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Pro v$echny, kte#í 
cht"jí d"lat svou 
práci p#esn".

Opravdoví profesionálové m"#í s firmou STABILA.
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Kvalita m!"ení rozhoduje o kvalit! práce. #emeslníci 
proto pot"ebují m!"icí p"ístroje, na jejich$ p"esnost 
se mohou absolutn! spolehnout – za ka$dého 
po%así a v t!ch nejnáro%n!j&ích podmínkách.  
Pro profesionální pou$ití vyvíjí STABILA od roku 1889 
odolné m!"icí p"ístroje, které se snadno ovládají. 
Komu zále$í na kvalit!, spoléhá se na firmu STABILA.

STABILA – m"#icí nástroje pro opravdové 
profesionály od roku 1889.
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Laserové m"#icí p#ístroje pro r%zné oblasti pou&ití

Laserové nivela%ní p"ístroje a laserové dálkom!ry 
se díky své vysoké p"esnosti a velkému dosahu 
staly nepostradateln'm pomocníkem pro ka$dou 
profesi na stavb!. Rota%ní lasery jsou pro sv(j 
pracovní dosah a$ 500 m vhodné pro p"esné 
nivelování na velké vzdálenosti. S t!mito lasery 
m($ete nivelovat horizontáln! i vertikáln! a také 
v náklonu. Bodové a liniové lasery se naproti 
tomu %asto pou$ívají pro malé vzdálenosti. Pro 
p"ímou práci na viditeln'ch laserov'ch liniích 
a bodech. Laserové dálkom!ry jsou volbou 
%íslo jedna, pokud jde o p"esné a rychlé m!"ení 
vzdálenosti.

Laserové m"#icí systémy STABILA – $et#í 'as a peníze a 
eliminují chyby.

R(zné funkce laseru

Rota'ní laser  
LAR 250
LAR 200
LAPR 150

Bodové a liniové lasery  
LAX 400
LAX 300
LAX 200
FLS 90
LA-5P

P#íslu$enství  |  Nivela'ní lat"  |  Stativy

Laserov( dálkom"r 
P"ehled funkcí
LD 520
LD 420  |  LD 320 
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Vodorovné funkce linie Svislá funkce linie

Bezpe'nostní pokyny:
Lasery laserové t"ídy 2 nejsou 
p"i náhodném krátkodobém 
p(sobení laserového zá"ení 
(doba p(sobení <)0,25)s) 
pova$ovány za nebezpe%né. 
Je t"eba bezpodmíne%n! 
zabránit pohledu do laseru, 
i kdy$ má osoba ochranné 
br'le. Pokud by laserov' 
paprsek p"ece jen padl do 
oka, musíte o%i v!dom! zav"ít 
a oto%it hlavu pry%.

Funkce Spektrum pou&ití, nap#.
Laser p"ená&í 
vodorovnou linii 
na ze*.

Zalo$ení dla$dic na st!n!, p"enesení 
v'&ky p"i instalaci zásuvek, 
vyrovnání záv!sn'ch sk"ín!k …

Funkce Spektrum pou&ití, nap#.
Laser promítá svislou 
linii na podlahu, 
st!nu a strop.

Vyzna%ení a vyrovnání hrázd!n'ch 
st!n, instalace topn'ch trubek, 
zam!"ení sv!teln'ch pás( …

Funkce Spektrum pou&ití, nap#.
Laserov' paprsek se 
otá%í svisle o 360° 
kolem své vodorovné 
osy.

Postavení st!n montovan'ch dom(, 
nivelace fasádních obklad( a 
d"ev!n'ch bedn!ní, p"enesení os …

Funkce Spektrum pou&ití, nap#.
Horizontální rovina 
se nakloní do 
po$adované polohy.

Zalo$ení dvorních trakt(, parkovi&+ 
a teras se spádem, nivelace 
p"íjezdov'ch cest ke gará$ím …

R%zné funkce laseru

Funkce kolmice Vodorovná funkce rotace Funkce sklonuSvislá funkce rotace

Prav( úhel (90°)Bodová funkce

Funkce Spektrum pou&ití, nap#.
Laserov' paprsek 
vystupuje vodorovn! 
a zobrazuje se na 
zam!"ené plo&e 
jako bod.

Vyrovnání stavebních prvk( do "ady, 
p"enesení v'&ek …

Funkce Spektrum pou&ití, nap#.
P"ená&í definovan' 
bod z podlahy na 
strop.

Zalo$ení konstrukcí pro osv!tlení, 
ur%ení stropního pr(chodu, 
vyrovnání stavebních prvk( …

Funkce Spektrum pou&ití, nap#.
Laserov' paprsek 
se otá%í vodorovn! 
o 360° kolem své 
svislé osy.

Nivelování základ( p"i betonování, 
zalo$ení cest, chodník( a zahradních 
ploch, zav!&ení strop(, vyrovnání 
v'&ky u ztu$ujících v!nc( …

Funkce Spektrum pou&ití, nap#.
Laserové paprsky 
vycházejí v úhlu 90°.

Zam!"ení p"í%ek, vyzna%ení 
uspo"ádání na podlaze, zalo$ení 
dla$by na podlaze …

Funkce laseru a spektrum 
pou&ití.

Laserové nivela%ní p"ístroje 
mají osm laserov'ch funkcí, 
které umo$ní v&echny metody 
m!"ení pot"ebné na stavb!.  
Z tohoto d(vodu lze také velmi 
univerzáln! pou$ívat moderní 
laserovou m!"icí techniku.

STABILA, jako mezinárodn! 
uznávan' odborník na m!"icí 
nástroje, vyrobí správn' 
p"ístroj pro ka$dé pou$ití a 
ka$dé "emeslo.
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Rota'ní lasery STABILA: p#esné nivelování 
velk(ch ploch
Rota%ní lasery m!"í s velmi vysokou p"esností a jsou proto – v kombinaci 
s p"ijíma%em – vhodné pro pou$ití na velké vzdálenosti. Poskytují mnoho 
funkcí a dají se flexibiln! pou$ít venku i v interiérech.

P#ehled rota'ních laser% 

Typ
LAR 250 
Samonivela'ní rota'ní laser 

LAR 200 
Samonivela'ní horizontální rota'ní 
laser

LAPR 150 
Samonivela'ní v(kyvn( rota'ní laser 

Laserové funkce

Laserové za"ízení t"ídy 2 2 2
V'kon ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW
Vlnová délka laseru 635 nm 650 nm 635 nm
Samonivela%ní rozsah  
horizontální + vertikální

asi ± 5° asi ± 5° asi ± 1°

P"esnost nivelace ± 0,1 mm/m ± 0,1 mm/m ± 0,2 mm/m (horizontální)
± 0,3 mm/m (vertikální)

Pracovní rozsah nastavovacího p"ijíma%e ø 350 m* ø 550 m* ø 240 m*
Provozní doba asi 120 hod. asi 120 hod. asi 80 hod.
Baterie (v%.) 2 x D 1,5 V 2 x D 1,5 V 2 x D 1,5 V
Krytí IP 65 IP 65 IP 54

Rozsah dodávky
Laser LAR 250 LAR 250 LAR 200 LAPR 150 LAPR 150
Dálkové ovládání – – –
P"ijíma% REC 300 Digital REC 300 Digital REC 300 Digital REC REC
90° úhelník – – –
Br'le na ochranu proti laseru –
Cílov' reflexní ter%ík –
Sko"epinov' kufr
Stavební stojan – BST-K-L – – BST-K-M
Nivela%ní la+ – NL – – NL
Obj. %. 17106/3 17203/9 17062/2 17658/7 18458/2

* P"i 21°C, za optimálních atmosférick'ch podmínek.
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Praktick( tip:
Pohodlné rozvr&ení 
paralelních rovin.

Re&im sklonu: Nivela%ní rovinu 
STABILA LAR 250 lze naklonit 
pomocí dálkového ovládání 
jedním sm!rem o 5°.

P#ijíma' REC 300 Digital:
Pomocí tohoto digitálního 
p"ijíma%e m($ete ode%íst 
milimetrovou referen%ní 
odchylku p"ímo jako %íslo 
na displeji. Velk' rozsah 
p"íjmu: 8)cm v'&ky. Mysliteln! 
nejrychlej&í a p"esná v'&ková 
korektura díky digitální m!"icí 
technice, vhodné pro stavby!

K tomu pot#ebujete LAR 250)s dálkov(m 
ovládáním, skládací m"#ítko a p#ijíma'em 
REC 300 Digital.

  Zam!"te soub!$n! vzdálenosti  
A a B od st!ny.

  Laser umíst!te nad bod zna%ení A. 
Nastavte laser ve vertikální rovin!. 

  P"ijíma% umíst!te do bodu B.

  Spojte body A a B: Vertikální úrove, 
oto%te pomocí dálkového ovládání 
ve sm!ru receiveru.

Samonivela'ní rota'ní laser LAR 250  
s p#ijíma'em REC 300 Digital

Odoln(, stál(, p#esn(.

laser, "ízen' motorem. 

patentovan' ochrann' systém 

v&echny metody m!"ení 

REC)300 Digital: P"ímé 
ode%ítání odchylky (v mm) od 

náro%né práce na stavb!. 

dle IP)65. 

Laserové funkce
 · Bodová funkce
 · Prav' úhel (90°)
 · Vodorovné funkce linie
 · Svislá funkce linie
 · Funkce kolmice
 · Vodorovná funkce rotace
 · Svislá funkce rotace
 · Funkce sklonu

Doporu'ené pou&ití
 · Podzemní stavby a stavba potrubí
 · Zahradní a krajiná"ské úpravy
 · -elezobetonové stavby
 · Suché stavby (interiér)
 · Montá$e

Obj. %. 17106/3 17203/9*

* se stavebním stojanem a nivela%ní latí

IP 65
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Spolehliv( i na velmi dlouhé 
vzdálenosti.

Specialista na horizontální 
aplikace pro venkovní pou$ití: 

laser, "ízen' motorem. 

p"ijíma%em REC)300 Digital. 

zaji&+uje patentovan' ochrann' 

m!"ení: ±)0,1)mm/m. )Vodot!sn' 
a prachot!sn' dle IP 65.

Obj. %. 17062/2

Samonivela'ní horizontální rota'ní laser LAR 200  
s p#ijíma'em REC 300 Digital

Systém 'ty# test% prokázal: extrémn" robustní.

1. Pádová zkou&ka 2. Zkou&ka vodou

3. Tepelná zkou&ka 4. Prachová zkou&ka

Extrémn" robustní: Kdy$ se LAR 200 
i se stativem p"evrhne, není to $ádn' 
problém: postavte jej, zapn!te, m!"te dále. 
Systém STABILA Protector, p"ihlá&en' k 
patentování, odpru$í tvrdé nárazy.  
Vodo- a prachot"sn( podle IP 65. To mluví 
za v&e. Samoz"ejm! je také odoln' proti 
teplu a chladu. 

Snadná obsluha: Jeden vypína%)– jedno 
stisknutí tla%ítka – jedna funkce)– 
spolehlivá samonivelace. Pracovní rozmezí 
550 m: V souh"e se sériov'm p"ijíma%em 
REC 300 Digital – &pi%kov' t'm pro velká 
staveni&t!. Vhodn( i pro bagry: LAR 200 je 
kompatibilní s b!$n'm "ízením stroje.

Pracovní rozmezí ø 550 m

P#ijíma' REC 300 Digital: 
Více informací na stran! 30.

Laserové funkce
 · Funkce kolmice
 · Vodorovná funkce rotace

Doporu'ené pou&ití
 · Podzemní stavby a stavba potrubí
 · Zahradní a krajiná"ské úpravy
 · Zednické práce
 · -elezobetonové stavby
 · Tesa"ské práce

IP 65
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Zm!na z horizontální do vertikální 
polohy: Kompletní hranolová 
jednotka se ve vodicím kanálu 
p"esn! otá%í o 90°.

Schránka na baterie: Snadná 
v'm!na i p"ímo na stativu.

Rychl(, mnohostrann(, 
nekomplikovan(.

samonivelace díky v'kyvné technologii 
vhodné pro stavby. Niveluje se 
%ty"ikrát rychleji ne$ rota%ní laser 

pracovní rozsah: 240 m s p"ijíma%em. 

laserové funkce: horizontální 
a vertikální rotaci, t"ístup,ové 
skenování, kolmici, 90° úhel. 

chrání stabilní kovov' t"men a plá&+ 

m!"ení horizontáln!: ±)0,2)mm/m, 
p"esnost m!"ení vertikáln!: 

proti vniknutí prachu. Chrán!no proti 
st"íkající vod! ze v&ech sm!r(). 

Samonivela'ní v(kyvn( rota'ní 
laser LAPR 150

Obj. %. 17658/7 18458/2*

* se stavebním stojanem a nivela%ní latí

Laserové funkce
 · Bodová funkce
 · Prav' úhel (90°)
 · Vodorovné funkce linie
 · Svislá funkce linie
 · Funkce kolmice
 · Vodorovná funkce rotace
 · Svislá funkce rotace

Doporu'ené pou&ití
 · Obklady
 · Pokládání podlah
 · Suché stavby (interiér)
 · Elektroinstalace
 · Instalatér
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Bodové a liniové 
lasery STABILA: 
p#esné a rychlé 
ozna'ení a p#ená$ení 
rozm"r%
Bodové a liniové lasery se hodí pro 
vnit"ní pou$ití, kde se pracuje podle 
viditelné linie nebo bodu. Kompaktní 
p"ístroj unese jedna osoba. Pracovní 
dosah je a$ 30 m. U liniov'ch laser( 
s impulzními laserov'mi liniemi 
lze pracovní rozsah zna%n! roz&í"it 
pou$itím liniového p"ijíma%e.

P#ehled bodov(ch a liniov(ch laser% 

Typ
LAX 400 
Samonivela'ní multiliniov( laser 

LAX 300 
Samonivela'ní k#í&ov( a 
svislicov( laser

LAX 200 
Samonivela'ní k#í&ov( laser 

FLS 90 
Podlahov( liniov( laser 

LA-5P 
Samonivela'ní bodov( laser 

Laserové funkce

Laserové za"ízení t"ídy 2 2 2 2 2
V'kon ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW
Vlnová délka laseru 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm
Samonivela%ní rozsah asi ± 4,0° asi ± 4,5° asi ± 4,5° – asi ± 4,5°
P"esnost nivelace ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m – ± 0,3 mm/m
Rovnost p"ímek ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m ± 0,2 mm/m – –
P"esnost kolmého paprsku ± 0,3 mm/m ± 0,3 mm/m (nahoru) 

± 0,4 mm/m (dol()
– – ± 0,3 mm/m (nahoru) 

± 0,4 mm/m (dol()
P"esnost úhlu 90° ± 0,3 mm/m – – ± 0,3 mm/m ± 0,2 mm/m
Dosah viditelná linie 20 m* viditelná linie 20 m* viditelná linie 20 m* viditelná linie 15 m* viditeln' bod 30 m*
Dosah nastavovacího p"ijíma%e – – a$ 250 m** – –
Provozní doba asi 10 hod. asi 20 hod. asi 30 hod. asi 20 hod. asi 20 hod.
Baterie (v%.) 4 x AA 1,5 V 3 x AA 1,5 V 3 x AA 1,5 V 3 x AA 1,5 V 3 x AA 1,5 V
Krytí IP 54 IP 54 IP 53 IP 54 IP 54

Rozsah dodávky
Laser LAX 400 LAX 300 LAX 300 LAX 200 LAX 200 FLS 90  LA-5P  LA-5P
P"ijíma% – – – – REC 210 Line – – –
Br'le na ochranu proti laseru – – – – – –
Cílov' reflexní ter%ík –
Nást!nn' dr$ák – –
Ledvinka –
Sko"epinov' kufr – – – – – –
Teleskopická podp!ra laseru – – LT 30 – – – – LT 30
Obj. %. 18702/6 18327/1 18482/7 17282/4 17283/1 18574/9 18328/8 18483/4

* Ve vnit"ním prostoru za typick'ch pracovních podmínek. ** P"i 21°C, za optimálních atmosférick'ch podmínek.
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Obj. %. 18702/6

Laserové funkce
 · Vodorovné funkce linie
 · Svislá funkce linie
 · Prav' úhel (90°)
 · Funkce kolmice

Doporu'ené pou&ití
 · Suché stavby
 · Obklady
 · Elektroinstalace
 · Instalatér
 · Stola"ství / truhlá"ství

Novinka

Profesionální laser ve vnit#ní v(stavb".

vyrovnání a nivelování v celém prostoru. 
NASTAVENÍ: Dv! vertikální linie 

tvo"í úhel 90°. P"esné nastavení se 
provádí oto%n'm knoflíkem na krytu. 
Laserové linie mohou b't oto%eny k 
cílové poloze bez odch'lení polohy bodu 
svislice. Ideální k p"esnému postavení 

pro práce p"ímo na laserov'ch liniích. 
Pro p"ená&ení dispozic od podlahy ke 
stropu. Pro rychlé a p"esné ur%ování 

laserové linie. Dosah viditelné linie 

krytu k ochran! horizontální laserové 

proti vniknutí prachu dovnit". Chrán!no 
proti st"íkající vod! ze v&ech sm!r(). 

velké vzdálenosti: S liniov'm p"ijíma%em 
REC 210 Line do 60 m (dosah).

1) Klidová poloha. 2) Kryt v 
rukojeti U lze oto%it o 360°. 
3))Pomocí v'suvné patky 
lze laser v'&kov! nastavit. 
Dosedací plocha umo$,uje 
napolohování laseru nap". 
na profilech U.

Samonivela'ní multiliniov( laser LAX)400

Dv"ma vertikálními liniemi LAX)400 mohou b(t 
zalo&eny pravoúhlé prostory.

  Zam!"te soub!$n! body zna%ení A a B od st!ny.

  Laser umíst!te na bod zna%ení A, cílovou desku 
na bod zna%ení B.

  Zhruba nastavte laser. 

  Oto%n'm knoflíkem na krytu ru%n! nastavte 
laser na zna%ku, a tak zalo$te prav' úhel.

NASTAVENÍ pro p#esné 
oto'ení pravého úhlu

Oto%n'm knoflíkem na krytu ru%n! oto%te laser na zna%ku nebo profil U, a tak zalo$te prav' úhel.

Praktick( tip:  
P#esné zalo&ení 
pravého úhlu.
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Nakreslí zna'ky na podlaze, st"n" a 
strop" sou'asn".

p"ímka, body svislice nahoru a dol( 

práce p"ímo na laserov'ch p"ímkách. 
Pro p"ená&ení layoutu od podlahy ke 
stropu. Pro rychlé a p"esné vym!"ení 

IP)54 (Ochrana proti vniknutí prachu. 
Chrán!no proti st"íkající vod! ze v&ech 

ochrana optiky p"ed prachem a 
po&krábáním jejím oto%ením v rukojeti 

práce na velké vzdálenosti: S liniov'm 
p"ijíma%em REC 210 Line do 250 m 
(dosah).

Obj. %. 18327/1 18482/7*

* s teleskopickou podp!rou laseru

1) Klidová poloha. 2) Laser lze v pouzd"e oto%it o 360°.  
3) Pomocí v'suvné patky lze laser v'&kov! nastavit.

Samonivela'ní k#í&ov( a svislicov( laser 
LAX)300

50 mm

Laserové funkce
 · Vodorovné funkce linie
 · Svislá funkce linie
 · Funkce kolmice

Doporu'ené pou&ití
 · Elektroinstalace
 · Obklady
 · Suché stavby
 · Montá$ oken
 · Stola"ství / truhlá"ství

Vertikální laserová p"ímka 
pokr'vá tém!" cel' prostor.
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Liniov( p#ijíma' REC 210 Line 
sou'ástí kompletní sady (17283/1).

Dokonale ostré, dlouhé laserové 
linie.

Pouzdro oto%né o 360° v rukojeti 
tvaru U. M($ete m!"it po celé 

Umo$,uje vyzna%ení &ikmého 
pr(b!hu. 
pro práce na velké vzdálenosti: 
S liniov'm p"ijíma%em REC 210 
Line do 250 m (dosah).
polohování: na podlaze, na stojanu, 
díky magnet(m ze vzácn'ch zemin a 
V drá$ce na kovu a v dr$áku na st!n!. 

automatická aretace v'kyvné %ásti. 
V parkovací poloze plná ochrana 
optiky. Optimáln! chrání p"ed 

systém STABILA s pogumovan'm 
plá&t!m STABILA absorbujícím 
nárazy. Optimáln! chrání pouzdro 
také na rozích a hranách. 

Samonivela'ní k#í&ov( laser LAX 200

Parkovací poloha: Optimální ochrana optiky p"ed 
prachem a po&krábáním díky otá%ení o 180° v 
U-rukojeti. V-drá$ka a magnet ze vzácn'ch zemin)– 
5)x siln!j&í ne$ b!$né ferritové magnety: optimální 
p"ídr$nost na kovov'ch ty%ích.

Obj. %. 17282/4 17283/1*

* s p"ijíma%em

Laserové funkce
 · Vodorovné funkce linie
 · Svislá funkce linie

Doporu'ené pou&ití
 · Elektroinstalace
 · Obklady
 · Suché stavby
 · Montá$ oken
 · Stola"ství / truhlá"ství
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Oto%n' podstavec: Inovativní 
podstavec s polohovacími 
p"íchytkami usnad,uje p"ilo$ení 
podlahového liniového laseru FLS)90 
STABILA na dla$dice.

Podlahov' liniov' laser FLS 90 STABILA 
m($ete optimáln! umístit do rohu 
místnosti, kde vám vyzna%í p"esn' úhel 
90° (± 0,3 mm/m).

S podlahov'm liniov'm laserem FLS)90 
m($ete pracovat p"ímo na laserové linii)– 
u&et"íte tak %as a va&e práce z(stane 
p"esná.

Laserové linie nyní z#eteln" uvidíte na 
podlaze a& do vzdálenosti 15)m.

Tento skladn' a praktick' laser 
umo$,uje obzvlá&t! rychlou a %istou 
práci)– a+ u$ pokládáte dla$dice, 
parkety, laminátové podlahy, koberce 
nebo PVC. Nová optika podlahov'ch 
linií STABILA sdru$uje laserové linie 
a vysílá je na podlahovou plochu. 
Zaji&+uje tak optimální viditelnost)– 
dokonale ostrou a$ do vzdálenosti 
15)m. Jedin'm stisknutím tla%ítka 
získáte rovné laserové linie v ideálním 
úhlu 90°.

Zvy$te svoji produktivitu:

pravoúhlost st!n. 

dispozice.

p"esn!j&í a &et"í drahocenn' %as.

p"esností.

&,(r se %asto p"elepí nebo set"ou)– 
laserové linie se nikam neztratí.

Podlahov( liniov( laser FLS 90

Obj. %. 18574/9

Na dla&dicích: oto%te 
podstavec polohovacími 
p"íchytkami dol(. Oto%n' 
podstavec p"esn! dosedá 
na dla$dici a p"ená&í do 
místnosti úhel 90°.

Na rovn(ch plochách: oto%te 
podstavec polohovacími 
p"íchytkami nahoru. Laser 
m($ete pou$ít pro jakékoli 
dispozi%ní práce.

Laserové funkce
 · Prav' úhel (90°)

Doporu'ené pou&ití
 · Obklady
 · Pokládání podlah
 · Suché stavby

Inovativní oto'n( podstavec

Impulzní laserové linie pro práce na velké vzdálenosti: S liniov'm p"ijíma%em REC 210 Line 
do 150 m (dosah).

Novinka



1) 2) 3) 
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Dokonalé p#ená$ení 90° úhl%.

v'suvnou patkou a 3 horizontální body, 

pro zakládání a p"ená&ení prav'ch úhl(. 
Pro p"ená&ení layoutu od podlahy ke 
stropu, jak pro rovné, tak i pro zak"ivené 

p"ená&ení 90° úhl( lze sou%asn! 
vyrovnat osy a zalo$it dva pravé úhly)– 
nap"íklad pro layout p"i montá$i budovy 

jasné a p"esné laserové body. Dosah 

plá&+ STABILA absorbující nárazy. 

prachu. Chrán!no proti st"íkající vod! 

Optimální ochrana optiky p"ed prachem 
a po&krábáním jejím oto%ením v rukojeti 
tvaru U. P"ídavné ochranné spína%e pro 
bo%ní horizontální body.

1) Klidová poloha. 2) Laser lze v pouzd"e oto%it o 360°.  
3) Pomocí v'suvné patky lze laser v'&kov! nastavit.

Samonivela'ní bodov( laser LA-5P

50 mm

Laserové funkce
 · Bodová funkce
 · Prav' úhel (90°)
 · Funkce kolmice

Doporu'ené pou&ití
 · Suché stavby (interiér)
 · Montá$e kovov'ch konstrukcí
 · Le&t!ní / p"ípravy
 · Montá$e

Obj. %. 18328/8 18483/4*

* s teleskopickou podp!rou laseru

Práce p"ímo na profilech tvaru U díky 
v'&kov! stavitelné patce.
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Rota%ní laser, p"ijíma%, 
dálkové ovládání a 
nivela%ní la+ tvo"í vysoce 
funk%ní set. Jedna osoba 
takm($e nivelovat na 
velkou vzdálenost rychle a 
jist!. Obzvlá&t! snadná je 
práce se STABILA nivela%ní 
lati NL: 
 

1.  Zna%ku nuly na NL zarovnejte na laserov' 
paprsek. 

2.  Posunutím p"ijíma%e na nivela%ní lati se 
p"ijíma% na novém m!"icím bodu dostane 
zase do v'&ky laserového paprsku.

3.  Na stupnici NL nyní lze p"e%íst v'&kov' rozdíl ±.

NL eloxované hliníkové 
nivela%ní lat!. Pro v&echny 
laserové p"ijíma%e STABILA. 
Teleskopické a$ 240)cm, 
stupnice v mm, d!lení ±)50)cm. 
S nastaviteln'mi kolejni%kami 
pro optimální %itelnost a rychlé a 
neproblematické zji&t!ní v'&ky.

Obj. %. 07468/5

Nivela'ní la* Teleskopická podp"ra laseru

LT 30  
Teleskopická podp"ra 
laseru  
Variabilní polohování 
laser( do po$adované 
pracovní v'&ky. 
V'&ka: 20 – 365)cm 
Váha: 2,7 kg

Obj. %. 18238/0

Laserové p#íslu$enství
P#ijíma'

P#ijíma' REC 300 Digital: inteligentn"j$í m"#ení – efektivn"j$í práce.

Obj. %. 16957/2 

Komfortní m"#icí technika. 
Odstup,ované symboly ukazují, v jaké 
vzdálenosti od referen%ní v'&ky se 
nacházíte a zda jste p"íli& vysoko nebo 
nízko. Dva stupn! citlivosti usnad,ují 
se"ízení na velkou a krátkou vzdálenost. 
Pokud navíc zapnete akustickou 
signalizaci, m($ete si vybrat mezi dv!ma 
stupni hlasitosti.

+íseln( ukazatel referen'ní odchylky 
v mm. 
Odchylku od referen%ní v'&ky m($ete 
ode%íst p"ímo v %íslech: S p"esností na 
mm. Tím mnohem rychleji a p"esn!ji 
zkorigujete nap". nastavení rozp!rky 
a v'&ku betonu. -ádné zdlouhavé 
p"estavování p"ijíma%e na m!"icí lati.

- 12 mm

+ 5 mm

+ 34 mm

P#ijíma' REC 210 Line
Pro práce na velké vzdálenosti nebo u 
jasného vnit"ního sv!tla. Pro v&echny lasery 
STABILA s impulzními laserov'mi liniemi: 
LAX)200, LAX 300, LAX 400, FLS 90.

Obj. %. 16851/3 
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Stojan je jedním z nejd(le$it!j&ích 
pomocn'ch nástroj( p"i práci 
s laserem. Pomocí stojanu a 
nasazeného laserového p"ístroje 
m($ete – v závislosti na druhu 
a konstruk%ní v'&ce stojanu)– 
nivelovat tém!" v&echny v'&ky od 
cca 70)cm do 300)cm ve vodorovném 
sm!ru. Moderní stojany jsou 
vyrobeny z hliníku a jsou tak velmi 
lehké, ale p"itom také velmi stabilní. 
Rychlouzáv!r umo$,uje rychlé 
vyrovnání stojanu na nerovném 
podkladu. V'&kov! nastavitelné 
stavební stojany mají nohy s hroty a 
&roubovacími krytkami z tvrdé gumy 
pro &etrné pou$ití v interiéru.

Stativy

Obj. %. 18456/8 Obj. %. 18194/9 Obj. %. 18560/2Obj. %. 18195/6

BST-K-L V'&kov! nastaviteln' 
stavební stojan s tlumicím 
systémem, zaji&+ovací rozp!rkou 
a rychlouzáv!rem.
V'&ka: asi 98 – 220 cm
Závit: 5/8˝
Váha: asi 6,5 kg

BST-K-XL V'&kov! nastaviteln' 
stavební stojan s tlumicím systémem, 
metrickou stupnicí, zaji&+ovací 
rozp!rkou a rychlouzáv!rem.
V'&ka: asi 118 – 300 cm
Závit: 5/8˝
Váha: asi 7,3 kg

BST-S Stavební stojan 
se zaji&+ovací rozp!rkou, 
rychlouzáv!rem a popruhem.
V'&ka: asi 100 – 160 cm
Závit: 5/8˝
Váha: 4,8 kg Obj. %. 15971/9 

NK 100 Nivela'ní konzola
Ideální p"i vnit"ní v'stavb!: 
v'&kov! p"estavitelná 
nivela%ní konzola (nást!nn' 
dr$ák) pro rota%ní laser. 
Zav!&uje se na profilovou 
kolejnici nebo na h"ebík. 
Spektrum pou$ití: Zav!&ení 
strop(, pokládka podlah atd.

BST-K-M V'&kov! nastaviteln' 
stavební stojan s tlumicím 
systémem, zaji&+ovací rozp!rkou 
a rychlouzáv!rem.
V'&ka: asi 69 – 170 cm
Závit: 5/8˝
Váha: asi 6,0 kg
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P#ehled laserového dálkom"ru

Typ LD 520 
Laserov( dálkom"r

LD 420 
Laserov( dálkom"r

LD 320 
Laserov( dálkom"r

Laserové za"ízení t"ídy 2 2 2
V'kon ‹ 1 mW ‹ 1 mW ‹ 1 mW
Vlnová délka laseru 635 nm 635 nm 635 nm
Typick' p"esnost* ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 2,0 mm
Typick' dosah* 0,05 – 200 m 0,05 – 80 m** 0,05 – 40 m***
Provozní doba a$ 5.000 m!"eni a$ 3.000 m!"eni a$ 3.000 m!"eni
Baterie (v%.) 2 x AA 2 x AAA 2 x AAA
Bluetooth Bluetooth Smart (4.0) – –

± 180° – –
Digitální zam!"ova% – –
Funkce 18 funkcí 12 funkcí 8 funkcí
Krytí IP 54 IP 65 IP 40

Rozsah dodávky
Laser LD 520 LD 420 LD 320
Cílov' reflexní ter%ík – –
Ledvinka
Poutko na ruku
Obj. %. 18562/6 18378/3 18379/0

** bez reflexního ter%íku (s reflexním ter%íkem do 100 m), *** bez reflexního ter%íku (s reflexním ter%íkem do 50 m)

Jednodu$e nepostradateln(: laserov( 
dálkom"r STABILA
Od zji&t!ní rozsahu a$ po kontrolu rozm!r( p"i koulaudaci – m!"ení 
laserov'm dálkom!rem je na stavb! velmi u$ite%né. V'hody jsou jasné: 
velmi vysoká p"esnost m!"ení i na dlouhé vzdálenosti, úspora %asu i  
pen!z, mnoho dopl,ujících informací z m!"ení bez námahy.
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Laserov( dálkom"r: P#ehled funkcí

1) M!"ení délky. 

2) M!"ení plochy. 

3) M!"ení objemu. 

4) Stálé m!"ení. 

5) Zji0t!ní rozm!r( "et!zu. 

6) Pythagorická funkce 1:
Ur%ení úse%ky pomocí dvou 
pomocn'ch m!"ení.

7) Pythagorická funkce 2:
Ur%ení jedné úse%ky pomocí t"í 
pomocn'ch m!"ení.

8) Sledování min. hodnoty: Funkcí 
trvalého m!"ení minimální hodnoty 
se zji&+uje nejkrat&í vzdálenost 
mezi dv!ma body.

9) Sledování max. hodnoty: trvalé 
m!"ení nap". pro zji&t!ní maximální 
úhlop"í%ky.

10)
nap". pro m!"ení ze stojanu bez 
k'vav'ch pohyb(.

11) Vyty%ení vzdáleností. 

12) M!"ení sklonu: Senzor sklonu zm!"í sklon 
mezi ± 180°.

13) Nep"ímé m!"ení vzdálenosti: umo$,uje 
zm!"ení horizontální vzdálenosti, která není 
p"ímo p"ístupná. 

14) Nep"ímé m!"ení v'&ky: ur%ení v'&ky (nap". 
budovy), která nemá vhodn' bod pro reflexi.

15) M!"ení naklon!n'ch objekt(: umo$,uje 
zm!"ení naklon!ného rozm!ru, kter' není 
p"ímo p"ístupn' (nap". &ikmé st"echy).

16) M!"ení v'&kového profilu: zji&+uje 
v'&kov' rozdíl mezi referen%ním bodem a 
dal&ími m!"en'mi body.

17) M!"ení lichob!$níku: Umo$,uje vym!"ení 
diagonálních, ne p"ímo p"ístupn'ch vzdáleností.

18) M!"ení povrchu trojúhelníka: vypo%te 
povrch trojúhelníka zm!"ením jeho ramen.
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Pou&íváte na stavb" také mobilní koncové 
p#ístroje jako iPhone nebo iPad? Pak budete 
nad&eni z nov'ch mo$ností: Integrovaná 
inteligentní technologie Bluetooth® (4.0) 
umo$ní bezdrátov' p"enos nam!"en'ch dat 
z LD)520.

Pro iPhone nebo iPad jsme vyvinuli bezplatnou 
aplikaci STABILA Measures, s ní$ m($ete ru%n! 
vytvo"it a p"ímo okótovat v'kresy místností a 
objekt( nebo také rychlé ná%rtky.

Také na snímky stavby se dají nam!"ené údaje snadno p"enést. M($ete 
tak v&echno zdokumentovat p"ímo na míst! a komunikovat s va&ím 
t'mem p"es smartphone.

V nitkovém k#í&i: p#esné zam"#ení i 
p#i jasném slune'ním svitu.

slunce a na velké vzdálenosti: Ji$ 
nemusíte hledat mal' %erven' bod 
laseru.

kamery m($ete p"ístroj LD)520 
snadno zam!"it na cílov' bod.

zv!t&íte nebo zmen&íte náhled.

p"ímo na cílov' bod. Vzdálenost se 
p"esn! zm!"í.

p"izp(sobit okolnímu sv!tlu.

reguluje podsvícení displeje. To 
chrání a &et"í baterie.

Údaje k dosahu a p"esnosti spl,ují novou 
normu ISO 16331-1.

Digitální zam"#ení. Chytr( zp%sob m"#ení.

dokonale ostr' obraz také na velmi jasném 
® Smart (4.0) umo$,uje 

jednoduchou v'm!nu dat, nap". pomocí 

aplikací STABILA Measures p"enesete své 
v'sledky m!"ení p"ímo na fotografie nebo 

m!"ení z jakékoli polohy (zobrazení ±)180°). 

nam!"ené hodnoty vynásobit nebo vyd!lit 
zadanou konstantou (nap". hodinová mzda 
nebo náklady na materiál). Získáte tak cenné 
parametry pro kalkulaci a m($ete p"ímo na 

proti vniknutí prachu. Chrán!no proti st"íkající 

pogumovan'm plá&t!m STABILA absorbujícím 
nárazy. 

Laserov( dálkom"r LD 520

Obj. %. 18562/6

Celkov( záb"r

2 x zoom

4 x zoom
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Kompaktní t#ída

Poskytuje v&echno, co mnozí "emeslníci 
pot"ebují k m!"ení na stavb!.

jednoduch'm ovládáním.

podsvícenému displeji.

STABILA absorbujícím nárazy.

Laserov( dálkom"r LD 320

Pouzdro na opasek pro 
pohodln' transport.

Pouzdro na opasek pro 
pohodln' transport.

Laserov( dálkom"r LD 420

Údaje k dosahu a p"esnosti 
spl,ují novou normu 
ISO)16331-1.

Obj. %. 18379/0

IP 65

Geniální pomocník p#i m"#ení

LD 420 lze pou$ívat velmi flexibiln!. Vlo$íte 
do pam!ti své osobní konstanty)– nap"íklad 
náklady na normohodinu, cenu materiálu za 
metr %tvere%ní, pak zm!"íte prostory, pomocí 
sv'ch konstant vypo%ítáte náklady a rychlostí 
blesku p"edlo$íte svoji nabídku. 

objem atd.) m($ete vyvolat dal&í informace: 
nap". obvod, plochy st!n a stropu atd. 

p"ístroj LD)420 je chrán!n proti vod! a 
prachu podle IP)65 a má odolné pouzdro 
s pogumovan'm plá&t!m STABILA 
absorbujícím nárazy.

Údaje k dosahu a p"esnosti 
spl,ují novou normu 
ISO)16331-1.

Obj. %. 18378/3
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Zde se dozvíte, co je na vodováhách STABILA  
tak zvlá$tního:

Nejlep$í kvalita se vyplatí. D#íve 'i pozd"ji.

Ka$d' "emeslník ví, $e na stavb! neprobíhá 
v$dycky v&echno hladce. Pak doká$eme ocenit, 
kdy$ se m($eme spolehnout na nástroj, kter' 
si poradí i s velk'mi problémy. P"edstavte si, 
$e va&e vodováha padá z le&ení a i po tvrdém 
dopadu m!"í stejn! p"esn! jako první den. To 
je kvalita v'robk( STABILA! Vodováhy STABILA 
jsou konstruovány s pevn! zalitou libelou, která 
m!"í absolutn! p"esn! i p"i silném namáhání a 
nepot"ebuje nijak se"ídit. Proto se "emeslníci po 
celém sv!t! spoléhají na na&e vodováhy. U firmy 
STABILA najde ka$d' "emeslník tu správnou 
vodováhu: v$dy podle po$adavk( a pou$ití)– 
lehkou nebo robustní, krátkou nebo dlouhou, a$ 
po speciální vodováhy pro profesionální pou$ití.

Jak se pozná dobrá vodováha?

Vodováhy 
Typ R 300
Série 196
Série 96
Série 196 electronic IP 65
Série 80 A
Série 70
Série 106 T
Typ 80 M Installation
Série Pocket
Série 81 S

Prohlá&ení o záruce 
viz zadní strana.

44–45
 
 

46–47
48–49
50–51
52–53
54–55
56–57
58–59
60–61
62–63
64–65

ZÁRUKA 
10 let
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Krytky:
Pro bezpe%nou ochranu m!"icích ploch je vodováha 
trvale opat"ena pevn'mi krytkami z odolného plastu.

Magnetick( systém:
Magnety ze vzácn'ch zemin s velmi silnou adhezní 
sílou. V$dy volné ruce p"i vyrovnání a se"izování 
kovov'ch objekt(.

Normální poloha / obrácená poloha:
Jen vodováhy, jejich$ libely jsou vhodné pro 
obrácenou polohu, spolehliv! m!"í i v této poloze.

Technologie zabudování STABILA:
Speciální technologie zabudování 
zaji&+uje dlouhodobou p"esnost. Ve 
speciálním zalévacím procesu se nav!ky 
spojí t"i komponenty. M($ete se tak na 
va&i vodováhu spolehnout po cel' $ivot. 

Z(stane stejn! p"esná jako první den. -ádné se"izování, $ádné 
pochybnosti. V$dy p"esná m!"ení – i za t!ch nejtvrd&ích podmínek 
na staveni&ti. 

Libely:
Vysoce p"esné vnit"ní kontury. Vlo$ené 
nekorodující ode%ítací krou$ky. Nem($e dojít k 
vych'lení bubliny v d(sledku statického náboje 
nebo mechanického vlivu. Fluorescen%ní kapalina 
v libele s vysokou odolností proti UV zá"ení.

Profily:
Profil je prodlou$ení libely. Proto musí b't vyroben 
z odolného a tvarov! stálého materiálu. Povrch s 
prá&kov'm nást"ikem je odoln' a dá se snadno %istit.

Teplotní ochrana: 
Na&e vodováhy jsou maximáln! 
teplotn! stabilní. Garantujeme 
p"esné m!"ení od -20°C do +50°C.

M"#icí plochy: 
V$dy podle provedení je vodováha vybavena jednou 
nebo dv!ma m!"icími plochami. Dal&í m!"icí plocha 
zvy&uje mo$nosti pou$ití. 

Tímto zp%sobem zaji$*ujeme optimální manipulaci:Tímto zp%sobem zaji$*ujeme dlouhodobou p#esnost:

B!$n! 
prodávané 
vodováhy

Vodováhy 
z Asie

STABILA

100 procentní p#esnost – dlouhodob" p#esná.

Se#ízená s p#esností na mikrometry, pevn" zapu$t"ná

Libela, dr$ák bloku libely a m!"icí plochy profilu 
se u vodováhy STABILA b!hem v'robního procesu 
vzájemn! p"esn! vyrovnají a zalijí se um!lou 
prysky"icí. Pouze tak je zaru%eno, $e jsou v&echny 
komponenty paraleln! a vzájemn! pevn! zaji&t!ny a 
$e vodováhy m!"í absolutn! p"esn! i po mnoha letech.

Vodováhy STABILA –  
základní princip p#esnosti:
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Typ R 300

P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m
P"esnost v obrácené poloze 0,029° = 0,5 mm/m
M!"icí plochy 2 x
Druh libely 1 x horizontální

2 x vertikální
Krytky Snímatelné /  

Protiskluzové zará$ky /  
Tlumící náraz

Délka / Obj. '.
61 cm 18371/4
81 cm 18372/1
100 cm 18373/8
122 cm 18374/5
183 cm 18375/2
200 cm 18450/6
244 cm 18376/9

Typ R 300

Extrémn! zatí$itelná: p!tikomorov' 
profil tvaru R odoln' proti zkroucení.
Extrémn! stabilní: velmi &iroká m!"icí 
plocha (4 cm).
P"esné zna%ení: t"i spolehlivé vodicí 
hrany pro or'sování po celé délce.
S neklouzav'm povrchem: dr$adlo s 
drá$kou pro prsty po celé délce.
Vysoká p"esnost m!"ení. V normální a 
obrácené poloze 0,5 mm/m.
Dv! m!"icí plochy s povrchovou úpravou.
Patentované protiskluzové zará$ky 
zaji&+ují pevné usazení p"i zna%ení.
Odnímatelné krytky usnad,ují p"ilo$ení 
p"ímo do rohu. 
Krytky tlumící nárazy chrání profil 
vodováhy p"i pádu na zem.
Záruka 10 let.

Stru'n( portrét:  
Typ R 300

Extrémn" zatí&itelná: 
p!tikomorov' profil tvaru 
R odoln' proti zkroucení. 
Vyvinuta pro nejnáro%n!j&í 
pou$ití na staveni&ti.

P#esné zna'ení: t"i 
spolehlivé vodicí hrany pro 
or'sování po celé délce. 
Pr(b!$n' m(stek nad 
horizontální libelou.

Extrémn" stabilní: velmi 
&iroká m!"icí plocha. 
Spolehlivé zabezpe%ení 
proti p"eklopení b!hem 
m!"ení.

S neklouzav(m povrchem: 
dr$adlo s drá$kou pro prsty 
po celé délce. Optimální 
manipulace p"i m!"ení a 
p"eprav!.
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Typ 196-2 196-2 LED

P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
P"esnost v obrácené poloze 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
M!"icí plochy 2 x 2 x
Druh libely 1 x horizontální

2 x vertikální
1 x horizontální
2 x vertikální

Krytky Snímatelné /  
Protiskluzové zará$ky /  
Tlumící náraz

Snímatelné /  
Protiskluzové zará$ky /  
Tlumící náraz

Zvlá&tnost – LED

Délka / Obj. '.
61 cm 15233/8 17392/0
81 cm 15234/5 –
100 cm 15235/2 –
122 cm 15236/9 17393/7
183 cm* 15237/6 –
200 cm* 17209/1 –

Série 196

Velmi tuh' hliníkov' obdélníkov' profil 
s v'ztu$n'mi $ebry.
Vysoká p"esnost m!"ení. V normální a 
obrácené poloze 0,5 mm/m.
Dv! vyfrézované m!"icí plochy do 122)cm.
Patentované protiskluzové zará$ky 
zaji&+ují pevné usazení p"i zna%ení.
Odnímatelné krytky usnad,ují p"ilo$ení 
p"ímo do rohu. 
Krytky tlumící nárazy chrání profil 
vodováhy p"i pádu na zem.
Ergonomické otvory pro pevné a 
bezpe%né dr$ení. 
Záruka 10 let.

Stru'n( portrét:  
Série 196

Typ 196-2 LED: Osv!tlené libely. 
Optimální %itelnost.

Ergonomické otvory pro pevné a 
bezpe%né dr$ení.

Snímatelné krytky, tlumící nárazy, s 
protiskluzov'mi zará$kami.

*  S pr(b!$n'm m(stkem nad horizontální libelou – dodate%n! stabilizuje profil.
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Typ 96-2 96-2 M 96-2 K 

P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
P"esnost v obrácené poloze 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m
M!"icí plochy  2 x 2 x 1 x
Druh libely 1 x horizontální

2 x vertikální
1 x horizontální
2 x vertikální

1 x horizontální
2 x vertikální

Krytky Snímatelné /  
Protiskluzové 
zará$ky /  
Tlumící náraz

Snímatelné /  
Protiskluzové 
zará$ky /  
Tlumící náraz

Snímatelné /  
Protiskluzové 
zará$ky /  
Tlumící náraz

Zvlá&tnost – Magnet ze vzácn'ch 
zemin

Ochrana pro 
poklepání

Délka / Obj. '.
40 cm 15225/3 15852/1 –
61 cm 15226/0 15853/8 –
81 cm 15227/7 15854/5 16403/4
100 cm 15228/4 15855/2 –
122 cm 15229/1 15856/9 –
183 cm* 15230/7 15857/6 –
200 cm* 15231/4 15858/3 –
244 cm* 15232/1 – –

Série 96

Velmi tuh' hliníkov' obdélníkov' 
profil s v'ztu$n'mi $ebry.
P"esnost m!"ení v normální poloze 
0,5)mm/m a v obrácené poloze 
0,75)mm/m.
Dv! vyfrézované m!"icí plochy do 
122)cm.
Patentované protiskluzové zará$ky 
zaji&+ují pevné usazení p"i zna%ení.
Odnímatelné krytky usnad,ují 
p"ilo$ení p"ímo do rohu. 
Krytky tlumící nárazy chrání profil 
vodováhy p"i pádu na zem.
Záruka 10 let.

Stru'n( portrét:  
Série 96

Patentované protiskluzové 
zará$ky zaji&+ují pevné usazení 
p"i zna%ení.

Typ 96-2 M: Magnety ze 
vzácn'ch zemin s velmi silnou 
adhezní sílou. V$dy volné ruce 
p"i vyrovnání a se"izování 
kovov'ch objekt(.

Typ 96-2 K: Patentovaná 
ochrana pro poklepání. Odchylky 
m($ete korigovat p"ímo lehk'm 
poklepáním zednickou l$ící.

*  S pr(b!$n'm m(stkem nad horizontální libelou – dodate%n! stabilizuje profil.
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Velmi tuh' hliníkov' obdélníkov' profil s 
v'ztu$n'mi $ebry.
Pln! omyvatelná. Vodot!sná a prachot!sná  
dle IP)65.
Dva displeje optimáln! %itelné p"i jakémkoli 
pou$ití – stisknutím tla%ítka osv!tlené.
Akustické zam!"ování na cíl se t"emi r(zn'mi 
akustick'mi signalizacemi.
Vysoká p"esnost m!"ení. V normální a obrácené 
poloze 0,5 mm/m.
Dv! vyfrézované m!"icí plochy.
Zji&t!ní nam!"ené hodnoty bez zpo$d!ní.
Doba provozu cca 150 hodin.
V%etn! pouzdra pro bezpe%nou p"epravu.
Záruka 10 let*.

Stru'n( portrét:  
Série 196  electronic IP 65

Série 196 electronic IP 65
Typ 196-2 electronic IP 65 196-2-M electronic IP 65

P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
P"esnost v obrácené poloze 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
P"esnost p"i elektronickém  
m!"ení sklonu

pro 0° a 90° = ± 0,05°, 
od 1° do 89° = ± 0,2°

pro 0° a 90° = ± 0,05°, 
od 1° do 89° = ± 0,2°

M!"icí plochy 2 x 2 x
Druh libely 1 x horizontální

2 x vertikální
1 x horizontální
2 x vertikální

Krytky Snímatelné /  
Protiskluzové zará$ky /  
Tlumící náraz

Snímatelné /  
Protiskluzové zará$ky /  
Tlumící náraz

Re$imy zobrazení
desetinné %íslo a zlomek desetinné %íslo a zlomek

Zvlá&tnost – Magnet ze vzácn'ch 
zemin

Délka / Obj. '.
40 cm 17705/8 –
61 cm 17670/9 17677/8
81 cm 17671/6 –
100 cm 17672/3 –
122 cm 17673/0 –
183 cm (bez transportní bra&ny)** 17706/5 17707/2

Osv!tlení obou digitálních displej( 
na stisknutí tla%ítka: Ideální pro 
práce za &era a ve vlastním stínu.

Kompletn! omyvateln'. Ochrana 
proti prachu a vod! podle IP 65.

Typ 196-2-M electronic IP 65:  
Magnety ze vzácn'ch zemin s velmi 
silnou adhezní sílou. V$dy volné 
ruce p"i vyrovnání a se"izování 
kovov'ch objekt(.*  V'rok „10 let“ v záruce se vztahuje na v&echny garantované vlastnosti vodováhy, nikoli na elektronick' 

modul integrovan' ve v'robku.
**  S pr(b!$n'm m(stkem nad horizontální libelou – dodate%n! stabilizuje profil.
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Série 80 A
Typ 80 A 80 AM
P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
P"esnost v obrácené poloze 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m
M!"icí plochy 1 x 1 x
Druh libely 1 x horizontální

1 x vertikální
1 x horizontální
1 x vertikální

Krytky Standardní Standardní
Zvlá&tnost – Magnet ze vzácn'ch 

zemin

Délka / Obj. '.
30 cm 16047/0 –
40 cm 16048/7 16063/0
50 cm 16049/4 –
60 cm 16050/0 16064/7
80 cm 16051/7 16065/4
100 cm 16052/4 16066/1
120 cm 16053/1 16067/8
150 cm – 16068/5
180 cm – 16069/2
200 cm – 16070/8

Typ 80 AM: Magnety ze vzácn'ch 
zemin s velmi silnou adhezní sílou. 
V$dy volné ruce p"i vyrovnání a 
se"izování kovov'ch objekt(.

Jen vodováhy, jejich$ libely jsou 
vhodné pro obrácenou polohu, 
spolehliv! m!"í i v této poloze.

Stru'n( portrét:  
Série 80 A
-ebrovan' hliníkov' obdélníkov' profil 
zaji&+uje bezpe%né dr$ení.
P"esnost m!"ení v normální poloze 
0,5)mm/m a v obrácené poloze 
0,75)mm/m.
Frézovaná m!"icí plocha do 120 cm.
Standardní krytky.
Záruka 10 let.
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Série 70
Typ 70 70 W 70 M
P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
M!"icí plochy 1 x 1 x 1 x
Druh libely 1 x horizontální

1 x vertikální
1 x horizontální
1 x vertikální
1 x oto%ná úhlová 
libela

1 x horizontální
1 x vertikální

Krytky Standardní Standardní Standardní
Zvlá&tnost – – Magnet ze vzácn'ch 

zemin

Délka / Obj. '.
30 cm 02281/5 – 02871/8
40 cm 02282/2 02472/7 02872/5
50 cm 02283/9 – 02143/6
60 cm 02284/6 02474/1 02874/9
80 cm 02286/0 02475/8 02875/6
100 cm 02288/4 02478/9 02876/3
120 cm 02289/1 – 02149/8
150 cm 02290/7 – 02877/0
180 cm 02291/4 – 02878/7
200 cm 02292/1 – 02879/4

Hladk' hliníkov' obdélníkov' profil.
Komfortn! lehká vodováha.
Snadné %i&t!ní.
P"esnost m!"ení v normální poloze 
0,5)mm/m.
Jedna m!"icí plocha s povrchovou 
úpravou.
Standardní krytky.
Záruka 10 let.

Stru'n( portrét:  
Série 70

Typ 70 W: Oto%ná úhlová libela 
pro zji&t!ní variabilního sklonu. 

Typ 70 M: Magnety ze vzácn'ch 
zemin s velmi silnou adhezní 
sílou. V$dy volné ruce p"i 
vyrovnání a se"izování kovov'ch 
objekt(.
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Typ 106 T 106 TM
P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m

0,057° = 1,0 mm/m  
(ve vysunutém stavu)

0,029° = 0,5 mm/m
0,057° = 1,0 mm/m  
(ve vysunutém stavu)

P"esnost v obrácené poloze  
(v zasunutém stavu)

0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m

M!"icí plochy 2 x 2 x
Druh libely 1 x horizontální

2 x vertikální
1 x horizontální
2 x vertikální

Krytky Standardní Standardní
Zvlá&tnost Desti%ky s distan%ními 

dr$áky
Magnet ze vzácn'ch 
zemin

Délka / Obj. '.
183 –)315 cm 17708/9 –
186 – 318 cm – 17710/2
213 –)376 cm 17709/6 –
216 – 379 cm – 17711/9

Série 106 T

Typ 106 T: Rozp!rky se nasunou 
na desti%ky horní m!"icí 
plochy. Pevné umíst!ní jedním 
oto%ením.

Typ 106 T: Distan%ní dr$áky pro 
p"eklenutí nerovností.

T"íkomorov' hliníkov' obdélníkov' profil s 
vyztu$ujícími $ebry. Patentovaná konstrukce.
Velmi dlouhá, v'suvná vodováha.
Silné upínací excentry zaji&+ují vysokou 
p"esnost m!"ení (viz tabulka).
Alternativn! vybavena nasazovacími distan%ními 
dr$áky pro práce na d"evostavbách nebo s 
magnety ze vzácn'ch zemin pro pou$ití u 
ocelov'ch konstrukcí.
Dv! m!"icí plochy.
Záruka 10 let.

Stru'n( portrét:  
Série 106 T

Typ 106 TM: Magnety ze 
vzácn'ch zemin s velmi silnou 
adhezní sílou. V$dy volné ruce 
p"i vyrovnání a se"izování 
kovov'ch objekt(.
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Typ 80 M Installation
Typ 80 M Installation
P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m
P"esnost v obrácené poloze 0,043° = 0,75 mm/m
M!"icí plochy 1 x
Druh libely 1 x horizontální

1 x vertikální
Krytky Protiskluzové zará$ky
Zvlá&tnost Magnet ze vzácn'ch 

zemin

Délka / Obj. '.
60 cm 16881/0
100 cm 16882/7

Na pouzdru jsou nati&t!ny v&echny 
b!$né instala%ní rozm!ry: Vyrovnat, 
ozna%it, vrtat.

Jen vodováhy, jejich$ libely jsou 
vhodné pro obrácenou polohu, 
spolehliv! m!"í i v této poloze.

Hliníkov' obdélníkov' profil s 
nati&t!n'mi instala%ními zna%kami pro 
rychlé p"enesení instala%ních bod(.
P"esnost m!"ení v normální poloze 
0,5)mm/m a v obrácené poloze 
0,75)mm/m.
Patentované protiskluzové zará$ky 
zaji&+ují pevné usazení p"i zna%ení.
Velmi silné magnety ze vzácn'ch zemin 
umo$,ují práci s voln'ma rukama p"i 
vyrovnávání modul( GIS.
Jedna m!"icí plocha s povrchovou 
úpravou.
Záruka 10 let.

Stru'n( portrét:  
Typ 80 M Installation

1.  Zá"ezy pro p"enos odpich(.
2.  Nati&t!ná soust"ed. centrovaná centimetrová stupnice.
3.  Nati&t!ny v&echny b!$né instala%ní rozm!ry. Identické s 

odpichov'mi zá"ezy na horní stran!.
4. Pohodlné or'sování: Pr(b!$n' libelov' m(stek.
5.
6.  Extra silné magnety ze vzácn'ch zemin dr$í i na malém 

kovovém povrchu.
7. Na obou koncích patentované protiskluzové zará$ky.

M"#icí plocha

Krytky

P#ední strana

Pohled shora
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Typ 70 electric
Typ 70 electric
P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m
M!"icí plochy 1 x
Druh libely 1 x horizontální

1 x vertikální
Krytky Protiskluzové zará$ky
Zvlá&tnost Zna%kovací otvory

Délka / Obj. '.
43 cm 16135/4
120 cm 16136/1

Hladk' hliníkov' obdélníkov' profil.
M!"ení a zna%ení vypína%( a 
zásuvek v jednom pracovním kroku.
Pom(cka pro zna%ení s normovan'mi 
vzdálenostmi. Kombinovaná 
vzdálenost otvor( dle DIN 49075.
P"esnost m!"ení v normální poloze 
0,5)mm/m.
Patentované protiskluzové zará$ky 
zaji&+ují pevné usazení p"i zna%ení.
Jedna m!"icí plocha s povrchovou 
úpravou.
Záruka 10 let.

Stru'n( portrét:  
Typ 70 electric

Patentované protiskluzové 
zará$ky zaji&+ují pevné usazení 
p"i zna%ení.

Pozor: Dbejte standardu pro instalace p#íslu$né zem".
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Typ Pocket Basic Pocket Electric Pocket Magnetic Pocket PRO Magnetic
P"esnost v normální poloze 0,057° = 1,0 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m 0,057° = 1,0 mm/m
Druh libely 1 x horizontální 1 x horizontální 1 x horizontální 1 x horizontální
M!"icí plochy 1 x 1 x 1 x 2 x s V drá$kou
Zvlá&tnost – – Magnet ze vzácn'ch zemin Magnet ze vzácn'ch zemin

Délka / ,í#ka / V($ka / Obj. '.
7 cm / 2 cm / 4 cm 17773/7 17775/1 17774/4 –
7 cm / 2 cm / 4 cm (s klip na opasek) 18114/7 18115/4 18116/1 17768/3

Pocket Electric
Chytré: Drá&ka pro vedení $roubováku.
Tak lze montovanou soucást ihned 
pohodlne serídit pomocí nasazené 
vodováhy. Díky prídavné podlahové merící 
plo&e se z prístroje Pocket Electric stane 
u$itecná vodováha, nejen pro elektrikáre, 
která je v$dy po ruce.

Pocket PRO Magnetic
Tip spolecnosti STABILA pro vertikální 
merení:
Na obrázku je zobrazen typ Pocket PRO 
Magnetic s drá$kou V. Díky pravoúhlému 
hliníkovému rámu a magnetu mohou b't 
pomocí horizontální libely provádena i 
vertikální merení.

Série Pocket

Profesionální vodováha v mini 
formátu.
Mini formát nevy$aduje skoro 
$ádné místo a m($e jej pohodln! 
p"ená&et jedna osoba.
Dokonal' pomocník pro vyrovnání 
na nep"ístupn'ch místech.
P"esnost m!"ení v normální poloze 
1,0)mm/m.

Stru'n( portrét:  
Série Pocket
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Siln' hliníkov' profil z tlakového odlitku.
Díky lichob!$níkovému tvaru se dob"e 
dr$í v ruce.
P"esnost m!"ení v normální poloze 
0,5)mm/m a v obrácené poloze 
0,75)mm/m.
Jedna vyfrézovaná m!"icí plocha.
Záruka 10 let.

Stru'n( portrét:  
Série 81 S

Série 81 S
Typ 81 S 81 S REM 81 SV REM W45
P"esnost v normální poloze 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m 0,029° = 0,5 mm/m
P"esnost v obrácené poloze 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m 0,043° = 0,75 mm/m
M!"icí plochy 1 x 1 x 1 x s V drá$kou
Druh libely 1 x horizontální

1 x vertikální
1 x horizontální
1 x vertikální

1 x horizontální
1 x vertikální

Zvlá&tnost – Magnet ze vzácn'ch 
zemin

Magnet ze vzácn'ch 
zemin

Délka / Obj. '.
25 cm 02500/7 15348/9 –
25 cm (s ledvinkou) 02501/4 17832/1 16672/4
40 cm 02502/1 – –
50 cm 02503/8 – –
60 cm 02504/5 – –
80 cm 02505/2 – –
100 cm 02506/3 – –

Typ 81 SV REM W45: 
Zvlá&+ silná p"ilnavost 
na trubky a jiné ocelové 
montá$ní prvky díky 
frézované m!"icí plo&e s 
V drá$kou a magnet(m ze 
vzácn'ch zemin.

Typ 81 SV REM W45: 
libela se &esti krou$ky 

Typ 81)SV REM W45:  
Pevná 45°úhelníková 
libela pro p"ímou kontrolu 
vzp!r a 45° potrubí.

Typ 81 S REM: 
Magnety ze vzácn'ch 
zemin s velmi silnou 
adhezní sílou. V$dy 
volné ruce p"i vyrovnání 
a se"izování kovov'ch 
objekt(.
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M"#ítka  
Série 600  |  Série 600 N-S  
Série 900  |  Série 1000

V$echna m"#ítka STABILA spl-ují novou 
sm"rnici MID, platnou pro celou Evropu.  
S CE zna'kou, metrologick(m ozna'ením  
a certifikátem p#ezkou$ení typu ES.

 
70–71

M"#ítka STABILA – m"#ítko mnoha v"cí ji& od roku 1889

Na konci 19. století získali Anton Ullrich a jeho bratr Franz 
patent na pru$n' kloub pro kloubová m!"ítka a polo$ili 
tak základní kámen úsp!&ného podniku STABILA. I dnes 
m!"ítka STABILA ru%í v mnoha ohledech za nejlep&í 
"emeslnou kvalitu m!"ení.

Materiál a povrchová úprava: U v'chozího materiálu 
pro skládací m!"ítka je rozhodující optimální pevnost a 
pru$nost. Povrchová úprava musí odolat v&em nep"ízniv'm 
vliv(m p"i pou$ití.
 
Nati$t"ná stupnice: Stupnice m!"ítka, jako nejd(le$it!j&í 
sou%ást, musí mít kvalitní potisk s v'razn'm rozli&ením mezi 
jednotkami a desítkami. 

Klouby: STABILA pou$ívá klouby p"evá$n! z vysoce pevné 
pru$né oceli, které zaru%ují p"esné zaklapnutí a dlouhodobé 
pru$ení. Díky zvlá&tní konstrukci mají klouby lehk' chod a 
dlouhou $ivotnost.



– 7170STABILA m"#ítka

D#ev"n( skládací metr 
Série 900

Dílky, které jsou z asi 3,3 mm silného 
bukového d"eva, jsou spojeny pru$n'm 

d!lení stupnice s %erven'mi desítkami je 
nati&t!no rovnom!rn! a %ist!. Skládací metr 
STABILA je obzvlá&t! cenov! v'hodn'. S 
ozna%ením CE a metrologie, a také atestem 
EU konstruk%ního typu. T"ída p"esnosti III.Typ Délka 1í"ka Barva Rozd!lení Obj. %.

617 2 m 16 mm 10 Bílá/.lutá cm/mm 01128/4
617/11 3 m 16 mm 15 Bílá/.lutá cm/mm 01231/1

607 2 m 16 mm 10 Sv"tle &lutá cm/mm 01104/8
1607 2 m 16 mm 10 Bílá cm/mm 01134/5
1607 2 m 16 mm 10 Bílá cm/inch 01133/8

D#ev"n( skládací metr 
Série 600

Pod vysoce pevn'm t!lesem kloubu jsou 
vsazeny ocelové pru$iny. N'ty jsou zakryty, 
dílek je 3,3 mm siln' a dob"e odoln' proti 

rozd!lení stupnice s %erven'mi desítkami je 
nati&t!no rovnom!rn! a %ist!. S ozna%ením 
CE a metrologie, a také atestem EU 
konstruk%ního typu. T"ída p"esnosti III.

Typ Délka 1í"ka Barva Rozd!lení Obj. %.
607 N-S 2 m 16 mm 10 P#írodní cm/mm 18208/3
607 N-S 2 m 16 mm 10 P#írodní cm/inch 18214/4
607 N-S 2 m 16 mm 12 P#írodní cm/ mm 18212/0
601 N-S 1 m 16 mm 6 P#írodní cm/mm 18206/9

D#ev"n( skládací metr 
Série 600 N-S

Elegantní &tíhlé skládací metry od vynálezce 
kloubového m!"icího pravítka. 2,5 mm 
tenké la+ky z kvalitního d"eva bílého buku. 
Kryté n'ty a tvrzené ocelové pru$iny. 
Ekologické lakování pono"ením dodává 
stupnici ochranu proti pov!trnostním 
vliv(m. S ozna%ením CE a metrologie, a 
také atestem EU konstruk%ního typu. T"ída 
p"esnosti III.

Mimo"ádn! odolné klouby s vále%kem z 
ocelové pru$iny mohou b't zaklapnuty 
i v pravém úhlu. Dvojitá milimetrová 
stupnice je hluboko zapu&t!ná. Desítky 
jsou zv'razn!ny %erven!. Roztáhnuté díly 
skládacího metru tvo"í naprosto rovnou 
hranu. Díky tomu je mo$no skládací metr 
pou$ívat i jako pravítko pro prodlou$ení 
p"ímky. S ozna%ením CE a metrologie, a 
také atestem EU konstruk%ního typu. T"ída 
p"esnosti III.

Plastov( skládací metr  
Série 1000 

Typ Délka 1í"ka Barva Rozd!lení Obj. %.
907 2 m 16 mm 10 .lutá cm/mm 01604/3
1907 2 m 16 mm 10 Bílá cm/mm 01634/0

Typ Délka 1í"ka Barva Rozd!lení Obj. %.
1007 2 m 16 mm 10 Bílá cm/mm 01001/0
1004 1 m 13 mm 10 Bílá cm/mm 01004/1
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M"#icí pásma STABILA – osv"d'ená, praktická, odolná

Jedine%nost m!"icích pásem spo%ívá v tom, $e v 
kompaktní form! se ukr'vá metr, kter' doká$e zm!"it 
a$ 100 m. Existují vhodné druhy m!"icích pásem, pro 
r(zné druhy pou$ití a rozdílné m!"ené vzdálenosti.

Svinovací metry: pou$itelné univerzáln!, malé,  
lehké p"i no&ení na opasku nebo v kapse a ideální 
pro m!"ení a$ do cca 10 m.

M"#icí pásma v pouzd#e: pro m!"ení vzdáleností  
od 0 a$ do 30 m.

M"#icí pásma na vidlici: pro m!"ení vzdáleností a$ 
do 100 m, toto m!"ení vzdálenosti je obvyklé nap". 
p"i stavb! silnic a úpravách terénu.

Vlastnosti pásem
  

Odolná povrchová úprava pro ochranu 
stupnice p"ed ot!rem zp(soben'm 
ne%istotami.

m"#icí pásma  
Ocelová, polyamidová nebo 
sklolaminátová m!"icí pásma. Povrchová 
úprava a materiál chrání pásmo p"ed 
ot!rem a p"etr$ením.

V$echna m"#icí pásma STABILA spl-ují nové 
sm"rnice MID, platné pro celou Evropu.  
S CE zna'kou, metrologick(m ozna'ením a 
certifikátem p#ezkou$ení typu ES.

Svinovací metry 
BM 40  |  BM 30 
BM 20

M"#icí pásma v pouzd#e 
Typ architect 
Série BM 50

M"#icí pásma na vidlici 
Série BM 42

74–75
76
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STABILA univerzální há'ek:  
Ideální u dlouh'ch svinovacích metr(. 
Speciální há%ek s povrstvením typu 
Spikes. Navíc o%ko na h"ebík pro fixaci, 
kterou lze rychle uvolnit.

STABILA há'ek typu Spikes:  
Mnoho kapesních svinovacích metr( 
STABILA má há%ek typu Spikes, kter' 
zabra,uje sklouznutí z hladk'ch ploch.

Pouzdro: 
Pro ochranu a bezpe%nou manipulaci dlouhodob! stabilní, bezpe%né a ergonomické 
pouzdro. U kvalitních kapesních m!"icích pásem je nyní úchopová zóna opat"ena 
m!kk'm gumov'm potahem. Firma STABILA pou$ívá u sv'ch m!"icích pásem jen 
kvalitní, dob"e zpracované materiály.
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Délka 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
1í"ka 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 27 mm 16 mm 19 mm 25 mm 27 mm

Obj. %. 17736/2 17740/9 17744/7 17745/4 17747/8 17737/9 17741/6 17746/1 17748/5

Svinovací metr BM 40

Promy$len( profesionální kryt: Nerozbitná plastová kapsle se softgrip plá&t!m, kter' absorbuje nárazy)– 
vysok' faktor ochrany proti úder(m. 1iroké a rovné dno krytu pro v'raznou stabilitu. Zadní strana krytu s 
rovn'mi liniemi pro práci od ruky ve vertikální poloze m!"ení. Perfektní manipulace a bezpe%né dr$ení díky 
ergonomickému designu krytu, pry$ovému softgrip obalu, &ikovné brzdové pá%ce a stabilnímu klipu pro 
upevn!ní na opasek. S CE a metrologick'm ozna%ením a osv!d%ením EU o homologaci prototypu. T"ída 
p"esnosti II. Klip na opasek. 

Há%ek typu Spikes 
zabra,uje sklouznutí 
za%átku pásky.

Kolébková brzdaPosuvná brzda

Identická m!rná 
stupnice po obou 
stranách pásky)– 
snadn' ode%et ve 
v&ech pracovních 
situacích.

Extrémní odolnost m!"icí 
stupnice proti od!ru 
díky vysoce kvalitnímu 
polyesterovému povlaku. 

pro rychlej&í ode%et. Silné 
navíjení pásky – dynamick' 
zp!tn' b!h. Speciální tlumi% 
navíjení pásky umo$,uje její 
odpru$ené zastavení. Há%ek 
typu Spikes automaticky 
zapadne do „parkovací“ 
polohy. Ú%inná brzda pásky: 
Posuvná brzda u model( 
s délkou pásky 3)a)5)m. 
Kolébková brzda u model( s 
délkou pásky 8)a)10)m.

STABILA há%ek typu Spikes: 
Zna%n! zvy&uje bezpe%nost 
proti sklouznutí. Ani p"i m!"ení 
velk'ch vzdáleností není 
zapot"ebí dal&í osoba. Díky 
nárazníku na vodi%i pásky 
se chrání materiál. Vyztu$ení 
po%átku pásky od 5 m.

Délka 2 m 3 m 3 m* 5 m 8 m 3 m/ 10 ft 3 m/10 ft* 5 m/16 ft 8 m/27 ft
1í"ka 13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Obj. %. 16449/2 16450/8 16456/0 16451/5 16452/2 16453/9 16457/7 16454/6 16455/3

Svinovací metr BM 30 
Pevná plastová kapsle. Profilovaná, $lutá ocelová páska s polyamidov'm 
povlakem (vysoká odolnost v(%i od!ru). Posuvn' po%áte%ní há%ek se 
STABILA há%kem typu Spikes. Automatické navíjení pásky. Zará$ka pro 
zbrzd!ní a fixaci zp!tného b!hu pásky. Vyztu$ení za%átku pásky (od 
5)m). Nárazník na vodi%i pásky. Centimetrové a milimetrové d!lení. 

konstruk%ního typu. T"ída p"esnosti II. Spona na opasek.

Jako svinovací metr BM 30, ale 
s okénkem pro p"ím' ode%et 
vnit"ních rozm!r(.

Svinovací metr 
BM 30 W

* s pr(hledov'm okénkem pro p"ímé ode%tení vnit"ních rozm!r(
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Nejmen&í pásmo 15 m. 
Jenom 75 mm v pr(m!ru, 
velká lehká polyamidová 
kapsle je velmi pevná.  
S poniklovanou skláp!cí 
pá%kou. Hodnotné m!"idlo 
s nádechem exkluzivity.

Bíle lakovaná ocelová páska, centimetrové 
a milimetrové d!lení, %ervená desítková 
%ísla. Velmi pevná plastová kapsle.

Délka 10 m 15 m
1í"ka 10 mm 10 mm

Obj. %. 10642/3 10656/0

M"#icí pásmo v pouzd#e Typ architect

Svinovací metr BM 20
Pevná plastová kapsle. Profilovaná, bílá ocelová páska s polyamidov'm povlakem 
(vysoká odolnost v(%i od!ru). Posuvn' po%áte%ní há%ek. Automatické navíjení pásky. 
Zará$ka pro zbrzd!ní a fixaci zp!tného b!hu pásky. Vyztu$ení za%átku pásky (od 5 m). 

S ozna%ením CE a metrologie, a také atestem EU konstruk%ního typu. T"ída p"esnosti II. 
Spona na opasek.

Délka 2 m 3 m 5 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft
1í"ka 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm

Obj. %. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5
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M!"icí pásmo ze skelného vlákna (G), standardní stupnice 
pro m!"icí pásma ze skelného vlákna: cm/– = jednostranná 
stupnice v cm, první metr v mm.

Vidlice, která je vyrobena z 
polyamidu odolného v(%i 
úder(m a zlomu, se zesilujícími 
$ebry na vnit"ních stranách, 
je velmi robustní. R'hované 
revolverové dr$ení pásma 
uleh%uje udr$ení a napínání 
pásma. Dobré vedení pásky 
p"es &iroká ramena v osv!d%ené 
Y-form!. Speciální plastové 
vedení slou$í k tomu, aby se 
pásmo se skeln'm vláknem 
nep"ichytilo mezi navíjecím 
válcem a rámem a u iocelového 
pásma aby nedocházelo k 
ot!ru potisku m!"ítka. V%etn! 
univerzálního há%ku STABILA.

Délka 30 m 50 m
1í"ka 13 mm 13 mm 

Obj. %. 10589/1 10596/9

Délka 20 m 30 m 50 m
1í"ka 13 mm 13 mm 13 mm 

Obj. %. 11154/0 11166/3 11178/6

Délka 30 m 50 m 100 m
1í"ka 13 mm 13 mm 13 mm 

Obj. %. 10706/2 10711/6 10721/5

Ocelové m!"icí pásmo pokryté vrstvou polyamidu (P), 
standardní stupnice pro v&echna ocelová m!"icí pásma: 
mm/–)= jednostranná pr(b!$ná stupnice v mm.

Ocelová m!"icí pásma v bílém laku (W), standardní stupnice 
pro v&echna ocelová m!"icí pásma: mm/–)= jednostranná 
pr(b!$ná stupnice v mm.

M"#icí pásmo na vidlici BM 42Válec s kli'kou:  

v'suvnému válci s kli%kou)– 
nahlá&eno k patentování.

Plá$*:  

nylonov' plá&+. 

polohách.

Univerzální há'ek:  

povlakem typu Spikes. 
Zna%n! zlep&uje 
bezpe%nost proti 
sklouznutí.

pro rychlou fixaci.Tím 
se p"esné m!"ení je&t! 
urychlí a zjednodu&í.

Ocelové m!"icí pásmo pokryté polyamidem (P), 
standardní stupnice pro v&echna ocelová m!"icí pásma: 
mm/–)= jednostranná pr(b!$ná stupnice v mm.

M!"icí pásmo ze skelného vlákna (G), standardní 
stupnice pro m!"icí pásma ze skelného vlákna:  
cm/– = jednostranná stupnice v cm, první metr v mm.

M"#icí pásmo v pouzd#e BM 50

Ocelová m!"icí pásma v bílém laku (W), standardní 
stupnice pro v&echna ocelová m!"icí pásma:  
mm/–)= jednostranná pr(b!$ná stupnice v mm.

Délka 10 m 20 m 30 m
1í"ka 13 mm 13 mm 13 mm

Obj. %. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Obj. %. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Obj. %. (W) 17220/6 17221/3 17222/0
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Prohlá$ení o záruce – STABILA vodováhy
Krom! zákonn'ch práv nále$ejících kupujícímu, které nebudou touto zárukou omezeny, 
p"ebírá STABILA po dobu 10 let od data koup! záruku za bezchybnost a garantované 
vlastnosti p"ístroje v p"ípad! materiálov'ch nebo v'robních vad. P"ípadné vady / chyby 
budou podle na&eho zvá$ení odstran!ny opravou nebo náhradou. Dal&í nároky STABILA 
nep"ebírá. Vady v d(sledku nesprávného zacházení i zm!ny p"ístroje, provedené 
samostatn! kupujícím nebo t"etí osobou, záruku vylu%ují. Záruka se nep"ebírá za 
p"irozené projevy opot"ebení a drobné vady, které neovliv,ují funkci p"ístroje.

Nároky ze záru%ního pln!ní uplatn!te, prosím, spole%n! s vypln!n'm záru%ním listem k 
m!"icím p"ístroj(m STABILA.

V&echny v'robky najdete na adrese 
www.stabila.de
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STABILA Messgeräte, Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Annweiler, Germany 
 0049-(0)6346-309-0,  0049-(0)6346-309-480,  info@stabila.de, www.stabila.de

www.youtube.com/StabilaTools

...sets standards

www.facebook.com/STABILA.international


