
METOFIX
Waterpassen

METOFIX waterpassen

 � Panorama libel met oplichtend achtergrond
 � Onder alle kijkhoeken zichtbaar als 1 libel
 � Gepatenteerd SOLID systeem

 � 30 jaar garantie op de libel
 � Made in Germany
 � Bijzonder stoot- en slagvast en perfect  

     afgewerkt

Kenmerken

Omschrijving

Een goede waterpas mag niet ontbreken tussen jouw gereedschap. De waterpassen van METOFIX 
staan erom bekend dat ze vele jaren meegaan dankzij het dikke aluprofiel. Dit maakt de waterpas niet 
alleen onverwoestbaar, maar garandeert ook een hoge nauwkeurigheid doordat hij zuiver recht is. 
In normale stand is de nauwkeurigheid 0,5 mm / m (= 0,029°). 

Dankzij het gladde profiel en strakke ontwerp is de waterpas daarnaast eenvoudig schoon te maken. 

Duidelijk zichtbare panorama libel 
Niet alleen het profiel van METOFIX waterpassen is bijzonder, maar ook de libel. Deze heeft namelijk 
een oplichtende achtergrond dankzij een speciale coating die licht weerkaatst. Zo is hij altijd goed 
zichtbaar. Daarnaast is de libel onder alle kijkhoeken zichtbaar als één libel. Naast alle praktische 
voordelen is er nog een ander groot voordeel; wij geven namelijk 30 jaar garantie op de libel! 

Waterpas basis WB100-serie 
Met de basis waterpas van METOFIX bepaal je makkelijk en snel of iets recht of vlak is. Of het nou gaat 
om een deur, kozijn, vloer of kunstwerk aan de muur. Dankzij de vele voordelen van een METOFIX 
waterpas werk je altijd makkelijk en nauwkeurig. Zo kun jij bouwen op een strak resultaat! 

De METOFIX waterpas basis is verkrijgbaar in 30cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm en 150cm. 

Waterpas magnetisch WB200M-serie 
Met een magnetische waterpas heb jij je handen vrij! Deze serie heeft namelijk, naast alle andere voor-
delen van een METOFIX waterpas, sterke magneten. Dit geeft je de mogelijkheid de waterpas op een 
metalen oppervlak te bevestigen, zodat jij het object kunt stellen. Dankzij de sterke magneten blijft de 
waterpas goed zitten bij trillingen of stoten. 

De METOFIX waterpas magnetisch is verkrijgbaar in 150 cm, 180 cm en 200 cm. 

Stelwaterpas WB100D-serie 
Is jouw werkoppervlak niet helemaal vlak of recht? Dan is werken met een waterpas een uitdaging. 
Daarom zijn er waterpassen met stelvoeten, ook wel stelwaterpas genoemd. Door middel van de voet-
jes kun je bij onregelmatige oppervlakten, zoals een kozijn, altijd een meting doen om te bepalen of 
deze waterpas is. 

De METOFIX stelwaterpas is verkrijgbaar in 150 cm, 180 cm en 200 cm.

Over LEVELFIX instruments - Innovatief, nauwkeurig en robuust
LEVELFIX instrumenten zijn met uiterste zorg en precisie geproduceerd. Door meer dan 25 jaar ervaring 
en kennis toe te passen in onzeproducten heeft u absolute top kwaliteit in handen. 

LEVELFIX heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt, hierdoor heeft u gegarandeerd de 
beste kwaliteit voor uw geld.
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METOFIX waterpassen

Waterpas basis WB100 serie

Waterpas magnetisch WB200M serie

Stelwaterpas WB100D serie

546030 4015591950302 Waterpas basis - 30 cm 0,5 mm 0.2 kg 5x30x3 cm

546040 4015591950401 Waterpas basis - 40 cm 0,5 mm 0.3 kg 5x40x3 cm

546060 4015591950609 Waterpas basis - 60 cm 0,5 mm 0.5 kg 5x60x3 cm

546080 4015591950807 Waterpas basis - 80 cm 0,5 mm 0.5 kg 5x80x3 cm

546100 4015591951002 Waterpas basis - 100 cm 0,5 mm 0.6 kg 5x100x3 cm-

546120 4015591951200 Waterpas basis - 120 cm 0,5 mm 0.6 kg 5x120x3 cm

546150 4015591951507 Waterpas basis - 150 cm 0,5 mm 1.0 kg 5x150x3 cm
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547152 4015591971512 Waterpas magnetisch - 
150cm

0,5 mm 1.3 kg 5x150x3 cm

547182 4015591971819 Waterpas magnetisch - 
180 cm

0,5 mm 1.5 kg 5x180x3 cm

547202 4015591972014 Waterpas magnetisch  - 
200 cm

0,5 mm 1.7 kg 5x200x3 cm
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548150 4015591904152 Stelwaterpas - 150cm 0,5 mm 1.3 kg 5x150x3 cm

547182 4015591971819 Stelwaterpas - 180 cm 0,5 mm 1.5 kg 5x180x3 cm

547202 4015591972014 Stelwaterpas - 200 cm 0,5 mm 1.7 kg 5x200x3 cm
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