
3MTM DI-NOCTM

Σειρά αυτοκόλλητων διακοσμητικών μεμβρανών από την 3Μ HELLAS

Το προϊόν 3M DΙ-NOC είναι μια σειρά αυτοκόλλητων διακοσμητικών μεμβρανών, διαθέσιμη σε ένα πολύ μεγάλο εύρος

σχεδίων από φυσικά ως hi-tech, τα οποία αναπαράγουν πιστά το ξύλο, το μέταλλο, το μάρμαρο, το δέρμα, την πέτρα,

και πάρα πολλά άλλα υλικά επενδύσεων. Προσφέρουν απεριόριστη δημιουργική ευελιξία και αρχιτεκτονική ελευθερία

με μειωμένο κόστος σε σχέση με τα αντίστοιχα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, την αποκατά-

σταση, τη συντήρηση και την επισκευή. Οι πιθανές εφαρμογές τους είναι πολύ διαφορετικές και ποικίλλουν, μεταξύ

των άλλων, από το κτίριο, το ξενοδοχείο και το γραφείο στις δημόσιες συγκοινωνίες και τη ναυτιλία, ακόμη και σε έπι-

πλα και εξοπλισμούς τόσο για εφαρμογές σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Η σειρά των διακοσμητικών

μεμβρανών DI-NOC περιλαμβάνει μια πλούσια γκάμα με περισσότερες από 25 κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται

περισσότερα των 500 διαφορετικών σχεδίων, χρωμάτων και ανάγλυφων δομών, οι οποίες είναι σε θέση ανταποκρι-

θούν ακόμη και στην πλέον σύνθετη απαίτηση διακόσμησης, επιτρέποντας την ένταξη τους σε νέες κατασκευές ή σε

αυτές που αφορούν ανακαίνιση χώρων.

Ακόμη και αν ο σχεδιασμός έργου απαιτεί ψηφιακή εκτύπωση του DI-NOC αυτό είναι εφικτό σε κάποιους κωδικούς.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ειδικού χρώματος ή ακόμα και σχεδίου. Οι τυπικές επενδύσεις DI-NOC

αφορούν τοίχους, κολόνες, πόρτες, έπιπλα ανελκυστήρες, ψευδοροφές, μπάνια και κουζίνες, προσόψεις καταστημάτων

κλπ και φυσικά μπορούν να επικολληθούν σε αλουμίνιο, χάλυβα, πλακάκια διάφορα μέταλλα, πλαστικά, συνθετικά

υλικά, σοβάδες, γυψοσανίδες και πολλά άλλα υποστρώματα που συναντάμε στις κατασκευές. Το μειωμένο πάχος τους

επιτρέπει επενδύσεις που είναι ελαφρύτερες από τα αντίστοιχα αυθεντικά παραδοσιακά υλικά, ενώ το γεγονός ότι είναι

αυτοκόλλητες επιτρέπει την προσαρμογή τους στο έργο και την επικόλλησή τους επί τόπου στο υπάρχον υπόστρωμα,

οδηγώντας σε μειωμένο κόστος έναντι της εργασίας με τα αντίστοιχα φυσικά υλικά επενδύσεων που χρησιμοποιούνται

στην ανακαίνιση ή την νέα κατασκευή. Προφανώς, επίσης ο χρόνος διακοπής λειτουργίας του χώρου μειώνεται σημαν-

τικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί η εργασία να γίνεται ενώ λειτουργεί ο χώρος, όπως για παράδειγμα σε ανακαι-

νίσεις πλοίων και ξενοδοχείων.

Ως αποτέλεσμα των δεκαετιών εμπειρίας της 3M στην παραγωγή αυτοκόλλητων μεμβρανών, το DΙ-NOC έχει άριστη

συμπεριφορά στο νερό, στους ρύπους, στα κτυπήματα, στα γδαρσίματα και τη μούχλα. Είναι επίσης βραδύκαυστο και

έχει πιστοποίηση ΙΜΟ για την χρήση σε πλοία. Το υλικό έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την μεγάλη του αντοχή στον

χρόνο και τις καταπονήσεις και σχεδιάσθηκε ειδικά  για εφαρμογές εσωτερικής και εξωτερικής διακόσμησης. Καθώς οι

μεμβράνες DI-NOC, είναι PVC (που δεν περιέχει κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα), πάχους μαζί με την κόλλα 210-220

μm και έχουν την δυνατότητα διαμόρφωσης με πιστολάκι θερμού αέρα κατά την εργασία επικόλλησης, πρακτικά όλες

οι συνήθεις τρισδιάστατες καμπύλες επιφάνειες μπορούν να επενδυθούν. Φυσικά έχουν αντοχή σε διάφορες κοινές

χημικές ουσίες, ενώ ο καθαρισμός τους γίνεται εύκολα με τα κοινά καθαριστικά.

Συνοδεύονται δε από μια σειρά πιστοποιητικών καθώς και από 12ετή εγγύηση για εσωτερικές εφαρμογές και 

από 4 έως 8 έτη εγγύηση για εξωτερικές με εγγυημένη τοποθέτηση από πιστοποιημένα συνεργεία. Το DΙ-NOC ανοίγει

νέους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επένδυση προσφέροντας

ιδέες και λύσεις εκεί που η πρωτογενής ύλη δε μπορεί να δώσει λόγω τεχνικών δυσκολιών ή λόγω κόστους. Οι μεμ-

βράνες DI-NOC με την υψηλή ποιότητα και αισθητική τους χρησιμοποιούνται για δεκαετίες σε άλλες χώρες και για

περισσότερα από 5 χρόνια στην Ελλάδα σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές από ξενοδοχεία και καταστήματα, ως

πλοία και από νοσοκομεία ως αυτοκίνητα, προσφέροντας μοναδικές λύσεις στον χώρο της αρχιτεκτονικής και της δια-

κόσμησης επιφανειών. Όλες οι φωτογραφίες που συνοδεύουν αυτό το newsletter είναι από Ελληνικές εφαρμογές.

Πολλές πληροφορίες, ιδέες και εφαρμογές υπάρχουν στο:

www.3M.eu/graphicsolutions επιλέγοντας στο αριστερό μέρος της οθόνης DI-NOC ή κατευθείαν στην ακόλουθη

διεύθυνση:

http://solutions.3m.co.uk/wps/portal/3M/en_GB/GraphicSolutions/Home/ProductsInAction/Int-

Decoration/WhyUse/

Θα ήταν χαρά μας να σας ενημερώσουμε πιο συγκεκριμένα για το DI-NOC, επικοινωνώντας με την κα Ιωάννα Πατσά

στα τηλέφωνα 210-6885339, 6944-201752 ή στο email: ipatsa@mmm.com

Αυτό το μήνυμα σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί spam, εφόσον φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστο-

λέα ευκρινώς και δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ

δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση. Για να διαγραφεί η διεύθυνσή σας, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα με

θέμα Unsubscribe/Διαγραφή.
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