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Är er reklaminvestering i
trygga händer?
För den som investerar i graﬁsk kommunikation är det
viktigt att veta att investeringen är i trygga händer.
Detta är sant för de ﬂesta företag oavsett storlek och
branschtillhörighet.
3M är dedikerad att tillhandahålla er trygghet då ni
investerar i 3M’s graﬁska lösningar för att bygga upp ert
varumärke.
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3M MCS Garantier – En trygg investering i
ditt varumärke

Vilka dekorer kan tillverkas i enlighet med 3M
Matched Component System?

När ni väljer dekorer och graﬁsk kommunikation som omfattas av
3M™ MCS™ Garantier, väljer ni ett tryggt och säkert alternativ för er
reklaminvestering. Ni kan vara säkra på att alla ingående komponenter i er
dekor och graﬁska kommunikation är designade, matchade och mycket noga
testade för att säkerställa att de fungerar ihop under önskad tidsperiod.
Certiﬁerade företag som tillverkar dekorer och graﬁsk kommunikation i enlighet
med 3M™ MCS™ Garanti program; har av 3M utbildad personal, godkända
tillverkningsmetoder och kan visa upp sitt 3M™ MCS™ Garanti Certiﬁkat.

Vart ni än behöver kommunicera ert reklambudskap, på golv, fordon eller i
och på byggnader så har 3M ett stort utbud av innovativa produkter för att
lösa era behov. 3M har lösningar för långa eller korta tidsperioder, för
inredningsdekorationer och utomhusreklam. Både 3M’s representanter och
Er certiﬁerade 3M™ MCS™ Garanti leverantör hjälper gärna till med kloka
råd i hur man löser olika applikationer.

Följande dekorlösningar omfattas av
3M™ MCS™ Garantier:
-

Digitaltryckta dekorer

-

Screentryckta dekorer

-

Skurna texter och logotyper

-

Translucenta dekorer för ljusskyltar

-

3M™ Panaﬂex™ och 3M™ Panagraphics™
mjuka spänndukar

3M exponerar sina ﬁlmer i diversiﬁerade och extrema klimatförhållanden och kan
därför garantera att produkterna fungerar världen över.

3M™ MCS™ Garanti åttagande
Varför ni ska välja 3M™ MCS™ Garantier
Det är en illusion att tro att en dekor, efter produktion och montering kommer
att vara i nyskick för evigt. Dekoren utsätts för ett naturligt slitage och kan
fallera över tid. Men konsekvenserna av att en dekor fallerar på grund av
kvalitetsbrist kan vara enorma. Det kan innebära försämrad produktivitet,
utebliven fakturerbar arbetstid och erosion av varumärket.
De vanligaste orsakerna till att dekoren fallerar är blekning orsakat av
UV-ljus, mekanisk nötning, föroreningar, aggressiv rengöring, lösningsmedel
eller strukturella svårigheter i underlaget som det appliceras på. Det kan ofta
ta månader eller år att upptäcka skadan och orsaken är ofta svår att
deﬁniera, speciellt då dekoren innehåller komponenter från olika tillverkare.

Genom 3M MCS garanti program kan ni vara säkra på att ni får produkter
där alla ingående komponenter fungerar ihop. Om produkterna mot
förmodan skulle fallera på grund av materialfel inom garantitiden, kan ni vara
säkra på att skadorna snabbt kommer att bli åtgärdade. 3M kommer
tillsammans med tillverkaren att återställa dekoren. Kontakta er 3M
representant för mer detaljerad infomation om omfattningen kring 3Ms
åttagande.

Hur identiﬁerar man en dekor som är tillverkad
med 3M™ MCS™ Garanti
Er tillverkare har ett 3M™ MCS™ Garanti certiﬁkat

3M™ MCS™ Garanti program erbjuder ett produktsortiment som är
skräddarsytt för olika applikationer i olika klimatzoner med väl deﬁnierade
garantiperioder, vilka baseras på geograﬁska regioner och materialval.
Garantin erbjuder:
- Filmens stabilitet och prestanda
- Häftämnets vidhäftning
- Tryck- och färgbeständighet (färg, klarlack eller laminat)

Certiﬁerad 3M™ MCS™ Garanti tillverkare:

- Enkel demontering (när ni valt avtagbart eller utbytbart häftämne)
Det normala inom industrin är att materialtillverkaren endast garanterar
hållbarhet för sina produkter eller komponenter och inte den slutliga
dekoren. Det innebär att när material och komponenter från olika tillverkare
används ihop, så tar tillverkarna endast ansvar för sina produkter. Det kan bli
mycket svårt att avgöra vem som ansvarar för skadan som uppstått och
kunden hamnar i kläm.

Box 34
646 21 Gnesta
Sweden

3M™ MCS™ Garanti program garanterar resultatet av den slutliga
produkten när den är monterad och klar, eftersom den har blivit producerad
och testad enligt ett system av material och tillverkningsmetoder som är
matchade för varandra.
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