Uw voordelen
•

Compleet assortiment professionele tools

•

Ergonomisch en eenvoudig in gebruik

•

Eenvoudig, schoner en efficiënter werken

•

Industriële robuuste kwaliteit

•

Bespaart tijd, dus geld

•

Voor de scherpst mogelijke belijning binnen en buiten

PROFESSIONAL PERFORMANCE

Gebruik 1 of 2 spuitbussen.

TECHNIMA
PRO-Paint, altijd als beste uit de bus!

Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A
5231 DC ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 73 631 43 45
www.technimabenelux.com
info@technimabenelux.com

Markeeraccessoires

Markeringspistool				

MK 2001

Markeringswagen (4-wiel)

Korte markeringsstick, handig bij het
aanbrengen van markeringen. Geen vieze
vingers meer. Flexibel in gebruik en voor
diverse maten spuitbussen geschikt.

Markeringsstick verlengd metaal		

MK 2002
Verlengde markeringsstick, ergonomisch
verantwoord. Voor het snel een eenvoudig
markeren zonder uw rug onnodig te belasten.

MK 1005

• De Nr. 1 markeringswagen voor zeer scherpe en duurzame belijning
• Lijnen trekken met 2 spuitbussen tegelijk, direct het gewenste resultaat
• Snel en eenvoudig te gebruiken bij herstelwerkzaamheden
• Scherpe lijnen van 5 tot 12 cm breed
• Voor links- en rechtshandig gebruik
• Eenvoudig markeren langs obstakels
• Extra voorraad tot 4 spuitbussen

3-wiel onderstel 
Markeringsstick verlengd metaal

MK 1003
MK 2000
Solide 3-wieler, biedt plaats voor drie extra
spuitbussen markeringsverf. De markeringswagen voor de professionele wegmarkeerder. Ideaal voor het uitzetten van aslijnen,
stippen etc.

Luchtbanden 4-wiel markeringswagen

MK 1008

De 4-wiel markeringswagen voorzien van luchtbanden geeft u de volgende voordelen:
• Eenvoudiger in gebruik bij oneffenheden en beschadigde ondergrond
• Bandenspanning af te stellen
• Ideaal voor markeren op gras en betonklinkers

2-wiel onderstel 
Markeringsstick verlengd metaal

MK 1006
MK 2000
2-wieler is uitermate geschikt voor het
flexibel belijnen van hoeken en bochten,
uitzetwerk en bij lange afstanden.

3-wiel onderstel met luchtbanden		
Markeringsstick verlengd metaal

MK 1013
MK 2000
Het 3-wiel onderstel voorzien van luchtbanden geeft u de volgende voordelen:
• Eenvoudiger in gebruik bij oneffenheden en
beschadigde ondergrond
• Bandenspanning af te stellen
• Ideaal voor markeren op gras en betonklinkers

PRO-PAINT IS A BRAND OF TECHNIMA

