
 

 

 

 

  

Współpraca firm Integart oraz 3M w segmencie 

materiałów dla rynku automotive 

Integart Sp. z o.o rozszerza współpracę z firmą 3M, światowym liderem innowacji oferującym 

najlepsze rozwiązania dla rynku producentów grafik reklamowych oraz branży car wrappingowej. 

W ramach dotychczasowej kooperacji z 3M w naszej ofercie można odnaleźć wysokiej klasy media 

odblaskowe dedykowane do produkcji oznakowania pionowego oraz produkty do grafiki flotowych z linii 

Premium. Sprzedaż tych materiałów rozwija się bardzo dynamicznie więc kolejnym krokiem jest uzupełnienie 

segmentu car wrappingowego o kilka innowacyjnych rozwiązań. W ramach rozszerzenia współpracy 

uzyskaliśmy najwyższej jakości materiały, które sukcesywnie będą uzupełniały ofertę Integart, dedykowane dla 

rynku automotive takie jak: 

 folie do zmiany koloru auta 3M
TM

 Wrap
 
Film seria 1080 oraz 1380 

 folie ochronne zabezpieczające lakier samochodu 3M
TM

 Scotchgard
TM

 Paint Protection Film Pro Series 

 folie przyciemniające szyby 3M
TM 

Black Shade oraz FX ST 

 taśmy 3M Knifeless System Tape w szerokiej gamie, umożliwiające bezinwazyjne cięcie folii na 

karoserii samochodu 

Rozwój branży tuningu wizualnego w Polsce jest bardzo dynamiczny. Oklejanie pojazdów to propozycja dla 

wszystkich, którzy chcą zmienić kolor swojego auta i wyróżniać się w tłumie. Obok funkcji estetycznej oklejanie 

pełni rolę ochrony oryginalnego lakieru przed czynnikami zewnętrznymi jak promienie UV. Folie 3M Wrap Film 

to seria ponad stu pozycji kolorystycznych, od tradycyjnych matów i połysków, kolorów metalicznych, wzorów 

carbonowych czy szczotkowanego metalu, po najnowszą serię FLIP typu kameleon, dzięki którym możemy w 

efektywny sposób uatrakcyjnić i dopasować wygląd swojego samochodu. Folia podwójnie wylewana z 

technologią Controltac
TM

 Comply
TM

, daje możliwość repozycjonowania i łatwość odprowadzania powietrza 

dzięki kanalikom co w znaczący sposób wpływa na proces i jakość aplikacji. Te właściwości są bardzo wysoko 

doceniane przez aplikatorów. 

Ochrona lakieru naszego samochodu to kolejna nowa pozycja – folie z serii Scotchgard Pro Series służą 

ochronie powłoki lakieru przed efektami uderzeń kamieni czy rys. Dzięki zastosowaniu folii poliuretanowych 

jesteśmy w stanie zabezpieczyć lakier naszego pojazdu optycznie niewidoczną powłoką na wiele lat. Istotną 

właściwością tej folii jest opcja samoregeneracji niewielkich uszkodzeń czy rys. Dzięki programowi do wycinania 

szablonów nasi Klienci otrzymają możliwość zakupu gotowych elementów dla danego pojazdu jak: maska, 

błotnik, zderzak, reflektor czy lusterko. 

Przyciemnianie szyb w samochodzie to doskonałe rozwiązanie wpływające na komfort i 

bezpieczeństwo podróżowania. Folie 3M Black Shade oraz FX ST zostały opracowane dla najbardziej 

wymagających Klientów przy zastosowaniu najlepszych technologii. Nie zakłócają fal telefonu komórkowego 

czy GPS, blokują promieniowanie UV, które jest najczęstszą przyczyną odbarwiania się materiałów np. tapicerki. 

http://www.integart.com.pl/


 

 

 

 

Dostępne w czterech stopniach przyciemnienia pozwalają na stylizację naszego auta oraz obniżenie 

temperatury wewnątrz pojazdu. 

Tym samym nasi Klienci będą mieli dostęp do komplementarnej palety materiałów z sektora car 

wrappingu czy auto detailingu. Mamy nadzieję, że nasi Klienci szybko docenią te nowe pozycje. 

To nie jedyne korzyści dla naszych Klientów. Oklejanie samochodów to branża, która wymaga ciągłego 

doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym firma 3M 

otworzyła pierwsze certyfikowane centrum szkoleniowe w Europie Środkowo-Wschodniej The Wrap Center, w 

którym trenerem jest Rafał Żmuda – specjalista w dziedzinie oklejania samochodów, zdobywca wielu 

międzynarodowych nagród. The Wrap Center oferuje kilka różnych programów szkoleniowych dotyczących 

aplikacji folii. Prestiżowym programem jest 3M Endorsed Installer stworzony z myślą o otwarciu drogi do 

międzynarodowych aplikacji najlepszym polskim aplikatorom folii samochodowych. Tytuł 3M Endorsed Vehicle 

Graphics Installer otrzymują osoby, które z sukcesem ukończą egzamin. Jest to potwierdzenie wysokich 

umiejętności w zakresie aplikacji folii samochodowych a aplikator zostaje wpisany do globalnej bazy 3M. W 

lutym 2017 rusza program 3M Preferred Graphic Installer, dedykowany  dla firm które będą mogły przeszkolić 

swoich pracowników z aplikacji folii nie tylko na pojazdach, ale  na ścianach czy podłogach,  przy zastosowaniu 

folii 3M serii 1080 Wrap Film  jak i również folii graficznych 3M Envision  480Cv3. Kolejnymi programami będą: 

 szkolenie z aplikacji folii ochronnych “PPF’’- 3M Scotchgard Pro Series oraz szkolenie w zakresie taśm do 

bezinwazyjnego cięcia folii 3M Knifeless. 

 Integart w ramach programu „Dołącz do najlepszych” i kooperacji firm 3M oraz The Wrap Center 

będzie wspierał swoich Klientów, oferując im możliwość uczestnictwa w tego rodzaju szkoleniach. 

Dla 3M kooperacja w tym segmencie oznacza rozbudowę kanału dystrybucji  z wykorzystaniem 

systemu sprzedażowego i logistycznego firmy Integart. Dzięki centrum konfekcji firmy Integart w Błoniu Klienci 

będą mieli szybki dostęp do materiałów z możliwością zakupu na metry bieżące. 

Zapraszamy do współpracy. 
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https://www.integart.com.pl/pl/reklama-i-poligrafia/folie/folie-samochodowe

