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Nivele cu bulă de aer

Nivele cu laser

Dreptare și echere
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Nivele cu bulă de aer
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2,4’’ (6cm)

 � Nivelă compactă cu bulă de aer.
 � Plumb Site® Dual-View™ – vizor tip 
„periscop“ (pentru vizualizare directă și 
din lateral).

 � 2 sau 3 bule de aer în sticlă acrilică.
 � Suprafaţă rectificată în lungime de până 
la 48” (120 cm).

 � Amortizoare de șoc la capete.
 � Precizia nivelării 0,5 mm/m.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740008 KAPRO Nivela 789-40P 40cm 2 bule 16’’ (40cm) 10

740009 KAPRO Nivela 789 -40P 60cm 2 bule 24’’ (60cm) 10

740010 KAPRO Nivela 789 -40P 80cm 2 bule 32’’ (80cm) 10

740011 KAPRO Nivela 789 -40P 100cm 2 bule 40’’ (100cm) 10
740012 KAPRO Nivela 789 -40P 120cm 2 bule 48’’ (120cm) 10
740013 KAPRO Nivela 789 -40P 150cm 2 bule 60’’ (150cm) 3

740015 KAPRO Nivela mag 789 -40PM 60cm 2 bule 24’’ (60cm) 3

740016 KAPRO Nivela mag 789 -40PM 120cm 2 bule 48’’ (120cm) 3

740052 KAPRO Nivela mag 789 -40PM 100cm 2 bule 40’’ (100cm) 10

740051 KAPRO Nivela mag 789 -40PM 80cm 2 bule 32’’ (80cm) 10

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740025 KAPRO Nivela 779-40 40cm 2 bule 16’’ (40 cm) 10

740026 KAPRO Nivela 779-40 50cm 2 bule 20’’ (50 cm) 10

740027 KAPRO Nivela 779-40 60cm 2 bule 24’’ (60 cm) 10

740028 KAPRO Nivela 779-40 80cm 2 bule 32’’ (80 cm) 10

740029 KAPRO Nivela 779-40 100cm 2 bule 40’’ (100 cm) 10

740030 KAPRO Nivela 779-40 120cm 2 bule 48’’ (120 cm) 10

740031 KAPRO Nivela 779-40 150cm 2 bule 60’’ (150 cm) 10

740032 KAPRO Nivela 779-40 180cm 2 bule 72’’ (180 cm) 10

740033 KAPRO Nivela 779-40 200cm 2 bule 80’’ (200 cm) 12

740102 KAPRO Nivela mag 779-40M 100cm 2 bule 40’’ (100 cm) 10

740100 KAPRO Nivela mag 779-40M 60cm 2 bule 24’’ (60 cm) 10

740101 KAPRO Nivela mag 779-40M 80cm 2 bule 32’’ (80 cm) 10

Prindere magnetică 
(Model 781-40PM)

Vizor Plumb Site® 
Dual-View™

Nivelă laSer 789 (781P) 
GeNeSiS

 � Nivelă compactă cu bulă de aer.
 � 2 sau 3 bule de aer în sticlă acrilică.
 � Suprafaţa rectificată în lungime de până la 48” (120 cm).
 � Amortizoare de șoc din cauciuc la capete.
 � Precizia nivelării 0,5 mm/m.
 � Disponibil și în varianta magnetică.

Nivela 779 SPiriT

 � Nivelă 246 compactă, de buzunar cu bulă de aer.
 � 1 bula de aer în sticlă acrilică;
 � Dimensiuni reduse (10 cm), încape  
în buzunar sau trusa de scule

 � Amortizoare de şoc din cauciuc  
la capete;

 � Precizia nivelării 0,5mm/m; 
 � Rezistenţă la radiaţii UV;
 � Rezistenţă la şocuri mecanice.

Cod Denumire Buc/bax

740096 KAPRO Nivela 246 buzunar 10

Nivela 246 de buzuNar
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 � Nivelă compactă cu bulă de aer.
 � 3 bule de aer pentru măsurare orizontală, verticală 
și în unghi de 45°).

 � Canelură magnetică în formă de „V“ pentru ţevi și 
conducte.

 � Amortizoare de șoc din cauciuc la capete.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740024 KAPRO Nivela 227C 23cm 3 bule 9’’ (23 cm) 10

Nivela 227

1,6’’ (4cm)

www.temad.ro326

Nivele cu bulă de aerNivele cu bulă de aer



 � Nivelă pentru instalaţii sanitare.
 � 2 bule în sticlă acrilică, sigilată cu răşină epoxidică: 

 - 1 bulă verticală cu vizor Plumb Site ® Dual-View™ 
vizor tip “periscop” (pentru vizualizare directă şi 
din lateral).

 - 1 bulă orizontală cu linii gradate până la 2%. 
 � 5 marcatori în profilul nivelei în punctele standard 
de instalare chiuvetă: 

 - 280 mm pentru ataşarea chiuvetei în perete; 
 - 150 mm pentru amplasarea robinetului; 
 - 75 mm pentru conductele de apă sub chiuvetă. 

 � Precizie 0,5mm/m. 
 � Amortizoare de şoc la capete.
 � Profil dreptunghiular din aluminiu ranforsat. 

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740098 KAPRO Nivela 108  70cm pt. instalatori 70cm 10

Nivela 108 PeNTru iNSTalaTori

 � 2 bule de aer în sticlă acrilică
 � Plumb Site®  Dual-View™ vizor tip “periscop” 
(pentru vizualizare directă şi din lateral)

 � Suprafaţă rectificată
 � Corp din aluminiu foarte rezistent
 � Amortizoare de şoc din cauciuc la capete
 � Precizie 0.5 mm/m

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740019 KAPRO Nivela speciala const 920-10 60cm 2 bule 60cm 10

Nivelă 920 PeNTru Plăci 
ceramice și STiclă

 � Nivelă cu profil de aluminiu cu fante pentru profile 
şi marcatori la 40 şi 60cm pentru poziţionarea 
profilelor standard 

 � Fante pentru profile cu magneţi din pământuri rare –  
introduceţi şi menţineţi profilele din metal pentru 
deplasare şi fixare uşoară şi rapidă

 � Găsiţi profilele din spatele plăcilor de gips carton cu 
marcatorii de poziţionare din lateralul nivelei. 

 � Bule în sticlă acrilică, sigilată cu răşină epoxidică: 
 - 1 bulă verticală Plumb Site® Dual-View™ 
 - 1 bulă orizontală 

 � Suprafaţă rectificată 
 � Amortizoare de şoc la capete 
 � Precizie: 0,5mm/m

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740097 KAPRO Nivela MAG773 90cm pt pereti gips-carton 90cm 10

Nivelă 773 PeNTru GiPS-carToN
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Nivele LASER
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 � 2 linii (verticală și orizontală) ce se intersectează în 
unghi de 90°

 � Distanța vizibilitate interior – 20m
 � Acuratețe: 0.2mm/m
 � Mod de folosire “Tilt” pentru măsurare înclinată sau 
în unghi

 � Magneți și curea cu scai pentru fixare
 � Autoreglare : ±5°
 � Filet 1/4” pentru trepied
 � Dimensiuni compacte
 � Include: husă textilă pentru transport

Cod Denumire Buc/bax

740035 KAPRO Nivela LASER 862 cu autonivelare 2 raze 6

Nivela laSer 862 cu 
auToNivelare, 2 raze

 � 2 linii (verticală și orizontală) ce se intersectează în 
unghi de 90°

 � Distanța vizibilitate: interior – 30m, exterior – 50m cu 
detector

 � Acuratețe: 0.2mm/m
 � Mod de folosire “Tilt” pentru măsurare înclinată sau în 
unghi, fiecare pas al suportului metalic reprezintă 15°

 � Suport metalic cu funcție de protecție și măsurare 
înclinată

 � Autoreglare : ±5° și semnal sonor/vizual pentru 
atenționare depăsire nivel autoreglabil

 � Filet 1/4” pentru trepied
 � • Carcasa cauciucată pe suport metalic rezistente la 
socuri

 � Dimensiuni compacte
 � Include: husă textilă pentru transport și trepied
 � Reglabil până la 120cm

Cod Denumire Buc/bax

740034 KAPRO Nivela LASER 872 cu autonivelare 2 raze+trepied 6

Nivelă laSer 872 cu 
auToNivelare, 2 raze+TrePied

 �  Nivelă.
 � Înclinare pentru scurgere  – 2%.
 � Riglă de măsurare.
 � Marcare ușoară – aderență ridicată pe perete.
 � Tăiere în siguranță. 
 � Profil ultra rezistent, bulă protejată.
 � Amortizoare de cauciuc la capete.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740120 KAPRO Nivela 770 gradata 60cm 60cm 10

740121 KAPRO Nivela 770 gradata 80cm 80cm 10

740122 KAPRO Nivela 770 gradata 100cm 100cm 10

Nivela 770 ProfeSioNală 
GradaTă

www.temad.ro328

Nivele laser / TelemeTruNivele laser



CARACTERISTICI
 �  Linie orizontală și verticală în cruce, la 90°
 �  Rază laser la interior 30m (100’)
 �  Rază laser la exterior 60m (200’) cu detector
 � Precizie: ± 0,2mm/m (0,0002”/”)
 �  Rază de auto-nivelare: ±3°
 �  Mod manual
 �  Avertizare sonoră și vizuală de nealiniere
 �  Mod puls
 �  Etanșă la apă și praf (IP65)
 �  Cauciuc de protecție peste carcasa turnată
 �  Sistem fixare trepied (Tripod-ready): filet 1/4”

Include: Baterii, țintă laser, săculeț moale

Aplicaţii
 � Montaj plăci
 � Amplasare dulapuri
 � Proiecte la exterior și instalare punți

Cod Denumire Buc/bax

740124 KAPRO Nivela laser verde 870G IP65 2 raze 6

Nivela laSer verde 870G, 2 raze

CARACTERISTICI
 � Rază de măsurare:

- Interior - până la 30m (100’)
- Exterior - până la 10m (33’)

 � Precizie: ±0,2mm/m
 � Capac flip de identificare fascicul pentru 
vizibilitate ridicată și pentru protecția tastaturii

 � Măsurători: 
- Suprafață 
-  Volum
-  Cea mai scurtă distanță de detectare cu 

măsurare dinamică (continuă)
-  Mod de măsurare indirectă, utilizând 

Teorema lui Pitagora
 � Funcții de memorie avansate
 � Alegerea a 2 puncte de referință
 � Alegerea a 5 unități de măsură
 � Afișaj LCD cu iluminare de fundal 
 � Indicator baterie

Cod Denumire Buc/bax

740045 KAPRO telemetru LASER 363 12

TelemeTru laSer 363
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Dreptare și echere
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 � Dreptar cu bulă şi mânere din aluminiu eloxat cu suprafaţa 
tratată Easy Clean™ pentru o curăţire uşoară. 

 � Caracteristici: secţiune dreptunghiulară foarte rezistentă; 
grosime pereţi 2mm, lăţime 100mm.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740086 KAPRO Dreptar 153 cu bule și mâner 200cm 10

740087 KAPRO Dreptar 153 cu bule și mâner 250cm 10

740088 KAPRO Dreptar 153 cu bule și mâner 300cm 10

drePTar 153 cu bule și mâNer

 � Echer cu mâner din polimer rezistent la impact.
 � Linie din oțel inoxidabil cu gravură permanentă.
 � Poate fi utilizat în unghiuri de 22,5°; 45°; 67,5° și 90° pentru rame.
 � Gradare inch/cm.
 � Punct de marcare cu creionul.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740070 KAPRO Echer 309 25cm 25cm 10

740071 KAPRO Echer 309 40cm 40cm 10

echer 309

 � Dreptar simplu din aluminiu eloxat cu suprafaţa tratată Easy 
Clean™ pentru o curăţire uşoară.

 � Caracteristici: secţiune dreptunghiulară; rezistentă; grosime 
pereţi 1mm, lăţime 100mm.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740080 KAPRO Dreptar 152 fără bule și mâner 250cm 10

740081 KAPRO Dreptar 152 fără bule și mâner 200cm 10

740082 KAPRO Dreptar 152 fără bule și mâner 300cm 10

drePTar 152 fără bule și mâNer

 � Dreptar profil trapez din aluminiu eloxat cu suprafaţa tratată 
Easy Clean™ pentru o curăţire uşoară.

 � Caracteristici: secţiune trapezoidală; grosime pereţi 1.3mm, 
lăţime 97.5mm.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740092 KAPRO Dreptar 154 profil trapez 200cm 10

740093 KAPRO Dreptar 154 profil trapez 250cm 10

drePTar 154 Profil TraPez
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Linii de cretă
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 � Linie de cretă cu fir bicomponent (bumbac – pentru absorbţie 
cretă şi sintetic pentru rezistenţă). 

 � Lungime 20m. 
 � Ergonomic atât pentru stângaci, cât şi pentru dreptaci. 
 � Orificiul de  alimentare cu cretă este prevăzut cu diafragmă 
pentru o realimetare curată, fără praf.

 � Cârligul se poate fixa uşor (prin apăsare cu mâna – fără ciocan, 
cuie, etc) în plăcile de gips-carton.

 � Linie de cretă cu recuperare de 6 ori mai rapidă a firului  
(tip mulinetă).

 � Conţine pe sfoară o mini-nivelă cu bulă pentru verificarea 
măsurării înainte de marcare.

 � Firul este bicomponent (bumbac – pentru absorbţie cretă şi 
sintetic pentru rezistenţă).

 � Lungime 30m.
 � Ergonomic atât pentru stângaci, cât şi pentru dreptaci. 
 � Orificiul de alimentare cu cretă este prevăzut cu diafragmă 
pentru o realimetare curată, fără praf.

 � Cârligul se poate fixa uşor (prin apăsare cu mâna – fără ciocan, 
cuie etc) în plăcile de gips-carton.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740094 KAPRO linie creta 211 20m 10

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740095 KAPRO linie creta 214PROFI 30m 10

 liNie creTă 211 

liNie creTă 214 Profi 
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 � Raft pentru 24 nivele 
Cod: 600044

raft

 � Excelentă extindere a benzii cu posibilitate de blocare.
 � Sistem de prindere de centură.
 � Carcasă din metal.
 � Dimensiuni: 3 m.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740043 KAPRO Ruleta 500-3; 3m 3m 12

ruleTa 500

 � Se poate prinde de colţuri pentru o măsurare precisă a 
diagonalei.

 � Excelentă extindere a benzii cu posibilitate de blocare.
 � Sistem de prindere de centură.
 � Pro Touch™ – carcasă din cauciuc rezistentă la șocuri.
 � Dimensiuni: 5 m; 8 m.

Cod Denumire Lungimi Buc/bax

740037 KAPRO Ruleta 608-5; 5m 5m 12

740038 KAPRO Ruleta 608-8; 8m 8m 12

ruleTa 608

www.temad.ro332


