
Farby
i produkty użytkowe



TRIG-A-CAP
EXTRA

Balení
12 ks x 500 ml netto

ZVÝŠENÁ

ODOLN OST

Bílá Žlutá Matná Žlutá Fluo Oranžová Fluo

Růžová Fluo Červená Fluo Zelená Fluo Fialová Fluo

Modrá Fluo Hnědá

Dostupné barvy:

Ruční značkovací barva pro značení 
pozemních komunikací, chodníků, cest, 
budov či inženýrských staveb a sítí.

Viditelnost značení 9 až 12 měsíců. 
Vhodné na všechny druhy povrchů: asfalt, beton, písek, 
tráva, štěrk, dřevo. 
Ergonomicky tvarované ochranné víčko, které zabraňuje 
náhodnému úniku barvy. 
Spreje jsou vysoce fluorescenčně kontrastní. 
Krátká doba schnutí. 
Možnost aplikace barvy za mokra i v mrazu. 
Jemné a přesné značení. 
Bez obsahu freonů, olova a kadmia.

Určen na aplikaci ručních značkovacích 
sprejů Trig-a-cap® ORIGINAL GM 
a Trig-a-cap® EXTRA.
Umožňuje vyznačit delší úseky bez nutnosti 
ohýbání se. 
Vyroben z tvrdého plastu a hliníkové rukojeti 
na kolečku. 
Délka rukojeti je 80 cm. 

ZNAČKOVACÍ TELESKOP
TRIG-A-CAP

TRIG-A-CAP® EXTRA
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TRIG-A-CAP® CHALK

Bílá ModráOranžová Červená

Dostupné barvy:

Dočasné křídové ruční značkovací spreje pro 
značení pozemních komunikací, chodníků, 
cest, budov či inženýrských staveb a sítí.

Ergonomicky tvarované ochranné víčko, které zabraňuje 
náhodnému úniku barvy. 
Viditelnost značení 5 až 8 týdnů.
Barvu lze odstranit pomocí kartáče a vody.
Jemné a přesné značení. 
Bez obsahu freonů, olova a kadmia.

TRIG-A-CAP
CHALK

Balení
12 ks x 500 ml netto

VYTYČOVACÍ PRAPORKY 
FLAG MARK®
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Vhodné ke značení delších úseků např. při pořádání sportovních akcí. 
Znovu použitelné. 
Odolné vůči povětrnostním vlivům. 
Dobře viditelné z velké vzdálenosti díky sytým a jasným barvám. 
Balení: 100 ks.
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Matný Lesklý

Super lesklý

®

Galvanizace zinkem za studena. 

PISTOLE
Pro pohodlné 
dávkování barvy.

Ochrana před korozí a oxidací s dlouhodobým účinkem. 
Vysoká mechanická odolnost.
Výborná přilnavost na kov.
Rychleschnoucí.

Lesklý
Sprej na opravy pozinkovaných výrobků.
Čistota částic zinku je vyšší než 98%. 
Finální vzhled je srovnatelný s klasickým pozinkováním.
Vhodné na ochranu svařovaných konstrukcí, kovových spojů 
a jiných kovových součástí.
Lze ho použít jako šedý základní nátěr na kov. 

Matný
Sprej na opravy pozinkovaných výrobků.
Čistota částic zinku je 98%, v suchém extraktu 88%.
Lze ho použít jako šedý základní nátěr na kov. 

Super lesklý
Sprej na opravy pozinkovaných výrobků.
Chrání místa po sváření, broušení, vrtání či řezání.  
Finální vzhled: chromově šedá.
Lze ho použít jako šedý základní nátěr na kov. 

GALVA PROCAT®
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Obsahuje pigmentovou nerezovou ocel námořní jakosti 316L.
Chrání před korozí.
Odolný proti oděru. 
Chrání před špatným počasím a sluncem (nežloutne).
Finální vzhled: nerezová ocel.

HARDINOX®

Nerezový sprej k ochraně 
kovů, železa a oceli.

TRIG-A-CAP

ASPHALT

Balení
12 ks x 400 ml netto

HARDINOX
Balení
12 ks x 500 ml netto

Bitumenová hmota ve spreji.

TRIG-A-CAP® ASPHALT

Působí jako těsnící tmel pro střechy, potrubí či kanály.
Chrání jako izolátor proti únikům, trhlinám, netěsnostem a zatékání.
Odolný vůči mrazu, vlhkosti, vodě či ohni.
Účinně odolný proti korozi.
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ATHLETIC
PAINT

Balení
12 ks x 500 ml netto

Určený k vodorovnému značení 
sportovních areálů. 

Bílá 

Dostupné barvy:

ZNAČKOVACÍ VOZÍK
SPORT STRIPER®

Vodorovné značení se provádí pomocí vozíku Sport Striper 
a značkovacích sprejů ATHLETIC PAINT.
Šířku značené čáry lze nastavit od 8 do 15 cm. 

Barvu lze použít na syntetickou nebo přírodní trávu.
Nepoškozuje trávu díky speciálnímu složení. 
Vysoce viditelné značení.
Pomocí jednoho kartonu sprejů lze vyznačit až 1200 m sportoviště. 
Aplikace pomocí značkovacího vozíku SPORT STRIPER®.

Rychleschnoucí barva 
pro značení trávníku.

ATHLETIC PAINT®
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Značení lze provádět v interiéru i exteriéru.
Vodorovné značení se provádí pomocí 
vozíku PERFEKT STRIPER a značkovacích 
sprejů TRAFFIC či TRAFFIC EXTRA. 
Šířku čáry lze nastavit od 5 do 10 cm.
Ergonomická rukojeť. 

Značkovací vozík PERFEKT STRIPER® Pro použití 
na místech:

Parkoviště

Manipulační
prostor

Sklad

Sportovní hřiště

mnoho jiných

PERFEKT STRIPER®
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Určený k vodorovnému značení 
pozemních komunikací, chodníků, 

cest, parkovišť a podlahových ploch.



TRAFFIC
PAINT

Balení
12 ks x 500 ml netto

Permanentní rychleschnoucí barva pro 
značení pozemních komunikací, 
chodníků, cest, parkovišť a podlahových 
ploch.

Barva je odolná vůči nepřiznivému počasí a oděru.
Aplikace barvy pomocí značkovacího vozíku PERFEKT STRIPER®.
Značení lze provádět v interiéru i exteriéru.
Pomocí jednoho kartonu sprejů lze vyznačit přibližně 500 m 
značení v závislosti na druhu povrchu. 
Bez obsahu freonů, olova, kadmia a toluenu.

Naskenujte QR kód
a podívejte se na video

Žlutá
RAL 1023*

Bílá
RAL 9016*

Červená
RAL 3020*

Modrá
RAL 5017*

Zelená
RAL 6024*

Šedá
RAL 7042*

Černá
RAL 9017*

Dostupné barvy:

AMPERE TRAFFIC PAINT®
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Permanentní rychleschnoucí barva 
pro extrémně namáhavé povrchy. 

AMPERE TRAFFIC 
PAINT EXTRA®

Transparentní lak 
pro zafixování a ochranu 

barevného značení 

Permanentní rychleschnoucí barva 
pro extrémně namáhavé povrchy. 

Transparentní lak 
pro zafixování a ochranu 

barevného značení 

AMPERE
TRAFFIC PROTEKTOR®

Vyšší pigmentace a vyšší 
odolnost vůči oděru oproti 
základní barvě TRAFFIC 
PAINT.
Aplikace barvy pomocí 
značkovacího vozíku 
PERFEKT STRIPER.
Značení lze provádět 
v interiéru i exteriéru.
Pomocí jednoho kartonu 
sprejů lze vyznačit  
přibližně 500 m značení v 
závislosti na druhu 
povrchu. 
Bez obsahu freonů, olova, 
kadmia a toluenu.

Prodlužuje životnost 
barevného značení. 
Vhodný pouze pro hladké 
podlahy v interiéru. 
Spotřeba krycího laku 1:1 
(1 Traffic Protektor = 
1 Traffic Paint) .

Žlutá
RAL 1023*

Bílá
RAL 9016*

Dostupné barvy:

TRAFFIC
PAINT EXTRA

Balení
12 ks x 500 ml netto PROTEKTOR

TRAFFIC

Balení
12 ks x 500 ml netto
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Sada šablon pro pozemní značení .

Výstražná podlahová páska. 

Opakovaně použitelné.
Vyrobeny ze speciálního 
papíru napuštěného 
kombinací speciálních olejů. 
Rychlé a snadné použití. 
Značení pomocí barvy 
AMPERE TRAFFIC PAINT® 
a značkovacího vozíku 
PERFEKT STRIPER®. 

STANDARD
Pro značení komunikací, pracovních ploch a bezpečnostních zón.
Snadná a rychlá instalace.
Vhodné pro suché a hladké povrchy. 
Vysoká životnost a viditelnost značení. 
Materiál: PVC.
Tloušťka: 0,15 mm.
Délka role: 33 m.
Šířka role: 5 cm a 7,5 cm.

ŠABLONY

KIT NO1
INTERNATIONAL

KIT INDUSTRIE
630251011

KIT ZEBRA
630261002

KIT NO2 KIT NO3 KIT NO4

KIT CITY KIT EMPLACEMENT 
PALETTES

Modrá

Červeno-bílá

Žluto-černá 

Bílá

Žlutá

Červená

Zelená

Dostupné barvy:

TRAFFIC TAPE®  
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Základní antikorózní nátěr.

AMPERE PROFESSIONAL PAINT

Speciálně vyvinutá barva pro údržbu a opravu vašeho vybavení v průmyslu, 
stavebnictví či zemědělství. 
Poskytuje dlouhotrvající ochranu.
Prodlužuje životnost ošetřeného povrchu.
Vysoce kvalitní složení, které po aplikaci barvy zajišťuje velmi tvrdý a lesklý povrch.
Balení 12 ks x 500 ml netto

Bílá Žlutá Oranžová Červená Zelená

Modrá Šedá Hnědá Černá 

Dostupné barvy:

1. Vyberte místo 2. Aplikujte přípravek 
na barvu

3. Po 5 až 10 minutách setřete 
barvu vlhkou houbou nebo 
kartáčkem

Odstraňuje barvy, laky, nátěry, graffity a zbytky lepidla. 
Velmi snadné použití. 
Doporučeno na hladký povrch. 

Speciální přípravek na odstranění 
barvy či lepidla

ANTYGRAFFITI MRO INDUSTRY®

MRO
INDUSTRY

Balení
12 ks x 500 ml netto
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+420 724 023 744
barvy@koma-rent.cz
eshop.koma-rent.cz

KOMA RENT s.r.o.
Za zastávkou 373, 
CZ 111 01, Praha 10
IČO: 27087514

DanMat s.r.o.

Svermová 39
Vrútky 038 61
Slovensko

www.danmat.sk

info@danmat.sk

0915 896 527


