
www.amperesystem.com

Špičkový značkovací sprej pre 
geodetov a stavbárov. Je vhodný pre 
všetky druhy stavieb.
•  Vysoká krycia schopnosť

•  Dlhodobo viditeľné značenie - špeciálny 
farebný koncentrát

•  Značkovanie odolné voči počasiu

•  Rýchloschnúci

•  Znížený podiel rozpúšťadiel – zvýšený 
podiel pigmentu – lepšie krytie farbou

•  Značkuje na každom povrchu - napr. na 
betón, asfalt, piesok, trávu, štrk, drevo a 
pôdu

•  Bezpečnostný uzáver – neznečistíte si  
ruky, oblečenie, atď.

•  Vyprázdni sa do poslednej kvapky

•  Možnosť jednoduchého použitia 
bez ohýbania sa - pomocou pištole

•  Objem vystačí na 250m značenia

•  Dostupný vo farbách: biela, čierna, žltá, 
modrá fosforeskujúca, žltá fosforeskujúca,  
červená fosforeskujúca, zelená fos-
foreskujúca, oranžová fosforeskujúca a 
ružová fosforeskujúca

Váš špecialista na značenie

„Star Marker“
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Váš distribútor:

Nový
v sortimente!

Značkovcí sprej pre stavbárov a geodetov

Akciová cena! 

4,50 E
za kus pri kartónovom odbere = 12 kus

4,99 E  

za kus pri kusovom odbere 



Váš špecialista na značenie

„Mark Plus“
Značkovcí sprej pre stavbárov a geodetov

Označte si všetko neprehliadnuteľne 
a profesionálne: geodetické body, 
opravy asfaltu a ciest, podzemné
vedenia, dopravné nehody, atď.

•  Prenikavo svietiace a fosforeskujúce  
farby

•  Jasné a precízne značkovanie

•  Bezpečnostný uzáver – neznečistíte si  
ruky, oblečenie, atď

•  Vynikajúca cena

•  Farebný, integrovaný uzáver

•  Bez FCKW, olova  a kadmia

•  Vyprázdni sa do poslednej kvapky

•  Možnosť jednoduchého použitia 
bez ohýbania sa - pomocou pištole

•  Dostupný vo farbách: biela, modrá,  
ružová fosforeskujúca, červená  
fosforeskujúca, oranžová fos-
foreskujúca, žltá fosforeskujúca, 
zelená  fosforeskujúca

Nový
v sortimente!
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Akciová cena! 

4,09 E
za kus pri kartónovom odbere = 12 kus

4,59 E  

za kus pri kusovom odbere 


