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VYLEPŠENÉ VLASTNOSTI V 
PŘEHLEDU

HPL 75 HPL 3 180

Materiál Hliník Hliník 

Povrch eloxovaný eloxovaný 

Barva stříbrná stříbrná 

Hmotnost profilu 1180 g/m 1180 g/m 

Max. měřící tolerance ve 
standardní poloze

0.30 mm/m 0.30 mm/m 

Max. měřící tolerance v 
převrácené poloze

0.50 mm/m 0.50 mm/m 

Počet horizontálních libel 1 1

Počet vertikálních libel 1 2

Úchyty 2 6

Koncovky 1K 1K

Rozměry  
(délka x šířka x síla)

750 x 100 x 25 1800 x 100 x 25 

Obj. č. 01711001 01713601 

Více informací na www.sola.atC
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Tolerance měření ve standardní poloze

Tolerance měření v obrácené poloze

Vodováhy s vysokou citlivostí pro přesné 
měření

Patentovaná vodováha SOLA FOCUS se 
zvětšovací čočkou

30 let záruky na těsnost vodováhy

Extra silný hliníkový profil pro maximální 
stabilitu

SPOLUPRACUJEME S

PROFESIONÁLY. 

PRO PROFESIONÁLY.



Lze měřit přesněji než kdy předtím. Zabalili jsme 
nejvyšší přesnost měření od společnosti SOLA do 
extra silného I profilu z hliníku. Výsledkem je HPL 75 a 
HPL 3 180.

S patentovanou vodováhou SOLA FOCUS: Lepší 
rychlejší a přesnější měření díky našim patentovaným, 
vysoce citlivým přesným kompaktním vodováhám 
SOLA-FOCUS.

Lepší čitelnost: Optimalizovaný svítivý povrch zajišťuje 
dobrou viditelnost i za šera.

Kompaktní vodováha z akrylového skla odolná 
proti prasknutí: Se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 
lety záruky na těsnost

Maximální stabilita: Speciální I profil disponuje 
na horní a spodní straně vysokou tloušťkou stěny a 
zaručuje tak maximální stabilitu. To zvyšuje hmotnost 
na běžný metr vodováhy – rozhodující indikátor kvality 
profilu.

Vyšší pracovní komfort: Integrovaná držadla nabízejí 
vysoce ergonomický komfort při manipulaci.

Přesnost každým coulem
Efektivní práce díky ultrapřesné vodováze HPL: Jakákoliv 
i nejmenší odchylka je okamžitě zobrazena a snadno se 
odečítá. Zrovna při interiérové výstavbě je vysoká přesnost 
velmi důležitá, ušetří se tak později mnoho času při seřizování 
například dveří nebo oken.

Vertikální nivelace
Integrovaná držadla usnadňují manipulaci a zajišťují vysoký 
komfort při práci. I při vertikální nivelaci, jako například při 
montáži zárubní, je tato výhoda zřejmá.

Měření v opačné poloze
Precizní vodováhy HPL mají perfektně upravenou měřicí 
plochu. Ať již se používají v běžné nebo obrácené poloze, 
vodováhy HPL lze mnohostranně využívat a citelně si tak 
usnadnit práci.

Rozvinuli jsme schopnosti naší vodováhy SOLA FOCUS a 
ještě více jsme jí uzpůsobili požadavkům interiérové výstavby. 
I nejmenší odchylky jsou zobrazovány zřetelněji a umožňují 
přesnější práci.

Ve stejné šikmé poloze ukazuje nyní vodováha HPL odchylku 
zřetelněji.

PROFIT JE ZARUČEN! JE PO RUCE PRO VŠECHNA 
MOŽNÁ POUŽITÍ

TAJEMSTVÍ VYSOKÉ 
PŘESNOSTI


