
Taśmy do 
bezpiecznego 
cięcia folii

3M™ Knifeless 



3M™ Knifeless

Tnie jak nóż, 
a nawet
lepiej
Poznaj serię taśm, które oferują nową 
jakość pracy z foliami do oklejania 
pojazdów. 

Taśmy 3M™ Knifeless powstały, byś 
nie musiał się już martwić o ewentualne 
uszkodzenia lakieru przy docinaniu folii 
do oklejania pojazdów. Stworzone przez 
aplikatorów, umożliwiają szybkie i precyzyjne 
cięcie folii, gwarantując spektakularne 
i kreatywne rezultaty. Bogata gama 
dedykowanych rozwiązań pomaga wybrać 
produkt dopasowany idealnie do Twoich 
potrzeb.

  Uzyskaj jednolitą odległość między folią 
naklejoną na szybie a gumową uszczelką

3M™ Perf Line  
Knifeless Tape
KTS-PERF1

Umożliwia łatwe docinanie  
z zachowaniem równego odstępu  
w wąskich szczelinach,  
np. w szczelinie między oknem  
a uszczelką. 

 Ŕ Stosowana do docinania 
laminowanych, perforowanych 
folii do oklejania okien. Umożliwia 
równomierne przycięcie wzdłuż 
gumowej uszczelki przed aplikacją 
taśmy do uszczelniania krawędzi

 Ŕ ▶Może być używana do 
precyzyjnego docinania

   Równomiernie przycięta folia w szczelinach 
między przylegającymi panelami.

3M™ Bridge Line 
Knifeless Tape 
KTS-BL1

Stwórz równomiernie przycięte 
łączenia na dwóch przylegających 
panelach i osiągnij perfekcyjny 
wygląd wykończenia.

 Ŕ Stosowana, by uzyskać precyzyjne 
i jednolite cięcie w szerokich 
szczelinach między drzwiami, 
błotnikami i uszczelkami 
gumowymi

 Ŕ Do cięcia jednej lub wielu 
warstw folii winylowych

  Dopasowanie do konturów  
i krzywizn dowolnej części pojazdu.

Seria
klasyczna

3M™ Finish Line 
Knifeless Tape
KTS-FL1

Nasz flagowy produkt do cięcia 
folii do oklejania pojazdów bez 
stosowania nożyka.

 Ŕ Łatwe docinanie większości 
winylowych folii do oklejania 
pojazdów

 Ŕ Opatentowana technologia, dzięki  
której taśma dopasowuje się do 
konturów karoserii

 Ŕ Do cięcia jednej lub wielu warstw 
folii winylowych

Wskazówki, filmy i więcej informacji
można znaleźć na stronie  
www.3MCentrumInspiracji.pl



  Dokładne docinanie folii ochronnych przy 
aplikacji na mokro.

3M™ PPF Line  
Knifeless Tape
KTS-PPF1

System dwóch taśm umożliwia 
szybką i łatwą instalację folii 
ochronnych PPF, umożliwiając 
precyzyjne i symetryczne docinanie 
bez plotera.

 Ŕ Bardzo cienkie i ostre nitki tną folie 
ochronne do lakieru i winylowe 
folie do oklejania szyb.

 Ŕ Połączenie taśmy kryjącej i tnącej 
zapewnia większą sztywność 
taśmy oraz precyzyjne krawędzie.

 Ŕ Opatentowana technologia, dzięki 
której produkt dopasowuje się  
i umożliwia cięcie wzdłuż 
konturów.

  Tworzenie precyzyjnych i niewidocznych 
łączeń między dwoma wymagającymi 
foliami.

Seria
Premium

3M™ Precision Line  
Knifeless Tape
KTS-PL1

Rewolucyjna taśma umożliwiająca 
uzyskanie precyzyjnych i wyraźnych 
krawędzi nawet przy aplikacji folii w 
najtrudniejszych miejscach.

 Ŕ Bardzo cienka i ostra nitka tnie 
folie odblaskowe, metaliczne, 
chromowane i suchościeralne 
oraz folie 3M™ DI-NOC™, a także 
wszystkie folie winylowe i inne.

 Ŕ Opatentowana technologia, dzięki 
której produkt lekko się rozciąga  
i umożliwia aplikację w dowolnym 
kierunku, zgodnie z konturami 
karoserii.

 Ŕ Do cięcia jednej lub wielu warstw 
folii winylowych.

  Tworzenie wyjątkowych akcentów  
i wzorów.

Seria
Design

3M™ Design Line  
Knifeless Tape
KTS-DL1

Elastyczna taśma do precyzyjnych 
kształtów o równych krawędziach.

 Ŕ Do wycinania pasów, akcentów 
i wzorów równie precyzyjnie jak 
ploter i bez użycia nożyka.

 Ŕ Opatentowana technologia, dzięki 
której produkt jest elastyczny  
i umożliwia aplikację w dowolnym 
kierunku w celu uzyskania 
oryginalnych wzorów.

 Ŕ Taśmę można przerwać ręcznie, 
co przyspiesza pracę instalatorów.

 Ŕ Do cięcia jednej lub wielu warstw 
folii winylowych.

  Naklejanie pasków o jednolitej szerokości 
z dowolnej folii do oklejania pojazdów.

3M™ Tri Line  
Knifeless Tape
KTS-TL6 & KTS-TL9

Wyjątkowa taśma z trzema cienkimi 
nitkami tnącymi, stosowana do 
naklejania precyzyjnie wyciętych 
pasków o takiej samej grubości na całej 
szerokości pojazdu.

 Ŕ Do wycinania pasków, tworzenia 
przerw równie precyzyjnie jak ploter  
i bez użycia nożyka.

 Ŕ Twórz równe odstępy i uzyskaj 
taką szerokość jakiej potrzebujesz 
dzięki taśmom 6mm, 9mm lub ich 
kombinacji.

 Ŕ Taśmę można przerwać ręcznie, co 
przyspiesza pracę.

 Ŕ Do cięcia jednej lub wielu warstw folii 
winylowych.



3M™ Knifeless

Precyzyjne, wydajne i proste cięcie folii graficznych bez użycia noża i bez uszkodzeń powierzchni.

Bez ostrza. Bez uszkodzeń. Bez zmartwień.

3M™ Finish Line Knifeless Tape  
KTS-FL1 
Podstawowa folia do prac wykończeniowych.
▶ Poradzi sobie świetnie z większością folii

winylowych.

3M™ Tri Line Knifeless Tape 
KTS-TL6 & KTS-TL9 
Unikalna taśma z potrójną linką zapewnia dokładne cięcie  
i pozwala na stworzenie równych pasów dowolnej długości.
▶ Twórz równe odstępy z użyciem taśmy 6mm, 9mm
     lub ich kombinacji.

3M™ Bridge Line Knifeless Tape 
KTS-BL1 
Równe łączenia przy przejściach z jednego panelu na drugi – 
szczególnie ważne przy aplikacji folii zadrukowanej. Pozwala 
perfekcyjnie wykończyć łączenia.
▶ Równe, czyste łączenia przy przechodzeniu 

z panelu na panel oraz przy lukach.

3M™ Design Line Knifeless Tape 
KTS-DL1 
Plastyczna taśma pozwalająca na tworzenie kreatywnych 
projektów z zachowaniem czysto wyciętych konturów.
▶ Delikatnie się rozciąga umożliwiając szeroki zakres

ruchu przy cięciu.

3M™ Perf Line Knifeless Tape 
KTS-PERF1 
Umożliwia czyste i precyzyjne cięcie laminowanych, 
perforowanych folii okiennych.
▶ Dokładne cięcie wzdłuż uszczelek.
▶ Sprawdza się w docinaniu przy wąskich odstępach.

3M™ Precision Line Knifeless Tape 
KTS-PL1 
Tnie folie odblaskowe, metaliczne, 3M™ DI-NOC™ oraz inne 
folie. Zapewnia precyzyjne wykończenie i dokładne cięcie.
▶ Daje się łatwo prowadzić w wybranym kierunku i 

pozwala na zachowanie konturów i zaokrągleń. 
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