
HPL 
HOOGSTE MEETNAUWKEURIGHEID 
VAN HUIS UIT
DE PRECISIE-WATERPAS VOOR DE 
DROOG- EN INTERIEURBOUW
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DE BIJZONDERE EIGEN-
SCHAPPEN OP EEN RIJTJE

HPL 75 HPL 3 180 HPLH 3 180

Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium

Oppervlak geanodiseerd geanodiseerd geanodiseerd

Kleur zilver zilver zilver

Profielgewicht 1180 g/m 1180 g/m 1180 g/m

Max. 
meettolerantie
standaard positie

0.30 mm/m 0.30 mm/m 0.50 mm/m

Max. 
meettolerantie
omslagmeting

0.50 mm/m 0.50 mm/m 0.50 mm/m

Aantal horizontale
libellen

1 1 1

Aantal verticale
libellen

1 2 2

Handgrepen 2 6 6

Eindkap 1K 1K 1K

Afmetingen 
(L x B x D)

750 x 100 x 25 1800 x 100 x 25 1800 x 100 x 25

art.nr. 01711001 01713601 01715601

Meer informatie op www.sola.at

WIJ ONTWIKKELEN

MET PROFESSIONALS.

VOOR PROFESSIONALS.
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Meettolerantie standaardpositie

Meettolerantie omslagmeting

Libel met hogere gevoeligheid voor 
nauwkeurig meten

Gepatenteerde SOLA FOCUS libel met 
vergrotingslens

30 jaar garantie op lekkage van de libel

Extra zwaar aluminium profiel voor 
maximale stabiliteit



Meet nu nauwkeuriger dan ooit tevoren. Wij hebben 
daarvoor de hoogste meetnauwkeurigheid van SOLA 
in een extra zwaar aluminium I-profiel verpakt. Met als 
resultaat de HPL 75 en HPL 3 180.
 
Met gepatenteerde SOLA FOCUS-libel: Beter, 
sneller en nauwkeuriger aflezen dankzij onze 
gepatenteerde, zeer gevoelige precisie-bloklibel, de 
SOLA-FOCUS-libel.

Beter af te lezen: Het geoptimaliseerde SOLA-
lichtplaatje zorgt ook bij schemerlicht voor een 
duidelijke zichtbaarheid.

Onbreekbare bloklibel van Acrylglas: Met 
vergrotingslens (+60 %) en 30 jaar garantie op 
lekkage

Maximale stabiliteit: Het speciale I-profiel heeft 
aan de boven- en onderzijde een grotere wanddikte 
en zorgt daarmee voor maximale stabiliteit. Dat 
verhoogt het „gewicht per strekkende meter“ van 
de waterpas– een bepalende graadmeter voor de 
profielkwaliteit.

Meer gemak tijdens het werk: De geïntegreerde 
handgrepen zorgen voor beter ergonomisch comfort.

Nauwkeurig onder alle omstandigheden
Efficiënt werken dankzij de uiterst nauwkeurige HPL 
precisie-waterpas: Elke afwijking, hoe klein ook, wordt 
direct aangegeven en is eenvoudig af te lezen. Vooral bij 
de interieurbouw komt het aan op de hoogste precisie, 
zodat u later zo min mogelijk moeite hebt bij het stellen van 
bijvoorbeeld deuren of ramen.

Verticaal stellen
De geïntegreerde grepen vergemakkelijken het gebruik en 
zorgen voor meer gemak tijdens het werk. Ook bij verticaal 
meten, zoals bijvoorbeeld bij de inbouw van een kozijn, blijkt 
dat dit een voordeel is.

Bovenhoofds meten
De HPL precisie-waterpassen zijn perfect voor uw meetwerk 
afgesteld. Zowel in normale stand of zoals hier in omslagstand 
toegepast, de HPL kan veelzijdig worden gebruikt en 
vergemakkelijkt het werk aanmerkelijk.

Wij hebben onze SOLA FOCUS libel verder ontwikkeld 
en op de behoeften in de interieurbouw aangepast. Zelfs 
kleine afwijkingen worden duidelijker aangegeven en maken 
nauwkeurig werken mogelijk.

Bij gelijke schuine stand geeft de libel van de HPL de afwijking 
duidelijker aan.

DAAR KUNT UW  
VOORDEEL MEE DOEN

GEREED VOOR VEELZIJDIGE 
TOEPASSINGEN

HET GEHEIM VAN DE HOGE 
NAUWKEURIGHEID


