
Mipa Linienmarkierer Profi



Mipa Linienmarkierer Profi to szybkoschnący specjalny lakier do 
użytku profesjonalnego. Doskonałe właściwości adhezyjne, do 
trwałego i elastycznego znakowania. Idealne krycie oraz ostre 
krawędzie uzyskuje się w połączeniu z naszymi standardowymi 
i uniwersalnymi wózkami do znakowania. Szczególnie nadaje się 
do znakowania oraz malowania linii na parkingach, stosowania 
w sektorze prywatnym, jak również do znaków bezpieczeństwa 
w przemyśle.

Mipa Linienmarkierer Profi is a fast drying special paint for pro-
fessional use. The excellent adhesion provides a durable and 
hard wearing line mark. Superior coverage and sharp edges can 
be achieved in conjunction with our Line Marking Trolleys Stan-
dard und Allround. Especially suitable for the marking and line 
marking of car parks, in the private sector as well as for safety 
markings in the industry.

Nr art.  Odcień /colour
682100001  biały  /white
682100002  żółty  / Traffic yellow
682100003  niebieski  /Traffic blue
682100004  czerwony  /Traffic red
682100005  zielony  /Traffic green

Mipa Linienmarkierer Profi

precyzja  – czystość - trwałość



  opracowany specjalnie do stosowania z lakierami w  
pojemniku spray Mipa Linienmarkierer Profi

  do czystego, szybkiego i niedrogiego znakowania  
liniowego wewnątrz i na zewnątrz budynków

  łatwa regulacja szerokości natrysku (4 -12 cm) 
  możliwość przechowywania 4 kolejnych puszek
 możliwość znakowania 2 puszkami jednocześnie 
  uchwyt może być dostosowany do potrzeb osób prawo-  

i leworęcznych
  składany uchwyt zapewniający oszczędność miejsca w 

transporcie
 stabilna konstrukcja i bardzo płynna praca wózka

  Specially developed for use in conjunction with  
Mipa Linienmarkierer Profi

   For clean, fast and inexpensive line marking, for interior  
and exterior use

  Easy setting of spray width (4   -12 cm)
  Storage option for 4 additional cans
  Possible to undertake marking operations with two cans  

at the same time
 Handle adaptable for left- and right-handed operators
 Foldaway handle for easy and space-saving transportation
 Strong construction and very quiet running

Wózek do znakowania Standard i Allrounder

Ręczne narzędzie do precyzyjnego 
oznaczania linii. Jednoczesne użycie 
dwóch puszek umożliwia podwojenie 
prędkości roboczej.

Suitable for exact line marking. The  
simultaneous spraying with two cans 
make this tool twice as efficient.

Nr art. 321370000

Standard Allrounder
Dostępny również z oponami pneu-
matycznymi. Umożliwiają one jeszcze 
płynniejszy ruch wózka i są idealne do 
stosowania na trawnikach i trudnych 
nawierzchniach.

Additionally available with pneumatic 
tyres. The high quality pneumatic tyres 
make this trolley run more quietly and 
are ideal for use on lawns or difficult 
surfacees.

Nr art. 321360000

precise – clean – durable

Line Marking Trolley Standard and Allrounder
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Wyposażenie dodatkowe

Za pomocą pistoletu do znakowania 
można bardzo łatwo wykonywać ozna- 
czenia w odstępach 20 - 50 cm.

The marking pistol can be used for line 
markings at a range of intervals from 
20   - 50 cm without the onset of fatigue.

Nr art. 321370021

Pistolety do znakowania Markierpistole
Doskonałe narzędzie do wygodnego  
i długotrwałego malowania linii. Łatwy  
i bezpieczny ruch kołowy dzięki twar-
dym kołom gumowym.

The optimal spraying aid for convenient 
guided marking work of long duration. 
Hard rubber wheels ensure easy and 
safe rolling movement.

Nr art. 321370020

Wózek dwukołowy

Elementy ze stali nierdzewnej są mocowane do boków wózka za 
pomocą magnesu i służą podczas znakowania jako linia granicz-
na dla szczególnie ostrych krawędzi.

The add-on parts made of stainless steel are to be attached on 
both sides of the trolley by means of a magnet. During the mar-
king they serve as boundary line for especially sharp edges.

Nr art.  Szerokość /width
321370007  7,5 cm  
321370010  10 cm 
321370012  12 cm

Szyny profilujące do tworzenia ostrych krawędzi

Professional Coating Systems

Accessories


