
1

www.skydda.se
Vattenpass/Vaterpas

True Blue 60+ Vattenpass 
/ True Blue 60+ Vaterpas

Blå eloxerat vattenpass för den professionella användaren. 
Precisionsfrästa kontaktytor säkerställer hög noggrannhet. 
True Blue ® rören har en noggrannhet på +/- 0,05 mm / m i 
samtliga arbetspositioner. Aluminium profil - optimal för takar-
bete. eShock Pro ™ ändkåpor för optimalt skydd av aluminium 
profilen. Vial Guard ® ger större ljusbild vid röret och gör det 
lättare att läsa, den svarta ringen låser vattenpasset ordentligt 
mot väggen så att den lätt kan hållas med en hand. Stora er-
gonomiska handtag som kan användas med handskar. Extra 
kraftig 6061 T5 aircraft aluminium profil.

Blå elokseret vaterpas til den professionelle bruger. Præci-
sionsfræste anlægsflader sikrer høj nøjagtighed. True Blue ® 
libeller med en nøjagtighed på +/- 0,05 mm/m i samtlige arbe-
jdspostitioner. Alu profil - optimal for lægtearbejde. eShock 
Pro™ endekapper for optimal beskyttelse af alu profilen. Vial 
Guard ® giver større lysinfald på libellen og gør det nemmere 
at aflæse, den sorte ring låser vaterpaset fast mod væggen så 
den nemt kan holdes med en hånd. Store ergonomiske hånd-
tag kan betjenes med handsker. Ekstra kraftig 6061 T5 aircraft 
aluminiums profil.

True Blue Vattenpass 
/ True Blue Vaterpas

Blå eloxerat vattenpass för den professionella användaren. 
Precisionsfrästa kontaktytor säkerställer hög noggrannhet. 
True Blue ® rören har en noggrannhet på +/- 0,05 mm / m i 
samtliga arbetspositioner. Aluminium profil - optimal för takar-
bete. eShock Pro ™ ändkåpor för optimalt skydd av aluminium 
profilen. Vial Guard ® ger större ljusbild vid röret och gör det 
lättare att läsa, den svarta ringen låser vattenpasset ordentligt 
mot väggen så att den lätt kan hållas med en hand. Stora er-
gonomiska handtag som kan användas med handskar. Extra 
kraftig 6061 T5 aircraft aluminium profil.

Blå elokseret vaterpas til den professionelle bruger. Præci-
sionsfræste anlægsflader sikrer høj nøjagtighed. True Blue ® 
libeller med en nøjagtighed på +/- 0,05 mm/m i samtlige arbe-
jdspostitioner. Alu profil - optimal for lægtearbejde. eShock 
Pro™ endekapper for optimal beskyttelse af alu profilen. Vial 
Guard ® giver større lysinfald på libellen og gør det nemmere 
at aflæse, den sorte ring låser vaterpaset fast mod væggen så 
den nemt kan holdes med en hånd. Store ergonomiske hånd-
tag kan betjenes med handsker. Ekstra kraftig 6061 T5 aircraft 

aluminiums profil.

True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig alu-
miniumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen.
Det har genomförts tester med rörets noggrannhet när tillverkaren både kastade och körde en bil över vattenpasset 
utan att den förlorar sin noggrannhet, vilket är mycket viktigt, eftersom vi alla känner till problemet, där vi köpte ett 
nytt vattenpass, och därefter kasserar den på grund av bristande noggrannhet, eftersom vi har tappat den på gol-
vet.
Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

True blue er 100% nøjagtig, libellen er meget tydligere end normalt. Selve vaterpasset er opbygget i kraftig alu 
profil og har store håndtag så det ligger godt i hånden. 
Der er gennemført forsøg med libellens nøjagtighed, hvor producenten både kaster og lader en bil køre over vater-
passet uden at vaterpasset mister sin nøjagtighed, hvilket er meget afgørende, idet vi alle kender til problema-
tikken, hvor vi har købt et nyt vaterpas, og efterfølgende måtte kassere det grundet unøjagtighed, fordi vi har tabt 
det på gulvet.
Ligeledes kan du også få vaterpassene i 120+, og 180+, som har sine fordele både ved gulvlægning og ved tag 
lægning.

Beskrivning/
Beskrivelse

Längd cm/
Længde cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

60+Vattenpass/
60+ Vaterpas

60 4511070060 1

120+Vattenpass/
120+ Vaterpas

120 4511070120 1

180+Vattenpass/
180+ Vaterpas

180 4511070180 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Längd cm/
Længde cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Vattenpass/
Vaterpas

80 4511080080 1

Vattenpass/
Vaterpas

120 4511080120 1

Vattenpass/
Vaterpas

190 4511080190 1
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s True Blue Vattenpass Prof
/ True Blue Vaterpas Prof

Precisionsfrästa kontaktytor säkerställer hög noggrannhet. 
Kraftiga ändkåpor. Kraftigt grepp. Precisionsframställda libel-
ler med noggrannhet på +/-0,5mm.

Præcisionsfræste anlægsflader sikrer høj nøjagtighed. 
Kraftige endeprofiler. Kraftige greb. Præcisionsfremstillede li-
beller nøjagtighed +/-0,5 mm.

True Blue Digital vattenpass
/True Blue Digital vaterpas

Digitalt vattenpass som mäter procent/grader/inch pr. 
Feet. Belyst display med stora lättläsliga tal. Extra kraftig 6061 
T5 aircraft aluminium profil. Precisionsfrästa kontaktytor säk-
erställer hög noggrannhet. Stora ergonomiska handtag som 
kan användas med handskar True Blue ® rören har en nog-
grannhet på +/- 0,05 mm / m i samtliga arbetspositioner.

Möjligt för inställning av falsk 0 punkt. Alarm funktion vid 0 
punkt. 024 modellen är utrustad med röd laser linje. 

Digital vaterpas som måler procent/grader/inch pr. feet.

Belyst display med store letlæselige tal. Ekstra kraftig 6061 T5 
aircraft aluminiums profil. Præcisionsfræste anlægsflader sikr-
er høj nøjagtighed. Store ergonomiske håndtag kan betjenes 
med handsker. True Blue ® libeller med en nøjagtighed på 

+/- 0,05 mm/m i samtlige arbejdspostitioner. Mulighed for ind-
stilling af falsk 0 punkt. Alarm funktion ved 0 punkt. 024 mod-
ellen udstyret med rød laser linie.

True Blue Torpedo vattenpass
/True Blue Torpedo vaterpas

True Blue ® rören har en noggrannhet på +/- 0,05 mm / m
i samtliga arbetspositioner. Extra kraftig aluminium profil med 
möjlighet för avläsning av röret från toppen. V-profil på den ena 
sidan är perfekt vid rörarbete. Horisontal, vertikal och 45° av-
läsning av röret. Magnetisk kontaktyta. V-profil på den ena 
sidan är perfekt vid rörarbete. Horisontal, vertikal och 45° av-
läsning av röret.

True Blue ® libeller med en nøjagtighed på +/- 0,05 mm/m 
i samtlige arbejdspostitioner. Ekstra kraftig alu profil med mu-
lighed for aflæsning af libellen fra toppen. V-profil på den ene 
side ideelt ved rørarbejde. Horisontal, vertikal og 45° aflæsning 
af libeller. Magnetisk anlægsflade V-profil på den ene side 
ideelt ved rørarbejde. Horisontal, vertikal og 45° aflæsning af li-
beller.

True Blue Torpedo vattenpass
/True Blue Torpedo vaterpas

True Blue ® rören har en noggrannhet på +/- 0,05 mm / m
i samtliga arbetspositioner. Extra kraftig aluminium profil med 
möjlighet för avläsning av röret från toppen. V-profil på den ena 
sidan är perfekt vid rörarbete. Horisontal, vertikal och 45° av-
läsning av röret. Magnetisk kontaktyta. V-profil på den ena 
sidan är perfekt vid rörarbete. Horisontal, vertikal och 45° av-
läsning av röret.

True Blue ® libeller med en nøjagtighed på +/- 0,05 mm/m 
i samtlige arbejdspostitioner. Ekstra kraftig alu profil med mu-
lighed for aflæsning af libellen fra toppen. V-profil på den ene 
side ideelt ved rørarbejde. Horisontal, vertikal og 45° aflæsning 
af libeller. Magnetisk anlægsflade V-profil på den ene side 
ideelt ved rørarbejde. Horisontal, vertikal og 45° aflæsning af li-
beller.

Beskrivning/
Beskrivelse

Längd cm/
Længde cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Vattenpass/
Vaterpas

60 4511060060 1

Vattenpass/
Vaterpas

120 4511060120 1

Vattenpass/
Vaterpas

180 4511060180 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Längd cm/
Længde cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Med laser/
Med laser

60 4514010024 1

Utan laser/
Uden laser

60 4514010124 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Längd cm/
Længde cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Kraftiga neodym magneter/
Super kraftige neodym 

magneter

25 4514081025 1

Magnetisk kontaktyta/
Magnetisk

anlægsflade

23 4514084122 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Längd cm/
Længde cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Magnetisk kontaktyta/
Magnetisk anlægsflade

23 4514081023 1
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True Blue Torpedo vattenpass
/True Blue Torpedo vaterpas

No-dog feature. Bearbetad kraftig aluminiumprofil. Kraftiga 
neodym magneter. Robusta gula rör. Gips vinklar. 

No-dog feature. Gennemarbejdet extruderet kraftig alu 
profil. Kraftige Neodym magneter. Robuste gule libeller. Gips 
vinkeler.

Gipsvinkel/Gips vinkler

- 4,5mm kraftig anodiserat aluminium.Stora lättläsliga tal. 
- Låsning mellan de två delarna sker med 4 nitar, säkerställer 
att vinkeln alltid är 90 °.
- Designad för arbete med gipskivor.
- Centimeter gradering

• 4,5mm kraftig anoizeret alu.
• Store letlæselige tal.
• Låsning mellem de to dele sker med 4 nitter, sikrer vinkel 
altid er 90°.
• Designet til gipspladearbejde
• Centimeter gradering

Gipsvinkel/Gips vinkler

•  4,5mm kraftig anodiserat aluminium.
• Stora lättläsliga tal.
• Vinkelgradering 30, 45, 60,75° ställs in med skruvlås.
• Justerbar längd.
• Designad för arbete med gipskivor.
• Centimeter gradering

•
• 4,5mm kraftig anoizeret alu. 
• Store letlæselige tal.
• Vinkelgraduering 30, 45, 60,75° indstilles nemt med skruelås.
• Justerbar længde.
• Designet til gipspladearbejde.
Centimeter gradering

Vinkel/Vinkel

Rätskiva/Retteskinner

 Rätskiva med 2 rör 1,2 mm kraftig aluminium profil. Hand-
tag är placerat med 120 cm mellanrum så rätskivan är lätt att 
använda.

 Retteskinne med 2 libeller 1,2 mm kraftig aluprofil.Håndtag 
er placeret med 120 cm indbyrdes afstand så rette skinnen er 
nem at betjene.

Beskrivning/
Beskrivelse

Längd cm/
Længde cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Torpedo vattenpass/
Torpedo vaterpas

14 4514084114 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Storlek mm/
Størrelse mm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Gipsvinkel/Gips vinkler 1200x560x4,5 mm 45141812 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Storlek mm/
Størrelse mm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Gipsvinkel/Gips vinkler 1200x560x4,5 mm 45141912 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Storlek mm/
Størrelse mm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Aluminiumvinkel/
Aluminiumvinkel

180 mm 45102992 1

Aluminiumvinkel/
Aluminiumvinkel

300 mm 45103992 1

Beskrivning/
Beskrivelse

Storlek cm/
Størrelse cm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

Rätskiva med två libeller
/Retteskinne med 2 libeller

180 29290180 1

Rätskiva med två libeller/
Retteskinne med 2 libeller

200 29290200 1

Rätskiva med två libeller/
Retteskinne med 2 libeller

240 29290240 1
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