχίζει από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 τις εμπορικές της δραστηριότητες σε νέες 
εγκαταστάσεις στο Γέρακα Αττικής, στη συμβολή της Λ. 
Κλεισθένους με την Αττική Οδό. 
Με διαρκή έρευνα αγοράς, νέες συνεργασίες αλλά και συμμετοχές 
σε εκθέσεις στο εξωτερικό για τουλάχιστον μία δεκαετία 
ανακαλύπτουμε και επενδύουμε σε υλικά 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 

 
Ελπίζουμε σε μια μακρόχρονη και εποικοδομητική συνεργασία 
μαζί σας. 
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Προϊόντα προστασίας εργαζομένων 

Ωτασπίδες  

Απλές 1100, με κορδόνι 1110, με στέκα 1310 

Άνετες – αφρώδεις, από μαλακό υποαλλεργικό υλικό πολυουρεθάνης. Η επιφάνεια 
τους είναι ανθεκτική στους ρύπους και έτσι δε λερώνει εύκολα. Το κωνικό τους 

σχήμα βρίσκει εφαρμογή σ’ όλους τους ακουστικούς πόρους, εξασθενώντας τον 
ήχο κατά 31Db και άνω. 

Γυαλιά  

Τα γυαλιά της 3Μ είναι εμπλουτισμένα με ειδικό αντιχαρακτικό υλικό αυξάνοντας έτσι 
τη διάρκεια ζωής τους, αντιθαμβωτική επικάλυψη επιτρέποντας μέγιστη διαύγεια και 

στις πιο αντίξοες συνθήκες και προστατεύουν τον χρήστη από τις επιβλαβείς ηλιακές 
ακτίνες μέσω φίλτρων UV. 

Κράνη 

Όλα τα κράνη της 3Μ είναι κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο HD, υλικό πολύ 

ανθεκτικό τόσο στα χτυπήματα όσο και στην ηλιακή ακτινοβολία και τα χημικά. 
Διαθέτουν ιμάντα κεφαλής 6 σημείων και ιμάντα σιαγόνα. Για ειδικές συνθήκες 

εργασίας, προσαρμόζονται επί του κράνους κιτ ωτασπίδων, κιτ προσωπίδας 

(μεταλλικής η πολυανθρακικού υλικού) καθώς και συνδυασμός αυτών. 

Ολόσωμες φόρμες εργασίας 3Μ 

▪ 4530 

Κατασκευασμένες από πολύ ελαφρύ, απαλό υλικό που «αναπνέει», η 

φόρμα προστασίας 3Μ 4530 προσφέρει εξαιρετική άνεση και παράλληλα 
πολύ καλό επίπεδο προστασίας έναντι χημικών και σωματιδίων. Επιφέρει 

περιορισμένη επιβράδυνση φλόγας και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως πρώτο στρώμα προστασίας σε εξειδικευμένες εφαρμογές. Σπρέι βαφών, 

επεξεργασία μετάλλων, βιομηχανικοί καθαρισμοί και συντήρηση ελαφρού 

τύπου καθώς και συγκολλήσεις είναι οι κύριες εφαρμογές της. 

▪ 4540 
Ολόσωμη φόρμα εργασίας από ειδικό αντιιδρωτικό υλικό, με σημεία 

εκτόνωσης της εσωτερικής θερμότητας και των υδρατμών. Προστασία από 
επικίνδυνα σωματίδια (και πυρηνικά), πάνελ πλάτης για καλύτερο 

εξαερισμό, λαμιναρισμένο μικροπορώδες ύφασμα που δεν αφήνει χνούδια. 
Σπρέι βαφών, επεξεργασία μετάλλων, βιομηχανικοί καθαρισμοί - 

συντήρηση ελαφρού τύπου καθώς και εργασία σε φαρμακοβιομηχανίες 

είναι οι κύριες εφαρμογές της. 
 

▪ 4560 

Η φόρμα προστασίας 3Μ 4560 είναι φτιαγμένη από υψηλής ποιότητας 
λαμιναρισμέμο ύφασμα με μικροπόρους και διαθέτει ταινίες επάνω στις 

ραφές για μεγαλύτερη προστασία από μικρά σωματίδια  και επικίνδυνα 

χημικά υλικά. Παρέχει προστασία από βιολογικούς παράγοντες, αίμα, 
μολυσμένα υγρά και μολυσματικούς παράγοντες. Κατάλληλη για 

ψεκασμούς φυτοφαρμάκων, εργασίες με αμίαντο, προετοιμασία και μίξη 
χημικών, επαφή με μολυσματικούς παράγοντες (νόσος πτηνών) 
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Όλες οι φόρμες της 3Μ είναι κατασκευασμένες από αντιστατικό υλικό για μεγαλύτερη προστασία σε 
χώρους όπου χρειάζεται. Είναι εξοπλισμένες με φερμουάρ δύο δρόμων με πατιλέτα που ανοιγοκλείνει, 
έχουν ελαστική κουκούλα, μέση και αστραγάλους καθώς και πλεκτές μανσέτες για μεγαλύτερη άνεση. 
Μεγέθη M έως XXL. 

Γάντια 

Μεγάλη ποικιλία σε γάντια διαφόρων εφαρμογών, τύπων και ποιότητας, τόσο της 3Μ όσο 
και της γαλλικής εταιρίας MAPA. 
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Μάσκες 

Μάσκες χωρίς ανάγκη συντήρησης 

Απλή μάσκα σκόνης Gerson 1501 

Μάσκα προστασίας από σκόνη για απλές χρήσεις, οικιακές εργασίες, κοπή γρασιδιού κτλ 

Απλή μάσκα σκόνης 3Μ - 600 

Μάσκα παροχής προστασίας από σκόνες σε οικιακές εφαρμογές, περιοχές με έντονη 

κάπνα, αγροτικές εργασίες κτλ 

 

Αναδιπλούμενη μάσκα 3Μ Coyote, οικονομική σειρά 

Μάσκα σωματιδίων/σταγονιδίων 3Μ Coyote K101/ K111* FFP1 

Μάσκα που διπλώνει στα δύο για προφύλαξη από σωματίδια και σταγονίδια. Άνετη, με 

μονό λάστιχο εύκολης προσαρμογής. Η βαβμίδα προστασίας της μάσκας φαίνεται από το 
χρωματικό σύμβολο στη μύτη. 

Έγκριση: Σήμα CE Πρότυπο: EN149:2001 Τύπος: FFP1 
Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 4 x TLV για σωματίδια 

Μάσκα σωματιδίων/ σταγονιδίων 3Μ Coyote K102/ K112* FFP2 

Μάσκα με εξωτερικό σχεδιασμό ίδιο με τις υπόλοιπες μάσκες της σειράς 9300, με 

σχεδιασμό τριών τμημάτων για μεγαλύτερη άνεση κι ευκολότερη επικοινωνία. 

Έγκριση: Σήμα CE Πρότυπο: EN149:2001 Τύπος: FFP2 

Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 10 x TLV για σωματίδια 

 

 
Μάσκα σωματιδίων / σταγονιδίων 3Μ 3Μ Coyote K113* FFP3 

 

Μάσκα με εξωτερικό σχεδιασμό ίδιο με τις υπόλοιπες μάσκες της σειράς 9300, με 

σχεδιασμό τριών τμημάτων για μεγαλύτερη άνεση κι ευκολότερη επικοινωνία. 
Έγκριση: Σήμα CE Πρότυπο: EN149:2001 Τύπος: FFP2 

Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 10 x TLV για σωματίδια 

Κυπελλοειδής μάσκες σωματιδίων / σταγονιδίων 

Μάσκα σωματιδίων/σταγονιδίων 3Μ - 8710 και 8812* 

Οι μάσκες Comfort προσφέρουν τρία επίπεδα προστασίας όπως προδιαγράφει το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149. Καινοτόμος βαλβίδα CPC που μειώνει τη δυσφορία, 

επιτρέποντας στο ζεστό και υγρό αέρα της εκπνοής να διαφύγει εύκολα από τη μάσκα. 
Αναβαθμισμένη συνολική προστασία λόγω της αυξημένης χρήσης που οφείλεται στην 

άνεση και την αποδοχή της μάσκας. Αυξημένη αντοχή της μάσκας, ειδικά σε ζεστά και 

υγρά περιβάλλοντα, χάρη στο εσωτερικό περίβλημα που δεν υποχωρεί. Τέλεια εφαρμογή 
στο πρόσωπο χάρη στους δύο ιμάντες κεφαλής, το έλασμα μύτης και το αφρώδες 

κάλυμμα της μύτης. 
Έγκριση: Σήμα CE Πρότυπο: EN149:2001 Τύπος: FFP1 

Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 4 x TLV για σωματίδια 
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Μάσκα εν. άνθρακα σωματιδίων /σταγονιδίων/ατμών 3Μ - 9913 και 9914* 

Σχεδιασμένες να προσφέρουν ανακούφιση από τον ερεθισμό που μπορεί να προκληθεί 

από χαμηλά επίπεδα αερίων και ατμών οι οποίοι μπορεί να υπάρχουν μαζί με σωματίδια 
σε ορισμένες εργασίες. Το στρώμα ενεργού άνθρακα φιλτράρει τα χαμηλά επίπεδα 

ορισμένων αερίων και ατμών προσδίδοντας ανακούφιση από ενοχλητικές οσμές. Ο 

ελαφρύς σχεδιασμός προσφέρει στο χρήστη ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης και 
αξιοπιστίας. Η καινοτομική βαλβίδα CPC που περιορίζει τη συγκέντρωση θερμότητας και 

υγρασίας μέσα στη μάσκα. 
Έγκριση: Σήμα CE Πρότυπο: EN149:2001 Τύπος: FFP1 

Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 4 x TLV για σωματίδια, κάτω από την TLV για οργανικούς 

ατμούς 

Μάσκα εν. άνθρακα σωματιδίων/ αναθυμιάσεων /ατμών 3Μ-9922* 

Σχεδιασμένη να παρέχει άνετη προστασία ενάντια στα σωματίδια, έλαια και σταγονίδια. 
Ανακουφίζει ακόμα και στα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης οργανικών ατμών, διαλυτών, 

χημικών, κόλλες με βάση τη ρητίνη καθώς και από τις δυσάρεστες οσμές/ αναθυμιάσεις 
που παράγονται κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων, όπως ο καπνός συγκόλλησης και το 

όζον. Η βαλβίδα 3M CPC μειώνει τη συγκέντρωση θερμότητας  μέσα στο κύπελλο και 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους καυτούς και υγρούς χώρους. Οι προτεινόμενες εφαρμογές 
περιλαμβάνουν τις ξυλουργικές εργασίες, χυτήρια, διαχείριση αποβλήτων, εργαστηριακά 

χημικά, γεωργικές εργασίες, πετροχημικά, κατασκευές και συγκολλήσεις. 
Έγκριση: Σήμα CE Πρότυπο: EN149:2001 Τύπος: FFP2 

Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 12 x TLV για σωματίδια, κάτω από την TLV για οργανικούς 

ατμούς 
 

Σειρά μασκών 3Μ Comfort Plus 9300 

Μάσκα σωματιδίων 3Μ Comfort Plus 9310 και 9312* 

Έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες του χρήστη τους σε ένα μεγάλο φάσμα 

εφαρμογών και βιομηχανιών. Εκτεταμένες Ευρωπαϊκές δοκιμές πεδίου έχουν αποδείξει 
την ανωτερότητά τους σε σχέση με τις παραδοσιακές μάσκες. 

Η νέα αυτή γενιά μασκών παρέχει άνεση και στυλ χωρίς να θέτει σε δεύτερη μοίρα την 
απόδοση. Σχεδιασμός τριών τμημάτων για μεγαλύτερη άνεση και ευκολότερη 

επικοινωνία. Μεγαλύτερη άνεση του δέρματος χάρη στην απαλή επένδυση του 

εσωτερικού τμήματος. Οι ισόρροπα τεντωμένοι ιμάντες κεφαλής δεν δημιουργούν πίεση 
στο κεφάλι. Είναι ελαφριές για να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται εύκολα, μέσα σε 

ατομική συσκευασία. 
Έγκριση: Σήμα CE Πρότυπο: EN149:2001 Τύπος: FFP1 

Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 4 x TLV για σωματίδια 
 

Μάσκα σωματιδίων/ σταγονιδίων 3Μ Comfort Plus 9320 και 9322* 

Μάσκα με εξωτερικό σχεδιασμό ίδιο με τις υπόλοιπες μάσκες της σειράς 9300, με 
σχεδιασμό τριών τμημάτων για μεγαλύτερη άνεση κι ευκολότερη επικοινωνία. 

Έγκριση: Σήμα CE Πρότυπο: EN149:2001 Τύπος: FFP2 
Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 10 x TLV για σωματίδια 
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Μάσκα σωματιδίων/σταγονιδίων/αναθυμιάσεων μετάλλων 3Μ C. Plus 9332)*  
 

Μάσκα με εξωτερικό σχεδιασμό ίδιο με τις υπόλοιπες μάσκες της σειράς 9300, με 

σχεδιασμό τριών τμημάτων για μεγαλύτερη άνεση κι ευκολότερη επικοινωνία. 

Έγκριση: Σήμα CE Πρότυπο: EN149:2001 Τύπος: FFP3 
Μέγιστο επίπεδο χρήσης: 50 x TLV για σωματίδια 
 
(*με καινοτόμο βαλβίδα CPC που εκτονώνει τους υδρατμούς της εκπνοής, προφυλάσσει από την 
υγρασία στο εσωτερικό της μάσκας σε πολύωρη χρήση και αποτρέπει δερματικές παθήσεις) 

Mάσκα αερίων 3M 4251 

Χωρίς ανταλλακτικά για μεγαλύτερη ασφάλεια, ευκολία και ύψιστη άνεση. Δύο μεγάλα 

ενσωματωμένα φίλτρα ενεργού άνθρακα για ελάχιστη αντίσταση στην εισπνοή. Φοριέται 
χαμηλά ώστε να μην εμποδίζει το πεδίο όρασης του χρήστη. Φέρει παραβολική βαλβίδα 

εκπνοής χαμηλής αντίστασης για λιγότερη συγκέντρωση θερμότητας και υγρασίας μέσα στη 
μάσκα. Είναι κατασκευασμένη από απαλό υποαλλεργικό υλικό, έχει ελαφρύ και 

ισορροπημένο σχεδιασμό με ρυθμιζόμενους ιμάντες κεφαλής. Εύκολη χρήση χωρίς 
κουμπώματα και ανταλλακτικά, άρα λιγοτερες πιθανότητες λάθους στην εφαρμογή 

Πρότυπο: EN405:2002/CE 

Μάσκες μισού πρόσωπου επαναχρησιμοποιήσιμες** 

3M μάσκα αερίων μισού πρόσωπου 6200 

Συμβατική επαναχρησιμοποιήσιμη μάσκα χαμηλής συντήρησης με ανταλλακτικά 

εξαρτήματα (φίλτρα, προφίλτρα). Απαλή, ελαφριά, κατασκευασμένη από ελαστομερές 
υλικό, διαθέτει σύστημα στήριξης με λουριά πίσω από το κεφάλι. Χάρη στα δύο 

ανταλλακτικά φίλτρα επιτυγχάνεται μικρότερη αντίσταση στην εισπνοή. 
Τα φίλτρα έχουν κούμπωμα μπαγιονέτ και τραπεζοειδές σχήμα ώστε να μην ενοχλούν το 

πεδίο όρασης του χρήστη.  

Πρότυπο: EN140/CE 

3M μάσκα αερίων μισού πρόσωπου 7502 

Επαναχρησιμοποιήσιμη υποαλλεργική μάσκα με ανταλλακτικά εξαρτήματα (φίλτρα, 
προφίλτρα). Υπεραπαλή κατασκευή εξ'ολοκλήρου από σιλικόνη, παρέχει απαράμμιλη 

άνεση. Πατενταρισμένη βαλβίδα εκπνοής της 3Μ(Cool Flow Valve) εμποδίζει την 

συγκέντρωση της θερμότητας και της υγρασίας στο εσωτερικό της μάσκας. 
Μοναδικά λάστιχα συγκράτησης στο κεφάλι παρέχουν καλύτερη υποαλλεργικό και 

αντιολισθητικό κάλυμμα μύτης. 
Πρότυπο: EN140:1998/CE. 

 

Μάσκες ολοκλήρου πρόσωπου επαναχρησιμοποιήσιμες 

3M μάσκα αερίων ολοκλήρου πρόσωπου 6800 

Εξαιρετικά ελαφριά, μόλις στα 450 gm, με ευρύ οπτικό πεδίο, φακό από πολυανθρακικό 
υλικό με αντοχή στα γδαρσίματα και τα χτυπήματα. Η μάσκα είναι από μαλακό 

υποαλλεργικό ελαστομερές υλικό, με σύστημα διδύμου φίλτρου με κούμπωμα μπαγιονέτ, 

που παρέχει μικρότερη αντίσταση αναπνοής. Στερεώνεται στο κεφάλι με 4 ιμάντες, για 
ευκολία κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση και διαθέτει διάφραγμα μετάδοσης της 

ομιλίας. Πρότυπο: EN136 /CE 
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Χρήσιμα εξαρτήματα: Ανταλλακτικό κάλυμμα φακών 6885, συμπαγές κουτί μεταφοράς 
702. 
**Οι επαναχρησιμοποιήσιμες μάσκες μπορούν να συνδεθούν με εξωτερικό σύστημα παροχής αέρα 
για πιο απαιτητικές χρήσεις 

Ανταλλακτικά εξαρτήματα επαναχρησιμοποιήσιμων μασκών 

 

▪ 6885, ζελατίνες προστασίας του φακού της μάσκας ολοκλήρου πρόσωπου 
 

▪ 501, δακτύλιοι συγκράτησης προφίλτρου  

▪ Προφίλτρα για αγροτικές εργασίες, χημικά, επεξεργασία ξύλου, 

φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες χρωμάτων και βαφές 
▪ 5911 P1, 4xEOE και 4xEOE σε ολοκλήρου προσώπου 
▪ 5925 Ρ2, 10xEOE και 16xΕΟΕ σε ολοκλήρου προσώπου 
▪ 5935 P3, 50xEOE και 200xΕΟΕ σε ολοκλήρου προσώπου 

▪ φίλτρα 
 
 

 

Πολλαπλή χρησιμότητα: μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις μάσκες της σειράς 3M 6000 και 3M 
7000 ολοκλήρου και μισού πρόσωπου. 

3M 6051 Α1  
Οργανικοί ατμοί (σημείο βρασμού πάνω από 

65°C) 

Ψεκασμός συμβατικών βαφών- 

Χρήση διαλυτών, αγροτικές 
εργασίες, τυπογραφία 

3M 6055 Α2  
Οργανικοί ατμοί (σημείο βρασμού πάνω από 

65°C) 

Ψεκασμός συμβατικών βαφών- 

Χρήση διαλυτών, αγροτικές 
εργασίες, τυπογραφία 

3M 6054 Κ1 Αμμωνία και παράγωγα της  
Χρήση αμμωνίας, υδροζίνης, 
μεθυλαμίνη 

3M 6057 ABE1 
Οργανικοί ατμοί (σημείο βρασμού πάνω από 

65°C), ανόργανα και όξινα αέρια 

Επιμεταλλώσεις,κατασκευή 
μπαταριών, ηλεκτροσυγκολλήσεις, 

βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά 

3M 6059 ΑΒΕΚ1  
Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια, 

αμμωνία και παράγωγα της  

Χρήση χλωρίνης, λευκαντικών, 

υδροχλώριου,διοξείδιου του θείου  

3M 6075 Α1 
+Φορμαλδεϋδη 

Οργανικοί ατμοί (σημείο βρασμού πάνω από 
65°C) και φορμαλδεΰδη 

Χρήση διαλυτών και χρήση 
φορμαλδεΰδης 

3M 6099 ABEK2P3  
Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια, 
αμμωνία και παράγωγα της και σωματίδια  

Χρήση χλωρίνης, λευκαντικών, 

υδροχλώριου, διοξείδιου του 
θειου, υδρόθειου, αμμωνίας, 

μεθυλαμίνης, σωματιδίων 
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Σύστημα παροχής αέρα S-200 σε μάσκες μισού ή ολοκλήρου προσώπου 

Το πιο άνετο και πολύπλευρο σύστημα παροχής αέρα σε μάσκες μισού ή ολοκλήρου 

προσώπου. Συνδέεται με οποιαδήποτε από τις μάσκες μισού ή ολοκλήρου προσώπου της 
3M™. 

▪ ρυθμιζόμενη εισροή αέρα από τη ζώνη (140->300) με πίεση λειτουργίας (3-10 bar)  

▪ μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνευ επιπρόσθετων φίλτρων (με τάπες υπερχείλισης C-

340) ή όπως δείχνει η φωτογραφία,κάνοντας χρήση φίλτρων (διπλή λειτουργία) 

▪ οι σωλήνες παροχής του αέρα έρχονται από την πλάτη οπότε δεν εμποδίζουν τα 

χέρια 

▪ εργονομικός σχεδιασμός όλων των συνδεσμολογιών 

▪ συνδέεται με τους Πίνακες Καθαρισμού 3M™ Aircare™ 

▪ σχεδιασμένο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 
  

Πίνακας καθαρισμού αέρα από τρίτη πηγή (κομπρεσέρ), 500GR 

Ο Πίνακας Καθαρισμού 3M™ Aircare™ 500GR αποτελείται από συστοιχία 3 φίλτρων, 
σχεδιασμένη να αφαιρεί έλαια, νερό και σωματίδια, όπως και ατμούς ελαίων και 

ενοχλητικές οσμές. Είναι συμβατός με πιστόλια βαφής και άλλα εξαρτήματα που μπορεί 
να χρησιμοποιούνται μαζί με το μέσο προστασίας της αναπνοής. Η πίεση εξαγωγής του 

αέρα ρυθμίζεται από ειδική βαλβίδα επάνω στη μονάδα. Υπάρχει ολοκληρωμένη σειρά 

από σωλήνες, συνδέσμους, διακλαδώσεις 2 ή 3 εξόδων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε 
εργασιακό χώρο και κάθε εφαρμογή 

Ο Πίνακας Καθαρισμού 3M™ Aircare™ 500GR έχει τα εξής εξαρτήματα: 

▪ ρυθμιστή πίεσης 0-10 bar  

▪ προφίλτρο – αφαιρεί έλαια, νερό και στερεά αεροζόλ μέχρι 5 μικρά  

▪ φίλτρο – αφαιρεί έλαια, νερό και στερεά αεροζόλ μέχρι 0.01 μικρά 

▪ απορροφητικό φίλτρο – κατακρατά ατμούς ελαίων μέχρι 0.003 μικρά και 
ενοχλητικές οσμές 

 

3Μ™  Jupiter™, Σύστημα προστασίας της αναπνοής με παροχή αέρα  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χώρος εργασίας να έχει πάνω από 18% περιεκτικότητα 

σε Ο2. Το σύστημα φιλτράρει τον αέρα στον χώρο εργασιών και επομένως δεν είναι 
απαραίτητη η χρήση κομπρεσέρ.  

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 

▪ βασικό σύστημα Turbo Unit 

▪ μπαταρία επαναφορτιζόμενη, (4 ωρών, 8 ωρών) 

▪ φίλτρα για προστασία από οργανικά, ανόργανα, όξινα και αμμωνία 

▪ φορτιστής 

▪ ελαφρύς σωλήνας 
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3M Flowstream™ ρυθμιστής παροχής αέρα από τρίτη πηγή 

Ρυθμιστής αέρα με ενιαία κατασκευή που περιλαμβάνει φίλτρο ενεργού άνθρακα που 

αφαιρεί τις ενοχλητικές οσμές . Ο σχεδιασμός του διευκολύνει τον εύκολο καθαρισμό του 
και είναι σχεδόν αθόρυβο (<65dB) γιατί διαθέτει σιγαστήρα για χαμηλά επίπεδα θορύβου. 

Σχεδιασμένο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες, επιτρέπει περιστροφή 90 μοιρών για 

μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων . Η ενσωματωμένη σφυρίχτρα προειδοποιεί για χαμηλή 
πίεση ή χαμηλή εισροή αέρα.  

▪ Βαλβίδα ρύθμισης εισροής του αέρα (150-310 l/min) που λειτουργεί με 

εισερχόμενη πίεση (2.5 - 8 bar) ώστε ο χρήστης να έχει απόλυτο έλεγχο 

▪ Μπορεί να συνδεθεί με Πίνακα Καθαρισμού 3M™ Aircare™  

▪ Υπάρχει ολοκληρωμένη σειρά από σωλήνες, συνδέσμους, διακλαδώσεις 2 ή 3 
εξόδων ώστε να ταιριάζουν σε κάθε εργασιακό χώρο και κάθε εφαρμογή 

▪ Πιστόλια βαφής και άλλα εξαρτήματα υψηλής πίεσης μπορούν να συνδεθούν με το 

Flowstream με ένα σωλήνα υψηλής πίεσης. Συμβατό με τα πιστόλια βαφής HVLP  

Συστήματα Ψύξης/Θέρμανσης του αέρα (3M™ Vortex/ Vortemp) 

Το Σύστημα Ψύξης 3M™ Vortex ψύχει τον αέρα μέχρι τους 25°C και το σύστημα 

Θέρμανσης 3M™ Vortemp™ θερμαίνει τον αέρα μέχρι τους 28°C, χρησιμοποιώντας μόνο 
την ενέργεια του πεπιεσμένου εισερχόμενου αέρα (μέγιστη απόδοση στα 6 bar). 

Φοριούνται με ζώνη γύρω από τη μέση, όπως και ένας κανονικός ρυθμιστής 3M 

Flowstream, σε εργασιακά περιβάλλοντα όπου επικρατούν ακραίες (υψηλές ή χαμηλές 
θερμοκρασίες). Συνδέονται με 23 διαφορετικά κράνη. Ψύξη και θέρμανση μπορούν να 

ρυθμιστούν από το ελάχιστο ως το μέγιστο από το χρήστη. 

▪ Το εκτεταμένο εύρος πίεσης λειτουργίας (3.5 – 8 bar) δίνει μεγάλο εύρος εισροής 
αέρα (150-600 l/min). Συνιστώμενη μέγιστη πίεση είναι τα 6 bar για αποφυγή 

εισροής αέρα μεγαλύτερη από 450 l/min 

▪ Διατίθενται 5 διαφορετικοί σωλήνες υψηλής πίεσης (αντιστατικοί κλπ) 

▪ Συνδέεται με τους Πίνακες Καθαρισμού του Αέρα 3M™ Aircare™ 

▪ Διατίθεται πλήρης σειρά συνδέσμων και εξαρτημάτων 

▪ Ηχητικό σήμα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης αέρα 

▪ Σχεδιασμένο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 

▪ Με ζώνη άνεσης και θήκη 

Μάσκες ειδικών εφαρμογών 

Αν βρίσκετε ότι κάποια μάσκα της 3Μ δεν καλύπτει τις ανάγκες των χημικών ουσιών με 

τις οποίες έρχεστε σε επαφή, υπάρχουν σειρές από απόλυτα εξειδικευμένες μάσκες για 

πολύ συγκεκριμένα χημικά, δηλητηριώδεις ρύπους, βακτήρια ή άλλους μολυσματικούς 
οργανισμούς, οι οποίες διατίθενται κατόπιν παραγγελίας σας. Παρακαλούμε να μας 

ενημερώσετε για να βρούμε την κατάλληλη εφαρμογή. 
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Βιομηχανικές Εφαρμογές 

Ταινίες και Κόλλες 

Βασισμένοι σε καινοτόμες τεχνολογίες, έχουμε αναπτύξει ολοκληρωμένες λύσεις 

συγκόλλησης για πολλές βιομηχανίες, οι οποίες καλύπτουν δομική συγκόλληση, ταινίες 
συσκευασίας και μασκαρίσματος. 

Ταινίες μονής όψεως 

Χαρτοταινία Scotch 2328 

Χαρτοταινία για διάφορες εφαρμογές, ιδιαίτερα χρήσιμη για φανοποιούς, 

ελαιοχρωματιστές, βάφεις, αφού μονώνει ιδανικά και ξεκολλάει εύκολα χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα κολλάς σε θερμοκρασίες μέχρι και 80°C. 

Χαρτοταινία 2090, blue tape 

Η ιδανική λύση για μονώματα κάθε είδους, αφού η μη πορώδης σύνθεση της δεν 
επιτρέπει στη μπογιά να περάσει από κάτω της. Αφαιρείται πανεύκολα, μέχρι και 14 μέρες 

μετά την αρχική της εφαρμογή, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κολλάς, ανεξάρτητα από 
την έκθεση της όχι στον ήλιο και στη ζέστη. Ιδανικός συνεργάτης λοιπόν σε εφαρμογές 

επί τοίχου, ξύλου και μέταλλου. 

Ταινία συσκευασίας 313, Trans και Buff 

Ταινία συσκευασίας,  καφέ ή διάφανη, σε διαστάσεις 50mm x 66m, μοναδικής αντοχής, 
αθόρυβη στο ξετύλιγμα, συγκρατεί και εφαρμόζει ακόμη και στις πιο δύσκολες 

επιφάνειες. 
 

Η-108, σύστημα κοπής ταινίας συσκευασίας 

Σύστημα κοπής ταινίας συσκευασίας πλάτους έως και 50mm 

. 

Αυτοκόλλητες ταινίες – Χερούλια μεταφοράς 

Τα χερούλια μεταφοράς είναι ένα σημαντικό μέσο για να προωθήσετε τις πωλήσεις των 

μεγάλων πολλαπλών συσκευασιών καταναλωτικών προϊόντων. Είναι καταλληλά για 
τοποθέτηση σε οποιαδήποτε συμβατικό μηχάνημα επικόλλησης χερουλιών στη αγορά, 

εφαρμόζονται όμως και με το χέρι. Υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου ή 
άλλων πληροφοριών σε συγκεκριμένα είδη του προϊόντος 

#2328# #2090# 

19mm x 50m 19,0mm x 54,8m 

25mm x 50m 25,4mm x 54,8m 

30mm x 50m - 

38mm x 50m 38,1mm x 54,8m 

50mm x 50m 50,4mm x 54,8m 
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Ταινία Βινιλίου 3903i 

Ταινία βινιλίου, η διάσημη Duct Tape, σε γκρι και μαύρο χρώμα, αδιάβροχη και ανθεκτική 

σε θερμοκρασίες μέχρι και 120°C. Χρησιμοποιείται σε συγκόλληση σωλήνων, διάφορες 
υδραυλικές εφαρμογές, οικιακές χρήσεις, συσκευασία, μονώσεις από υγρασία άλλα κατά 

τη βαφή. 

Αλουμινοταινία 6930 

Αυτοκόλλητο φύλλο αλουμινίου 50mm x 3,2m για το κλείσιμο οπών και ρωγμών του 

μέταλλου (από σκουριά), πριν από την τοποθέτηση του σιδερόστοκου. Εύκολη στην 
εφαρμογή, κολλάει άριστα και έχει μεγάλη αντοχή σε καιρικές συνθήκες.  

Αντιολισθητικές ταινίες 3M 

Τα προϊόντα της σειράς 3M™ Safety-Walk έχουν σχεδιαστεί για να είναι αντιολισθητικά 
και εξαιρετικά ανθεκτικά. 

▪ 3M Safety-Walk™ Γενικής Χρήσης - υλικό από λειαντικά στοιχεία, που διατίθεται σε 
τέσσερα χρώματα, ιδανικό για επιφάνειες που γλιστρούν εξαιτίας συνεχούς χρήσης 

είτε από πεζούς ή από τροχοφόρα, (Ράμπες, σκάλες, διάδρομοι, αίθουσες 
παραγωγής και αποθήκευσης)  

▪ 3M Safety-Walk™ για Βαριές Χρήσεις - μαύρο λειαντικό ταπέτο μεγάλης αντοχής, 

που αντιστέκεται σε λάσπη και λάδια.  Ιδανικό σε αγροτικά και δασικά μηχανήματα, 

κατασκευές δρόμων, μηχανήματα κατασκευών. 

▪ 3M Safety-Walk™ Προσαρμογής - Λειαντικά στοιχεία κολλημένα σε αλουμινένια 
μεμβράνη, σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται σε ανώμαλες επιφάνειες.  Διατίθεται 

σε μαύρο και κίτρινο χρώμα, με καλή αντοχή σε πετρέλαιο και διαλύτες. 

▪ 3M Safety-Walk™ Μέτριας Ελαστικότητα (μαύρο ή γκρι) και Μεγάλης 
Ελαστικότητας (άσπρο ή διάφανο) - σχεδιασμένα για γυμνά πόδια και υγρούς 
χώρους, για ντουζιέρες και αποδυτήρια, βάρκες και θαλάσσια αθλήματα. 

Χρώμα Περιγραφή Διαστάσεις Τεμ/συσκ Διαθεσιμότητα 

Μαύρη Αντιολισθητική ταινία  2,5cmx18,3m 4 ρολλά ΣΤΟΚ 

Μαύρη Αντιολισθητική ταινία  5,1cmx18,3m 2 ρολλά ΣΤΟΚ 

Μαύρη Αντιολισθητική ταινία  10,2cmx18,3m 1 ρολλό ΚΠ 

Μαύρη Αντιολισθητική ταινία  15,2cmx18,3m 1 ρολλό ΚΠ 

Μαύρη Αντιολισθητική ταινία  61,0cmx18,3m 1 ρολλό ΚΠ 

Μαύρη Αντιολισθητική ταινία 91,4cmx18,3m 1 ρολλό ΚΠ 

Διαφανής Αντιολισθητική ταινία  2,5cmx18,3m 4 ρολλά ΣΤΟΚ 

Διαφανής Αντιολισθητική ταινία  5,1cmx18,3m 2 ρολλά ΚΠ 

Διαφανής Αντιολισθητική ταινία 10,2cmx18,3m 1 ρολλό ΚΠ 

Διαφανής Αντιολισθητική ταινία 15,2cmx18,3m 1 ρολλό ΚΠ 

Κίτρινη Αντιολισθητική ταινία  2,5cmx18,3m 4 ρολλά ΣΤΟΚ 

Κίτρινη Αντιολισθητική ταινία  5,1cmx18,3m 2 ρολλά ΚΠ 

Καφέ Αντιολισθητική ταινία  2,5cmx18,3m 4 ρολλά ΣΤΟΚ 

Καφέ Αντιολισθητική ταινία  5,1cmx18,3m 2 ρολλά ΚΠ 

ΣΤΟΚ : Άμεση παράδοση           
ΚΠ: Κατόπιν παραγγελίας, παράδοση 15 εργ. ημέρες 
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Αντιολισθητική ταινία Heskins Safety Grip 

Αντιολισθητική ταινία Heskins αγγλικής κατασκευής. Διατίθεται σε ποικιλία 

αντιολισθητικού κόκκου ανάλογα με την εφαρμογή. Πολύ μεγάλη χρωματική 
ποικιλία και διαστάσεις παραγωγής. Υπάρχει και η δυνατότητα κατά παραγγελία 

κατασκευής υλικού σε οποιαδήποτε διάσταση. Οι standard διαστάσεις 

παραγωγής: 25.0mm x 18.30m, 50.0mm x 18.30m, 10.2mm x 18.30m. 

 

 

Αντιολισθητική ταινία Heskins Aqua Safe 

Αντιολισθητική ταινία Heskins αγγλικής κατασκευής. Εξειδικευμένη σε χρήσεις 

σε υγρούς χώρους όπου θα πατηθεί με γυμνό πόδι. Διατίθεται σε ποικιλία 

αντιολισθητικού, μη λειαντικού, υλικού ανάλογα με την εφαρμογή. Πολύ 
μεγάλη χρωματική ποικιλία και διαστάσεις παραγωγής. Υπάρχει και η 

δυνατότητα κατά παραγγελία κατασκευής υλικού σε οποιαδήποτε διάσταση. Οι 
standard διαστάσεις παραγωγής: 25.0mm x 18.30m, 50.0mm x 18.30m, 

10.2mm x 18.30m 

 

 

 

Αντιολισθητική ταινία Heskins  σήμανσης 

Αντιολισθητική ταινία Heskins αγγλικής κατασκευής. Διατίθεται σε έντονο 
αντιολισθητικού κόκκου για ειδικές εφαρμογές. Συνδυάζει αντιολίσθηση και 

σήμανση, διατίθεται και σε μονόχρωμη ή δίχρωμη φθορίζουσα για να είναι 
ορατή και τη νύχτα με πολύ χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Υπάρχει και η 

δυνατότητα κατά παραγγελία κατασκευής υλικού σε οποιαδήποτε διάσταση. Οι 
standard διαστάσεις παραγωγής: 25.0mm x 18.30m, 50.0mm x 18.30m, 

10.2mm x 18.30m. 
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Αντανακλαστικές ταινίες 

Αντανακλαστική ταινία φάρδους 10cm  και μήκους 25m, τύπου ζέμπρας, με φάρδος ανά 

λωρίδα 4cm. 

 
 

Αντανακλαστική ταινία σήμανσης φορτηγών σε διαστάσεις 55mm x 50m , σε κόκκινο, 
κίτρινο και ασημί. Το προϊόν αυτό διατίθεται και με εγκοπές στο ρολό σε διάφορα 

στάνταρ μήκη, ώστε να διευκολύνει τις εφαρμογές σε φορτηγά. 

 

Αντανακλαστικές πινακίδες σήμανσης οχημάτων 

Οι πινακίδες σήμανσης βαρέων οχημάτων είθισται να συνοδεύονται και από ένα ζεύγος 
πινακίδων τύπου ζέβρας, δεξιά και αριστερά του οχήματος στο πίσω μέρος αυτού. 

Χρώμα Περιγραφή Διαστάσεις Τεμ/συσκ Διαθεσιμότητα 

Μαύρη- 
κιτρινη 

Αντανακλαστική ταινία 10cm x 25m 1 
Άμεση 

παράδοση 

Λευκή 

κόκκινη 
Αντανακλαστική ταινία 10cm x 25m 1 

Άμεση 

παράδοση 

Χρώμα Περιγραφή Διαστάσεις Τεμ/συσκ Διαθεσιμότητα 

Κόκκινη- 

κιτρινη 

Αντανακλαστική πινακίδα 

ζέβρα 
20cm x 50cm - 

Άμεση 

παράδοση 

Κίτρινη-
κόκκινη 

Αντανακλαστική πινακίδα 
αλουμινίου με σχέδιο 

20cm x 50cm - 
Άμεση 

παράδοση 
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Ταπέτα Nomad για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές* 
Τα ταπέτα Nomad χωρίζονται σε 4 βασικούς τύπους ανάλογα με τον τρόπο χρήσης που 

προορίζονται. 

Ταπέτα Nomad Terra 

Σειρά ταπέτων από βινίλιο, εξειδικευμένα στο να παγιδεύουν τη βρωμιά. Τοποθετούνται 

σε σκάμματα και εσωτερικούς χώρους επαγγελματικών κτιρίων,, σε διαστάσεις 0,9m x 
6,0m 

▪ Terra 9100 

Σειρά ταπέτων από βινίλιο, εξειδικευμένα στο να παγιδεύουν τη βρωμιά. Τοποθετούνται 
σε σκάματα, εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους με υπερβολική κυκλοφορία (5000 

πατήματα/ ημέρα). Με πλέγμα σε σχήμα Ζ, έχει πάχος 14mm και επιτρέπει την κίνηση 

τροχοφόρου επί αυτού. Διαθέσιμα χρώματα γκρι – κόκκινο – σκούρο καφέ 

▪ Terra 6250 
Σειρά ταπέτων από βινίλιο, εξειδικευμένα στο να παγιδεύουν τη βρωμιά. Τοποθετούνται 

σε σκάμματα, εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους μέτριας κυκλοφορίας (500 - 1500 
πατήματα/ ημέρα), με υπόστρωμα, πλέγμα σε σχήμα Ζ που επιτρέπει την κίνηση σε 

καροτσάκι. Διαθέσιμα χρώματα γκρι – σκούρο καφέ 

▪ Terra 8150 

Σειρά ταπέτων από βινίλιο, εξειδικευμένα στο να παγιδεύουν τη βρωμιά. Τοποθετούνται 
σε σκάμματα και εσωτερικούς χώρους επαγγελματικών κτιρίων, χοντρό και καμπυλωτό 

πλέγμα με υπόστρωμα βινιλίου, με συνολικό πάχος 11,0mm. Διαθέσιμα χρώματα πράσινο 
- γκρι – σκούρο καφέ 

▪ Terra 8100 

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. Έχει πάχος 16mm, παχύ καμπυλωτό πλέγμα για χρήση σε χώρους μεγάλης 

κυκλοφορίας (1500 – 5000 πατήματα/ ημέρα). Χρώματα: Γκρι, κόκκινο, μπλε, πράσινο, 
καφέ, μαύρο. ασημί. 

  

▪ Terra 6050 

Σειρά ταπέτων από βινίλιο, εξειδικευμένα στο να παγιδεύουν τη βρωμιά. Τοποθετούνται 
σε σκάμματα, εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους μεσαίας κυκλοφορίας, με υπόστρωμα. 

Λεπτό και καμπύλο πλέγμα, για μεσαίες και χαμηλές κινήσεις. 

Ταπέτα Nomad Aqua 

Όλα τα ταπέτα της σειράς Aqua διαθέτουν πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής ίνας. Οι 

μακρυές ίνες απομακρύνουν τη σκόνη από τα υποδήματα και οι κοντές ίνες συγκρατούν 
την υγρασία στο εσωτερικό του ταπέτου, εύκολα στο καθάρισμα. 

▪ Aqua 4500  

Το υπόστρωμα βινυλίου σταθεροποιεί το ταπέτο στη θέση του. Καθαρίζεται εύκολα με 
ηλεκτρική σκούπα, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους χαμηλής κυκλοφορίας. Διαθέσιμα 

χρώματα: μαύρο, καφέ, μπλε, πράσινο 
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▪ Aqua 6500  
Το υπόστρωμα βινυλίου σταθεροποιεί το ταπέτο στη θέση του και προστατεύει το χώρο 

από τη βρωμία και την ολισθηρότητα. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους μέτριας κυκλοφορίας. Διαθέσιμα χρώματα: μαύρο, καφέ, μπλε, πράσινο, γκρι, 

κόκκινο 

▪ Aqua 8500 

Το υπόστρωμα βινυλίου σταθεροποιεί το ταπέτο στη θέση και προστατεύει το χώρο από 
βρωμιά και ολισθηρότητα. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους μεγάλης κυκλοφορίας, 

παρέχει άριστη προστασία και από τη φωτιά. Μη εύφλεκτο, χωρίς βαρέα μέταλλα, 
υφασμάτινο, σε διαστάσεις 0.90x1.50m, 1.30x2.00m, 2.00x3.00m, 2.00x10.00m. 

Διαθέσιμα χρώματα: κόκκινο, μαύρο, καφέ, μπλε, πράσινο, γκρι, πορφυρό κόκκινο και 

κοκοφοίνικας 

▪ Aqua 9200 
Το υπόστρωμα από Latex το καθιστά ιδιαίτερα άνετο και ανατομικό. Τοποθετείται σε 

σκάμματα, κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους υπερβολικά μεγάλης κυκλοφορίας, έχει 
πάχος 17mm και διαστάσεις 1,80 x 10,00m. Διαθέσιμα χρώματα: γκρι, κοκοφοίνικας. 

▪ Aqua 9500 

Το υπόστρωμα βινυλίου σταθεροποιεί το ταπέτο στη θέση του. Κατάλληλο για 

εσωτερικούς χώρους υπερβολικής κυκλοφορίας (5000 πατήματα/ ημέρα). Απλώνεται από 
τοίχο σε τοίχο, παρουσιάζει αυξημένη αντίσταση στη φωτιά και τον καπνό, μειώνει το 

θόρυβο, την καταπόνηση κατά το περπάτημα και την υγρασία στο χώρο όπου 
τοποθετείται. Διαθέσιμα χρώματα: μαύρο, γκρι, μπλε, πράσινο, μοβ, κοκοφοίνικας, 

πορφυρό κόκκινο. 

Ταπέτα Nomad Optima 

Ταπέτα με πλαίσιο από αλουμίνιο, για εσωτερική χρήση, ιδανική για εφαρμογή σε εσοχές 

ενώ δανείζεται την τεχνολογία Nomad Aqua 

▪ Optima 8850 
Το ταπέτο είναι φτιαγμένο για χώρους μεγάλης κυκλοφορίας. Αποτελείται από ένα 

στρώμα PVC που συγκρατείται επί του πλαισίου με ακρυλική ταινία διπλής όψης,. 

Διαθέσιμα χρώματα: ανθρακί - καφέ – σκούρο κόκκινο – γαλάζιο/μαύρο - πράσινο 

▪ Optima 9900 
Ταπέτο για υπερβολική κυκλοφορία, σχεδιασμένο για εύκολο καθάρισμα. Περιλαμβάνει 

πλέγμα από αλουμίνιο και ατσαλένια δεσίματα, είναι αντικραδασμικό, απορροφάει και 
κρύβει χώματα, άμμο, νερό, διατηρώντας την άριστη παρουσία του. Διαθέσιμα χρώματα: 

ανθρακί - καφέ – σκούρο κόκκινο – γαλάζιο/μαύρο – πράσινο 
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Ταπέτα Nomad Safety Walk 

Τα ταπέτα της σειράς Safety Walk προορίζονται για χρήση σε στεγνούς και υγρούς 

χώρους επειδή η αραιή δομή τους επιτρέπει στο νερό, τη λάσπη, τα λάδια ή ότι άλλο να 
περάσει μέσα του και έτσι η επιφάνεια του μένει πάντα στεγνή και καθαρή. Διαστάσεις 

0.9x6.0m 

▪ Safety Walk 1500 

Ιδανικό για χώρους με αυξημένη υγρασία, πισίνες, γυμναστήρια, αποδυτήρια, σκάφη κα. 
Έχει ανοιχτή συνεχόμενη δομή απο σπειροειδές βινύλιο, χωρίς υπόστρωμα, προσφέρει 

άνεση σε χρήστες με γυμνά πόδια. Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων, είναι ανθεκτικό 
σε πολλά καθαριστικά και απολλυμαντικά και βραδυφλεγές. Διαθέσιμα χρώματα: μπλε, 

πράσινο και χρυσό.  

▪ Safety Walk 3200 

Αντιολισθητικό ταπέτο χωρίς υπόστρωμα, με πλέγμα βινυλίου και ανοιχτή δομή που δεν 
συγκρατεί το νερό, ώστε η επιφάνεια του να είναι πάντα στεγνή. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε 

χώρους με έντονη υγρασία. Προσφέρει άνετη κυκλοφορία με γυμνά πόδια, ενώ το 
βινύλιο είναι ανθεκτκό στα λίπη του σώματος, μύκητες, ακτινοβολία UV, καθαριστικά και 

απολλυμαντικά. Διαθέσιμα χρώματα μπεζ και μπλε.  

▪ Safety Walk 5100 

Ανατομικό αντιολισθητικό ταπέτο από ανθεκτικό, ελαστικό βινύλιο με ανοιχτή δομή για 
αντικραδασνηκότητα και άνεση. Έχει πλέγμα σε σχήμα Ζ που βελτιώνει την τριβή και δεν 

επιτρέπει σε νερά και μικρλα σωματίδια να κρατιούνατι στην επιφάνεια του. Επιτρέπει την 
κίνηση σε ελαφρία τροχοφόρα, είναι ανθεκτικό σε ποικίλα χημικά, λιπαρές ουσίες, 

καθαριστικά βιομηχανικών χώρων και κουζινών. Διαθέσιμα χρώματα: μαύρο και κεραμιδί  

▪ Safety Walk 5270 - 3270 

Ανατομικό αντιολισθητικό ταπέτο επίπεδης επιφάνειας, κατασκευασμένο από σπειροειδές 
πλέγμα βινυλίου, που παρέχει εξαιρετικές αντικραδασμικές ιδιότητες. Μειώνει την 

κούραση ποδιών και πλάτης. Η επίπεδη επιφάνεια επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό, 
διατίθεται και με ενσωματομένο επικλεινές τελείωμα (5270Ε). Κατάλληλο για χώρους 

στέγνους αλλά και χώρους εκτεθιμένους σε λίπη και έλαια, γραμμές παραγωγής, 
βραδυφλεγές με πάχος 16mm.  

Το ταπέτο Safety Walk 3270 έχει πάχος 11mm και διατίθεται για χώρους μικρότερης 

κυκλοφορίας, έχει κατά τοι ελαττωμένες αντιολισθητικές ιδιότητες σε σχέση με το 
5270.Διαθέσιμα χρώματα και για τα δύο ταπέτα: Μαύρο 

 

*  Οι παραγγελίες για τα ταπέτα εκτελούνται σε 10-15 εργάσιμες ημέρες διότι δεν διατίθενται ως 

στοκ εμπόρευμα στην Ελλάδα από την 3M Hellas. 
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Μεμβράνες κάλυψης κτιρίων 

 

 

Μεμβράνες Ελέγχου Ηλ. Θερμότητας 3M™ Scotchtint™ 

Μεμβράνες Ελέγχου Ηλιακής Ακτινοβολίας 

Οι μεμβράνες της σειράς 3M™ Sun Control Films έχουν ένα λεπτό φιλμ 

κόλλας επιτυγχάνοντας βέλτιστη ευκρίνεια και διαύγεια, και ένα στρώμα 
πάχους μερικών μικρών από μέταλλο, ομοιόμορφα κατανεμημένο στην 

επιφάνεια της μεμβράνης, προκειμένου να ανακλάσει – απωθήσει την 
υπέρυθρη ηλιακή ακτινοβολία. Ο κύριος στόχος τους είναι η μείωση το 

ποσού θερμότητας που μπαίνει σε ένα κτίριο από τις γυάλινες επιφάνειες. 

Ελαττώνουν την άμεση και έντονη ηλιακή ακτινοβολία στο εσωτερικό 
του κτιρίου, τις φθορές από τις ακτίνες UV, βελτιώνουν την αισθητική 

του κτιρίου, και αποκόπτουν στους έξω τη δυνατότητα να μπορούν να 
δουν το περιεχόμενο/ χώρους/ προϊόντα στο εσωτερικό τους κτιρίου. 

 

Μεμβράνες 3M™ Νυχτερινής Όρασης 
Με τις μεμβράνες της σειράς Night Vision έχετε το πλεονέκτημα μιας αντανακλαστικής μεμβράνης με 

ιδιαίτερη διαύγεια, ώστε να μπορείτε να παρατηρείτε τον χώρο έξω κατά τη νύχτα. Οι παραδοσιακές 
μεμβράνες που περιέχουν στρώματα μετάλλου αντανακλούν ίσα από μέσα προς τα έξω και από έξω προς 

τα μέσα, καθρεφτίζοντας κατά τη νύχτα. Η σειρά Night Vision αντανακλά λοιπόν περισσότερο προς τα 

έξω και πολύ λιγότερο προς τα μέσα. Ο πολυεστέρας με προσμίξεις άνθρακα παρέχει άψογη 
θερμοκρασιακή ανάκλαση προσδίδοντας στη μεμβράνη μια μπρονζέ όψη-χρωματισμό. 

Μεμβράνες Προστασίας και Ασφαλείας 3Μ™ 
Scotchshield™ 

Οι αυξανόμενοι κίνδυνοι βανδαλισμών, διαρρήξεων, τρομοκρατικών 

ενεργειών και ατυχημάτων στα κτίρια, έχουν οδηγήσει την προσωπικά 
ασφάλεια να είναι κρίσιμη προτεραιότητα στα κτίρια και τα μέσα 

μεταφορών. 
Οι μεμβράνες ασφαλείας 3Μ Scotchshiled δημιουργούν μια ασπίδα που 

συγκρατεί τα θραύσματα γυαλιού πάνω της και αποτρέπουν την είσοδο 

διαρρηκτών στο χώρο και ατυχήματα από σπασμένα γυαλιά. 
Επίσης λόγω της μεταλλικής επίστρωσης συγκεκριμένων μεμβρανών 3Μ, 

μειώνονται τα ραδιομαγνητικά κύματα που επιδρούν στο χώρο, 
προστατεύοντας ευαίσθητους υπολογιστές, μηχανήματα αλλά και 

ανθρώπους. 

http://www.3m-theodorou.gr/itemlist.php?subcat=67&maincat=33
http://www.3m-theodorou.gr/itemlist.php?subcat=66&maincat=33
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Μεμβράνες Ασφαλείας 

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Α τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται σε αυτό τον τύπο μεμβρανών περιλαμβάνει το 
ανώτατο μέσο συγκόλλησης και συγκράτησης σε μεμβράνες. Είναι 

σχεδιασμένες ώστε να συγκρατούν το σπασμένο γυαλί επάνω στην 

μεμβράνη, απαλείφοντας τo ενδεχόμενο του τραυματισμού ή της 
ζημίας που προκαλείται από τα θραύσματα γυαλιού. Λόγω των 

μοναδικών και τόσο ανθεκτικών ιδιοτήτων της κολλώδους 
μεμβράνης η εφαρμογή της εξασφαλίζει τον χώρο έναντι σε 

εκρήξεις μικρής και μεσαίας κλίμακας, ισχυρούς ανέμους έως και 

τυφώνες, θραύσεις κρυστάλλων για κλοπές και άλλα εγκλήματα, 
σεισμούς κα. 

 
Μεμβράνες Ασφαλείας και αντηλιακής προστασίας 
Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Α τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό τον τύπο 

μεμβρανών περιλαμβάνει το ανώτατο μέσο συγκόλλησης και συγκράτησης σε μεμβράνες. Είναι 
σχεδιασμένες ώστε να συγκρατούν το σπασμένο γυαλί επάνω στην μεμβράνη, απαλείφοντας τo 

ενδεχόμενο του τραυματισμού ή της ζημίας που προκαλείται από τα θραύσματα γυαλιού. Λόγω των 
μοναδικών και τόσο ανθεκτικών ιδιοτήτων της κολλώδους μεμβράνης η εφαρμογή της εξασφαλίζει τον 

χώρο έναντι σε εκρήξεις μικρής και μεσαίας κλίμακας, ισχυρούς ανέμους έως και τυφώνες, θραύσεις 
κρυστάλλων για κλοπές και άλλα εγκλήματα, σεισμούς κα. Η μεμβράνη SH4 20 SIARL συνδυάζει ασφάλεια 

και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία από δύστροπες 

εξωτερικές συνθήκες. 

Μεμβράνες σειράς Prestige 

Διαφανείς μεμβράνες αντηλιακής προστασίας που θωρακίζουν ενεργειακά το κτίριο, προσφέροντας παράλληλα 

ελαττωμένη αντηλιά στο εσωτερικό του κτιρίου. Μοναδικής τεχνολογίας μεμβράνη, παρέχει πλήρη διαύγεια 

και μηδενική αλλοίωση στην εικόνα του κτιρίου – καταστήματος, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, στη 
διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας. 

 

Αυτοκόλλητες μεμβράνες αμμοβολής Scotchcal 
Αυτοκόλλητες μεμβράνες αμμοβολής για διαχωριστικά πετάσματα, βιτρίνες καταστημάτων, πόρτες, 

παράθυρα, βιτρίνες επίπλων κοκ, προσδίδουν ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα και προσφέροντας παράλληλα 
την λειτουργία για την οποία έχει επιλεγεί από τον κάθε χρήστη. Διατίθεται σε 6 χρωματικούς κωδικούς, οι 5 

εκ των οποίων έχουν κρυσταλλική και ελαφρά αντανακλαστική όψη (ζαχαρί, ροζ, απαλό πράσινο, γαλάζιο, 
μαρόν καφέ)  και στην απλή την έκδοση ως κλασική αμμοβολή. 

 


