
3M™ Wrap Film Series 2080

Gloss Lucid Yellow
G55 

Perfect  
gewrapt.



Creëer sentatie.
Kies uit een gedurfd assortiment van kleuren, patronen en texturen om een 
carwrap te ontwerpen die zich onderscheidt van de massa.

Gloss



Satin

Textures



 
De hier afgebeelde Metallic en/of pearl kleuren zijn een benadering van de werkelijkheid. © 3M 2020.  
Alle rechten voorbehouden. 3M is een handelsmerk van 3M. 
Gebruikt onder licentie in Canada. Gedukt in de VS. Graag recycleren. 75-5100-2743-8

Matte

Color Flips

Neem contact op met uw 3M 
vertegenwoordiger of bezoek onze 
website:

3M.com/2080



*

Neem de leiding.
Jij durft te kiezen en anders te zijn dan 
anderen. Ook nu loop je weer voorop.
Wij vinden 3M™ Wrap Folie opnieuw uit, 
met eigenschappen waarmee we onze 
concurrentie ver achter ons laten.

Beschermlaag op glanzende kleuren.

Deze blijft tijdens montage op de folie. 
Daarna kan deze snel, gemakkelijk en 
schoon verwijderd worden, waardoor 
beschadiging van de folie wordt 
voorkomen.

Unieke vervormbaarheid.

Voegt zich perfect naar glooii ngen en 
verdiepte delen en is eenvoudiger te 
installeren.

Uitstekende garantie.

Geeft uw klant het vertrouwen met tot  
8 jaar garantie op verticale toepassing.

Gloss Light Green
G16



*

3M™ MCS™ Garantie Verticale toepassing

Levering kan per land verschillen. Stem de lokale 
beschikbaarheid met uw lokale 3M vestiging af.

Verticaal Horizontaal

Zone 1 8 jaar 3 jaar

Zone 2 7 jaar 2 jaar

2080 Alle kleuren Zone 3 6 jaar 1 jaar

Training.
Leer onze up-to-date montagetechnieken, zie de beste toepassingen 
en 3M-specifieke oplossingen. 3M biedt u de best-in-class graphische 
montagetraining en testprogramma’s.

 • Locaties in Nederland en België.
  • Via our fully equipped Mobile Training Vehicle that can deliver  
  hands-on training at your location
Schrijf u in voor een training via: 3M.com/InstallationPrograms.

Uitstekende garantie.
De meest uitgebreide garantie in de markt — tot acht jaar bij verticale 
toepassing.*

Kennis en ondersteuning.
3M™ Wrap Film Series 2080 is een 
duurzaam product van hoge kwaliteit 
waarin u uw creativiteit kunt uiten en die 
uw visie tot leven brengt.
Ondersteund door 3M technische 
ondersteuning, trainingen en 
certificatieprogramma’s die u en uw 
personeel helpen om op de hoogte te 
blijven van de nieuwste technieken.

Kijk op3M.com/GraphicsWarranties voor aanvullende toepassingen en informtie  
over garantiezones.

*Garantie varieert per zone. Garantie informatie geldt niet voor Gloss Silver Chrome GC451.
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