
NYTT FÖR VATTENBURET, LUFTVÄRMEPUMP ELLER 
VATTENBUREN VÄRME I GAMLA HUS MED DIREKT-
VERKANDE EL
I dessa dagar med redan dyra och stigande elpriser kan Kanallisten vara en mycket rationell och 
estetiskt bra lösning. I hus där nya vattenradiatorer måste monteras är det mycket svårt att dra 
vattenledningsrören snyggt. Kanallisten är lösningen. Vi har även dörrfoder och snygga lösningar 
vid skarv golvlist dörrfoder.  Kontakta oss för mer information.

VAL AV LIST
Kanallisten är S & CE-godkänd för elledningar. För att underlätta val av 
list har vi delat in elledningar i två grupper. 
Användarsladdar: Sladd till uttag, t ex lampsladd, telefon- och datorsladd. 
Fast installation: Kablar direkt till ström/säkringsnät, t ex till vägguttag, 
värmeelement etc. (Kontrollera ampere på säkring.) Är du osäker över 
vad som gäller angående ledningsdragningar, vad du får göra själv och 
när det krävs en fackman, hittar du all information på 
www.elsakerhetsverket.se. 

KANALLIST STANDARD (MAX 1200W)
List för enkla ledningsdragningar av endast användarsladdar eller en-
dast fast installation. (Om du vill dra många och tjocka användarsladdar, 
som t ex datakablar och högtalarledningar för ett hemmabio-system, 
välj Kombi och uteslut U-profilen.)

MONTERINGSANVISNING

KANALLIST KOMBI
List för dragning av fast installation, många/tjocka användarsladdar eller 
en kombination av användarsladdar och installationskablar i samma list. 

Montage av clips
Skruva fast montageclipset 
i väggen jäms med golvet, 
c/c avstånd ca 40–50 cm.

Montage av 
listens lock
Lägg i kablarna i hålrummet som 
bildas mellan vägg och list. Sätt på 
locket. 

Montage av clips 
i hörnen
Vid hörnen skall clipsen monteras 
så nära hörnet som möjligt och 
därefter c/c avstånd ca 40–50 cm.

Utfräsning av lock
Fila ett spår i locket där du vill att 
en eventuell sladd ska komma
upp (t ex lampsladd).

Montage av
varningsdekal
Använd de medföljande varnings-
dekalerna för att undvika olyckor 
till följd av borrning/spikning i de 
dolda kablarna. Placera dekalen 
i varje hörn och på varje dörrkarm.

Montage av listens 
underdel
Tryck på listens underdel på clipsen.

U-profil
Kombilisten har en U-profil som 
läggs som ett lock ovanför strömka-
beln. Vid kombination av elledningar 
skall U-profilen användas för 
strömkablar.

Montage av list
i skarvar
Vid skarvarna monteras clipset
i mitten utav skarven. 

U-PROFIL
Kombilisten har en U-profil som läggs som ett lock ovanför strömka-
beln. För att ledningsdragningen ska vara S-märkt krävs att U-profilen 
används för att skilja installationskabel och användarsladdar åt. Ovanför 
U-profilen kan du dra telefonledning, högtalarkablar etc. Vill du enbart 
använda användarsladdar (alternativt enbart installationskablar) går det 
bra att utesluta U-profilen för att få mer utrymme.

LOCK
Kanallisten består av underdel och lock. Locket trycks enkelt på som 
sista moment, då sladdarna har lagts i. Fila sedan ett spår där du vill att 
sladden skall komma upp. Vid reparationer, som t ex ommålning eller 
reparation, spar locket både tid och arbete. Istället för att täcka eller riva 
bort lister, tar du helt enkelt bort locket under arbetets gång. När du är 
klar sätts locket enkelt tillbaka. 
Kanallisten finns i en mängd olika utföranden – se hela vårt sortiment 
på www.bofastening.se. 

VAL AV SKRUV OCH FÄSTDON
Skruven som är levererad med listen är tillräcklig för att montera clipset 
där det är ett lager gips utanpå trä eller stålregel eller direkt mot betong 
med lämplig plugg. Var noga med att undersöka hur din väggkonstruk-
tion ser ut innan du väljer skruv och eventuell plugg. De vanligaste 
väggarna är idag uppbyggda enligt tabellen nedan:

TRÄREGEL med utanpåliggande gips

Gips 1 lager 9–13 mm 41 mm (medlevererad)
Gips 2 lager 26 mm 57 mm

STÅLREGEL med utanpåliggande gips

Gips 1 lager 9–13 mm 41 mm (medlevererad)
Gips 2 lager 26 mm 57 mm

OJÄMNA VÄGGAR OCH GOLV
I de fall golv eller vägg är mycket ojämna kan man vara tvingad att pressa 
ned listen mot golvet eller in mot väggen. Det kan då vara besvärligt att få 
fast listen på clipset. Tänk då på att förborra listen. 3 mm för skruv 3,9 och 
4 mm för skruv 4,5. Lägg till listens bredd till skruvlängden och välj när-
maste skruv.  Exempelvis: list 19mm + gips 13mm + min montagedjup 
i träregel 25mm = 57mm, välj skruv 3,9 x 57. 
Viktigt vid skruvning genom listen! Montera clipset på listen ungefär där 
du skall dra skruven för att få stöd mot väggen. 

KAPNING OCH GERING
För bästa resultat vid kapning och gering ska du använda en skarp tättandad 
klinga eller såg (ej gammal och slö) avsedd för listkapning. Dessutom är det 
viktigt att lägga listen i verktyget med folien åt det håll där klingan går in 
i listen, annars finns risk att man slår sönder mdf:en och ”fransar” folien.

MONTERINGSTIPS
Vid renoveringar kan du med fördel montera Kanallisten med clipset innan golvet läggs. Använd 
en trälist som motsvarar tjockleken på det nya golvet och montera clipset på rätt höjd efter den 
mallen. Kanallistens underdel sätts på plats vilket tillåter att El & VVS-dragningar kan göras innan 
det nya golvet läggs dit. Tapetsering eller målning kan lätt utföras efter att Kanallisten är mon-
terad då tapeten kan dras ner bakom listen utan några problem. När allt jobb är klart monteras 
locket på listen.

SKÖTSELRÅD
Vid städning av golv var sparsam med vatten och vrid ur moppen väl. Använd om möjligt torr 
trasa vid listkanten och undvik rengöringsmedel. 

Rekommenderad skruvlängd/
mm clipsmontage
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Monteringsanvisning

Döljer enkelt sladdar  
och kablar i listen 

Val av list
Det är viktigt att du väljer rätt Kanallist.
Kanallisten är S & CE-godkänd för elledningar.
För att underlätta val av list har vi delat in elledningar i två grup-
per. Användarsladdar: Sladd till uttag, t ex lampsladd, telefon- och 
datorsladd. Fast installation: Kablar direkt till ström/säkringsnät,  
t ex till vägguttag, värmeelement etc. (Kontrollera ampere på säkring.) 
Är du det minsta osäker över vad som gäller angående ledningsdrag-
ningar, vad du får göra själv och när det krävs en fackman, hittar du 
all information på www.elsakerhetsverket.se. 

Kanallisten levereras i två utföranden; Standard och Kombi. 
Kanallist Standard (max 1200W)
List för enkla ledningsdragningar av endast användarsladdar eller 
endast fast installation. (Om du vill dra många och tjocka användar-
sladdar, som t ex datakablar och högtalarledningar för ett hemmabio-
system, välj Kombi och uteslut U-profilen.) 
KanallistKombi 
List för dragning av fast installation, många/tjocka användarsladdar 
eller en kombination av användarsladdar och installationskablar i 
samma list. 

U-profil
Kombilisten har en U-profil som läggs som ett lock ovanför ström-
kabeln. För att ledningsdragningen ska vara S-märkt krävs att U-
profilen används för att skilja installationskabel och användarsladdar 
åt. Ovanför U-profilen kan du dra telefonledning, högtalarkablar 
etc. Vill du enbart använda användarsladdar (alternativt enbart 
installationskablar) går det bra att utesluta U-profilen för att få mer 
utrymme. 

Val av skruv och fästdon 
Skruven som är levererad med listen är tillräcklig för att montera 
clipset där det är ett lager gips utanpå trä eller stålregel eller direkt 
mot betong med lämplig plugg. Behöver du en längre skruv eller 
plugg, välj från vårt påsförpackade sortiment.
   Var noga med att undersöka hur din väggkonstruktion ser ut 
innan du väljer skruv och eventuell plugg. De vanligaste väggarna är 
idag uppbyggda enligt följande tabell:

 Rekommenderad
 skruvlängd/mm
 Clipsmontage  
Träregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager 9 - 13mm 41mm (medlevererad)  
 
Gips 2 lager   26mm 57mm (se sep.påspack)
    
Stålregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager   9 - 13mm 41mm (medlevererad)  

Gips 2 lager  26mm 57mm (se sep.påspack)
     

Ojämna väggar & golv
I de fall golv eller vägg är mycket ojämna kan man vara tvingad att 
pressa ned listen mot golvet eller in mot väggen. Det kan då vara 
besvärligt att få fast listen på clipset. Det löser du genom att istället 
skruva genom listen. Tänk då på att förborra listen. 3 mm för skruv 
3,9 och 4 mm för skruv 4,5. Lägg till listens bredd till skruvlängden 
och välj närmaste skruv. T.ex. list 19mm + gips 13mm + min monta-
gedjup i träregel 25mm = 57mm, välj skruv 3,9 x 57. Vid ojämna golv 
och väggar väljer du med fördel vårt mjuka lock.
Viktigt vid skruvning genom listen! Montera clipset på listen unge-
fär där du skall dra skruven för att få stöd mot väggen. 

Lock
Kanallisten består av underdel och lock. Locket trycks enkelt på 
som sista moment, då sladdarna har lagts i. Fila sedan ett spår där 
du vill att sladden skall komma upp (behövs ej vid plastlock).

Vid reparationer, som t ex ommålning eller reparation, spar locket 
både tid och arbete. Istället för att täcka eller riva bort lister, tar 
du helt enkelt bort locket under arbetets gång. När du är klar sätts 
locket enkelt tillbaka. 

Kanallisten finns i en mängd olika utföranden (se hela vårt sor-
timent på www.kanallisten.com). Lock i trä eller plast. Det mjuka 
plastlocket säljs som tillbehör. 

Monteringstips
Vid renoveringar kan du med fördel montera Kanallisten med clipset 
innan golvet läggs. Använd en trälist som motsvarar tjockleken på det 
nya golvet och montera clipset på rätt höjd efter den mallen.
Kanallistens underdel sätts på plats vilket tillåter att El & VVS-drag-
ningar kan göras innan det nya golvet läggs dit. Detta eliminerar risk 
för skador och onödigt slitage på det nya golvet. 
Tapetsering eller målning kan lätt utföras efter att Kanallisten är mon-
terad då tapeten kan dras ner bakom listen utan några problem. När 
allt jobb är klart monteras locket på listen.

Monteringsanvisning
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Montage av clips
Skruva fast montageclipset 
i väggen jäms med golvet, 
c/c avstånd ca 30 cm.

Montage av listens 
underdel
Tryck på listens underdel 
på clipsen.
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Montage av listens 
lock 
Lägg i kablarna i 
hålrummet som bildas 
mellan vägg och list. 
Sätt på locket. 

U-profil
Kombilisten har en U-profil 
som läggs som ett lock ovanför 
strömkabeln. Vid kombination 
av elledningar skall U-profilen 
användas för strömkablar. 
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Montage av clips i 
skarvar
Vid skarvarna monteras 
clipset i mitten utav 
skarven. 

Montage av clips i 
hörnen
Vid hörnen skall clipsen 
monteras så nära hörnet 
som möjligt.

Montage av varningsdekal
Använd de medföljande varningsdeka-
lerna för att undvika olyckor till följd av 
borrning/spikning i de dolda kablarna. 
Placera dekalen i varje hörn och på 
varje dörrkarm.

Fig 8
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www.kanallisten.com

Nytt för vattenburet, luftvärmepump eller vattenburen 
värme i gamla hus med direktverkande el
I dessa dagar med redan dyra och stigande elpriser kan Kanallisten  
vara en mycket rationell och estetiskt bra lösning. I hus där nya vatten-
radiatorer måste monteras är det mycket svårt att dra vattenlednings-
rören snyggt. Kanallisten är lösningen.

Vi har även dörrfoder och snygga lösningar vid skarv golvlist dörr-
foder.

Kontakta oss för mer information.

Fig 4

Urfräsning av lock 
Fila ett spår i locket där 
du vill att sladden skall 
komma upp.
Det mjuka locket (till-
behör) är flexibelt och 
behöver därför ej filas ur.   

Benämning Färg Artikel.nr 
Mjukt lock 12x9x2400 Vit 1511
Mjukt lock 12x9x2400 Ek 1511-2
Mjukt lock 12x19x2400 Vit 2511
Mjukt lock 12x19x2400 Ek 2511-2

Trälock

Plastlock

Sortiment – Tillbehör
Benämning Färg Artikel.nr Antal/påse
Clips  Clips/16 16 st
Listskruv  3,8 x 41            LS3841/16 16 st
Listskruv  3,8 x 57  LS3857/16 16 st
Listskruv  4,5 x 50   SK4550/16 16 st
Listskruv  4,5 x 70  SK4570/16 16 st
Täcklock till listskruv  Vit Vithatt/16 16 st
Täcklock till listskruv Brun (till eklist) Ekhatt/16 16 st
Nylonplugg 5 x 25  Plugg/16 16 st
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Kapning och gering
För bästa resultat vid kapning och gering ska du använda en skarp 
tättandad klinga eller såg (ej gammal och slö) avsedd för listkap-
ning. Dessutom är det viktigt att lägga listen i verktyget med folien 
åt det håll där klingan går in i listen, annars finns risk att man slår 
sönder mdf:en och ”fransar” folien.

Monteringsanvisning

Döljer enkelt sladdar  
och kablar i listen 

Val av list
Det är viktigt att du väljer rätt Kanallist.
Kanallisten är S & CE-godkänd för elledningar.
För att underlätta val av list har vi delat in elledningar i två grup-
per. Användarsladdar: Sladd till uttag, t ex lampsladd, telefon- och 
datorsladd. Fast installation: Kablar direkt till ström/säkringsnät,  
t ex till vägguttag, värmeelement etc. (Kontrollera ampere på säkring.) 
Är du det minsta osäker över vad som gäller angående ledningsdrag-
ningar, vad du får göra själv och när det krävs en fackman, hittar du 
all information på www.elsakerhetsverket.se. 

Kanallisten levereras i två utföranden; Standard och Kombi. 
Kanallist Standard (max 1200W)
List för enkla ledningsdragningar av endast användarsladdar eller 
endast fast installation. (Om du vill dra många och tjocka användar-
sladdar, som t ex datakablar och högtalarledningar för ett hemmabio-
system, välj Kombi och uteslut U-profilen.) 
KanallistKombi 
List för dragning av fast installation, många/tjocka användarsladdar 
eller en kombination av användarsladdar och installationskablar i 
samma list. 

U-profil
Kombilisten har en U-profil som läggs som ett lock ovanför ström-
kabeln. För att ledningsdragningen ska vara S-märkt krävs att U-
profilen används för att skilja installationskabel och användarsladdar 
åt. Ovanför U-profilen kan du dra telefonledning, högtalarkablar 
etc. Vill du enbart använda användarsladdar (alternativt enbart 
installationskablar) går det bra att utesluta U-profilen för att få mer 
utrymme. 

Val av skruv och fästdon 
Skruven som är levererad med listen är tillräcklig för att montera 
clipset där det är ett lager gips utanpå trä eller stålregel eller direkt 
mot betong med lämplig plugg. Behöver du en längre skruv eller 
plugg, välj från vårt påsförpackade sortiment.
   Var noga med att undersöka hur din väggkonstruktion ser ut 
innan du väljer skruv och eventuell plugg. De vanligaste väggarna är 
idag uppbyggda enligt följande tabell:

 Rekommenderad
 skruvlängd/mm
 Clipsmontage  
Träregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager 9 - 13mm 41mm (medlevererad)  
 
Gips 2 lager   26mm 57mm (se sep.påspack)
    
Stålregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager   9 - 13mm 41mm (medlevererad)  

Gips 2 lager  26mm 57mm (se sep.påspack)
     

Ojämna väggar & golv
I de fall golv eller vägg är mycket ojämna kan man vara tvingad att 
pressa ned listen mot golvet eller in mot väggen. Det kan då vara 
besvärligt att få fast listen på clipset. Det löser du genom att istället 
skruva genom listen. Tänk då på att förborra listen. 3 mm för skruv 
3,9 och 4 mm för skruv 4,5. Lägg till listens bredd till skruvlängden 
och välj närmaste skruv. T.ex. list 19mm + gips 13mm + min monta-
gedjup i träregel 25mm = 57mm, välj skruv 3,9 x 57. Vid ojämna golv 
och väggar väljer du med fördel vårt mjuka lock.
Viktigt vid skruvning genom listen! Montera clipset på listen unge-
fär där du skall dra skruven för att få stöd mot väggen. 

Lock
Kanallisten består av underdel och lock. Locket trycks enkelt på 
som sista moment, då sladdarna har lagts i. Fila sedan ett spår där 
du vill att sladden skall komma upp (behövs ej vid plastlock).

Vid reparationer, som t ex ommålning eller reparation, spar locket 
både tid och arbete. Istället för att täcka eller riva bort lister, tar 
du helt enkelt bort locket under arbetets gång. När du är klar sätts 
locket enkelt tillbaka. 

Kanallisten finns i en mängd olika utföranden (se hela vårt sor-
timent på www.kanallisten.com). Lock i trä eller plast. Det mjuka 
plastlocket säljs som tillbehör. 

Monteringstips
Vid renoveringar kan du med fördel montera Kanallisten med clipset 
innan golvet läggs. Använd en trälist som motsvarar tjockleken på det 
nya golvet och montera clipset på rätt höjd efter den mallen.
Kanallistens underdel sätts på plats vilket tillåter att El & VVS-drag-
ningar kan göras innan det nya golvet läggs dit. Detta eliminerar risk 
för skador och onödigt slitage på det nya golvet. 
Tapetsering eller målning kan lätt utföras efter att Kanallisten är mon-
terad då tapeten kan dras ner bakom listen utan några problem. När 
allt jobb är klart monteras locket på listen.
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Montage av clips
Skruva fast montageclipset 
i väggen jäms med golvet, 
c/c avstånd ca 30 cm.

Montage av listens 
underdel
Tryck på listens underdel 
på clipsen.
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Montage av listens 
lock 
Lägg i kablarna i 
hålrummet som bildas 
mellan vägg och list. 
Sätt på locket. 

U-profil
Kombilisten har en U-profil 
som läggs som ett lock ovanför 
strömkabeln. Vid kombination 
av elledningar skall U-profilen 
användas för strömkablar. 
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Montage av clips i 
skarvar
Vid skarvarna monteras 
clipset i mitten utav 
skarven. 

Montage av clips i 
hörnen
Vid hörnen skall clipsen 
monteras så nära hörnet 
som möjligt.

Montage av varningsdekal
Använd de medföljande varningsdeka-
lerna för att undvika olyckor till följd av 
borrning/spikning i de dolda kablarna. 
Placera dekalen i varje hörn och på 
varje dörrkarm.
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www.kanallisten.com

Nytt för vattenburet, luftvärmepump eller vattenburen 
värme i gamla hus med direktverkande el
I dessa dagar med redan dyra och stigande elpriser kan Kanallisten  
vara en mycket rationell och estetiskt bra lösning. I hus där nya vatten-
radiatorer måste monteras är det mycket svårt att dra vattenlednings-
rören snyggt. Kanallisten är lösningen.

Vi har även dörrfoder och snygga lösningar vid skarv golvlist dörr-
foder.

Kontakta oss för mer information.

Fig 4

Urfräsning av lock 
Fila ett spår i locket där 
du vill att sladden skall 
komma upp.
Det mjuka locket (till-
behör) är flexibelt och 
behöver därför ej filas ur.   

Benämning Färg Artikel.nr 
Mjukt lock 12x9x2400 Vit 1511
Mjukt lock 12x9x2400 Ek 1511-2
Mjukt lock 12x19x2400 Vit 2511
Mjukt lock 12x19x2400 Ek 2511-2

Trälock

Plastlock

Sortiment – Tillbehör
Benämning Färg Artikel.nr Antal/påse
Clips  Clips/16 16 st
Listskruv  3,8 x 41            LS3841/16 16 st
Listskruv  3,8 x 57  LS3857/16 16 st
Listskruv  4,5 x 50   SK4550/16 16 st
Listskruv  4,5 x 70  SK4570/16 16 st
Täcklock till listskruv  Vit Vithatt/16 16 st
Täcklock till listskruv Brun (till eklist) Ekhatt/16 16 st
Nylonplugg 5 x 25  Plugg/16 16 st
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Kapning och gering
För bästa resultat vid kapning och gering ska du använda en skarp 
tättandad klinga eller såg (ej gammal och slö) avsedd för listkap-
ning. Dessutom är det viktigt att lägga listen i verktyget med folien 
åt det håll där klingan går in i listen, annars finns risk att man slår 
sönder mdf:en och ”fransar” folien.

Monteringsanvisning

Döljer enkelt sladdar  
och kablar i listen 

Val av list
Det är viktigt att du väljer rätt Kanallist.
Kanallisten är S & CE-godkänd för elledningar.
För att underlätta val av list har vi delat in elledningar i två grup-
per. Användarsladdar: Sladd till uttag, t ex lampsladd, telefon- och 
datorsladd. Fast installation: Kablar direkt till ström/säkringsnät,  
t ex till vägguttag, värmeelement etc. (Kontrollera ampere på säkring.) 
Är du det minsta osäker över vad som gäller angående ledningsdrag-
ningar, vad du får göra själv och när det krävs en fackman, hittar du 
all information på www.elsakerhetsverket.se. 

Kanallisten levereras i två utföranden; Standard och Kombi. 
Kanallist Standard (max 1200W)
List för enkla ledningsdragningar av endast användarsladdar eller 
endast fast installation. (Om du vill dra många och tjocka användar-
sladdar, som t ex datakablar och högtalarledningar för ett hemmabio-
system, välj Kombi och uteslut U-profilen.) 
KanallistKombi 
List för dragning av fast installation, många/tjocka användarsladdar 
eller en kombination av användarsladdar och installationskablar i 
samma list. 

U-profil
Kombilisten har en U-profil som läggs som ett lock ovanför ström-
kabeln. För att ledningsdragningen ska vara S-märkt krävs att U-
profilen används för att skilja installationskabel och användarsladdar 
åt. Ovanför U-profilen kan du dra telefonledning, högtalarkablar 
etc. Vill du enbart använda användarsladdar (alternativt enbart 
installationskablar) går det bra att utesluta U-profilen för att få mer 
utrymme. 

Val av skruv och fästdon 
Skruven som är levererad med listen är tillräcklig för att montera 
clipset där det är ett lager gips utanpå trä eller stålregel eller direkt 
mot betong med lämplig plugg. Behöver du en längre skruv eller 
plugg, välj från vårt påsförpackade sortiment.
   Var noga med att undersöka hur din väggkonstruktion ser ut 
innan du väljer skruv och eventuell plugg. De vanligaste väggarna är 
idag uppbyggda enligt följande tabell:

 Rekommenderad
 skruvlängd/mm
 Clipsmontage  
Träregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager 9 - 13mm 41mm (medlevererad)  
 
Gips 2 lager   26mm 57mm (se sep.påspack)
    
Stålregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager   9 - 13mm 41mm (medlevererad)  

Gips 2 lager  26mm 57mm (se sep.påspack)
     

Ojämna väggar & golv
I de fall golv eller vägg är mycket ojämna kan man vara tvingad att 
pressa ned listen mot golvet eller in mot väggen. Det kan då vara 
besvärligt att få fast listen på clipset. Det löser du genom att istället 
skruva genom listen. Tänk då på att förborra listen. 3 mm för skruv 
3,9 och 4 mm för skruv 4,5. Lägg till listens bredd till skruvlängden 
och välj närmaste skruv. T.ex. list 19mm + gips 13mm + min monta-
gedjup i träregel 25mm = 57mm, välj skruv 3,9 x 57. Vid ojämna golv 
och väggar väljer du med fördel vårt mjuka lock.
Viktigt vid skruvning genom listen! Montera clipset på listen unge-
fär där du skall dra skruven för att få stöd mot väggen. 

Lock
Kanallisten består av underdel och lock. Locket trycks enkelt på 
som sista moment, då sladdarna har lagts i. Fila sedan ett spår där 
du vill att sladden skall komma upp (behövs ej vid plastlock).

Vid reparationer, som t ex ommålning eller reparation, spar locket 
både tid och arbete. Istället för att täcka eller riva bort lister, tar 
du helt enkelt bort locket under arbetets gång. När du är klar sätts 
locket enkelt tillbaka. 

Kanallisten finns i en mängd olika utföranden (se hela vårt sor-
timent på www.kanallisten.com). Lock i trä eller plast. Det mjuka 
plastlocket säljs som tillbehör. 

Monteringstips
Vid renoveringar kan du med fördel montera Kanallisten med clipset 
innan golvet läggs. Använd en trälist som motsvarar tjockleken på det 
nya golvet och montera clipset på rätt höjd efter den mallen.
Kanallistens underdel sätts på plats vilket tillåter att El & VVS-drag-
ningar kan göras innan det nya golvet läggs dit. Detta eliminerar risk 
för skador och onödigt slitage på det nya golvet. 
Tapetsering eller målning kan lätt utföras efter att Kanallisten är mon-
terad då tapeten kan dras ner bakom listen utan några problem. När 
allt jobb är klart monteras locket på listen.
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Montage av clips
Skruva fast montageclipset 
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Montage av listens 
lock 
Lägg i kablarna i 
hålrummet som bildas 
mellan vägg och list. 
Sätt på locket. 

U-profil
Kombilisten har en U-profil 
som läggs som ett lock ovanför 
strömkabeln. Vid kombination 
av elledningar skall U-profilen 
användas för strömkablar. 
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Montage av clips i 
skarvar
Vid skarvarna monteras 
clipset i mitten utav 
skarven. 

Montage av clips i 
hörnen
Vid hörnen skall clipsen 
monteras så nära hörnet 
som möjligt.

Montage av varningsdekal
Använd de medföljande varningsdeka-
lerna för att undvika olyckor till följd av 
borrning/spikning i de dolda kablarna. 
Placera dekalen i varje hörn och på 
varje dörrkarm.
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www.kanallisten.com

Nytt för vattenburet, luftvärmepump eller vattenburen 
värme i gamla hus med direktverkande el
I dessa dagar med redan dyra och stigande elpriser kan Kanallisten  
vara en mycket rationell och estetiskt bra lösning. I hus där nya vatten-
radiatorer måste monteras är det mycket svårt att dra vattenlednings-
rören snyggt. Kanallisten är lösningen.

Vi har även dörrfoder och snygga lösningar vid skarv golvlist dörr-
foder.

Kontakta oss för mer information.
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Urfräsning av lock 
Fila ett spår i locket där 
du vill att sladden skall 
komma upp.
Det mjuka locket (till-
behör) är flexibelt och 
behöver därför ej filas ur.   

Benämning Färg Artikel.nr 
Mjukt lock 12x9x2400 Vit 1511
Mjukt lock 12x9x2400 Ek 1511-2
Mjukt lock 12x19x2400 Vit 2511
Mjukt lock 12x19x2400 Ek 2511-2

Trälock

Plastlock

Sortiment – Tillbehör
Benämning Färg Artikel.nr Antal/påse
Clips  Clips/16 16 st
Listskruv  3,8 x 41            LS3841/16 16 st
Listskruv  3,8 x 57  LS3857/16 16 st
Listskruv  4,5 x 50   SK4550/16 16 st
Listskruv  4,5 x 70  SK4570/16 16 st
Täcklock till listskruv  Vit Vithatt/16 16 st
Täcklock till listskruv Brun (till eklist) Ekhatt/16 16 st
Nylonplugg 5 x 25  Plugg/16 16 st

Patent no 9401297-8. Design patent pending

Kapning och gering
För bästa resultat vid kapning och gering ska du använda en skarp 
tättandad klinga eller såg (ej gammal och slö) avsedd för listkap-
ning. Dessutom är det viktigt att lägga listen i verktyget med folien 
åt det håll där klingan går in i listen, annars finns risk att man slår 
sönder mdf:en och ”fransar” folien.
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Döljer enkelt sladdar  
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per. Användarsladdar: Sladd till uttag, t ex lampsladd, telefon- och 
datorsladd. Fast installation: Kablar direkt till ström/säkringsnät,  
t ex till vägguttag, värmeelement etc. (Kontrollera ampere på säkring.) 
Är du det minsta osäker över vad som gäller angående ledningsdrag-
ningar, vad du får göra själv och när det krävs en fackman, hittar du 
all information på www.elsakerhetsverket.se. 

Kanallisten levereras i två utföranden; Standard och Kombi. 
Kanallist Standard (max 1200W)
List för enkla ledningsdragningar av endast användarsladdar eller 
endast fast installation. (Om du vill dra många och tjocka användar-
sladdar, som t ex datakablar och högtalarledningar för ett hemmabio-
system, välj Kombi och uteslut U-profilen.) 
KanallistKombi 
List för dragning av fast installation, många/tjocka användarsladdar 
eller en kombination av användarsladdar och installationskablar i 
samma list. 
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etc. Vill du enbart använda användarsladdar (alternativt enbart 
installationskablar) går det bra att utesluta U-profilen för att få mer 
utrymme. 

Val av skruv och fästdon 
Skruven som är levererad med listen är tillräcklig för att montera 
clipset där det är ett lager gips utanpå trä eller stålregel eller direkt 
mot betong med lämplig plugg. Behöver du en längre skruv eller 
plugg, välj från vårt påsförpackade sortiment.
   Var noga med att undersöka hur din väggkonstruktion ser ut 
innan du väljer skruv och eventuell plugg. De vanligaste väggarna är 
idag uppbyggda enligt följande tabell:

 Rekommenderad
 skruvlängd/mm
 Clipsmontage  
Träregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager 9 - 13mm 41mm (medlevererad)  
 
Gips 2 lager   26mm 57mm (se sep.påspack)
    
Stålregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager   9 - 13mm 41mm (medlevererad)  

Gips 2 lager  26mm 57mm (se sep.påspack)
     

Ojämna väggar & golv
I de fall golv eller vägg är mycket ojämna kan man vara tvingad att 
pressa ned listen mot golvet eller in mot väggen. Det kan då vara 
besvärligt att få fast listen på clipset. Det löser du genom att istället 
skruva genom listen. Tänk då på att förborra listen. 3 mm för skruv 
3,9 och 4 mm för skruv 4,5. Lägg till listens bredd till skruvlängden 
och välj närmaste skruv. T.ex. list 19mm + gips 13mm + min monta-
gedjup i träregel 25mm = 57mm, välj skruv 3,9 x 57. Vid ojämna golv 
och väggar väljer du med fördel vårt mjuka lock.
Viktigt vid skruvning genom listen! Montera clipset på listen unge-
fär där du skall dra skruven för att få stöd mot väggen. 

Lock
Kanallisten består av underdel och lock. Locket trycks enkelt på 
som sista moment, då sladdarna har lagts i. Fila sedan ett spår där 
du vill att sladden skall komma upp (behövs ej vid plastlock).

Vid reparationer, som t ex ommålning eller reparation, spar locket 
både tid och arbete. Istället för att täcka eller riva bort lister, tar 
du helt enkelt bort locket under arbetets gång. När du är klar sätts 
locket enkelt tillbaka. 

Kanallisten finns i en mängd olika utföranden (se hela vårt sor-
timent på www.kanallisten.com). Lock i trä eller plast. Det mjuka 
plastlocket säljs som tillbehör. 

Monteringstips
Vid renoveringar kan du med fördel montera Kanallisten med clipset 
innan golvet läggs. Använd en trälist som motsvarar tjockleken på det 
nya golvet och montera clipset på rätt höjd efter den mallen.
Kanallistens underdel sätts på plats vilket tillåter att El & VVS-drag-
ningar kan göras innan det nya golvet läggs dit. Detta eliminerar risk 
för skador och onödigt slitage på det nya golvet. 
Tapetsering eller målning kan lätt utföras efter att Kanallisten är mon-
terad då tapeten kan dras ner bakom listen utan några problem. När 
allt jobb är klart monteras locket på listen.

Monteringsanvisning

Golv

Vägg

Fig 1

Golv

Vägg

Fig 2

Montage av clips
Skruva fast montageclipset 
i väggen jäms med golvet, 
c/c avstånd ca 30 cm.

Montage av listens 
underdel
Tryck på listens underdel 
på clipsen.

Golv

Vägg

Golv

Vägg

Fig 3

Montage av listens 
lock 
Lägg i kablarna i 
hålrummet som bildas 
mellan vägg och list. 
Sätt på locket. 

U-profil
Kombilisten har en U-profil 
som läggs som ett lock ovanför 
strömkabeln. Vid kombination 
av elledningar skall U-profilen 
användas för strömkablar. 

Fig 5

Golv

Vägg 30 cm

Clips

Skarv

Fig 6

Fig 7

Montage av clips i 
skarvar
Vid skarvarna monteras 
clipset i mitten utav 
skarven. 

Montage av clips i 
hörnen
Vid hörnen skall clipsen 
monteras så nära hörnet 
som möjligt.

Montage av varningsdekal
Använd de medföljande varningsdeka-
lerna för att undvika olyckor till följd av 
borrning/spikning i de dolda kablarna. 
Placera dekalen i varje hörn och på 
varje dörrkarm.

Fig 8

Golv

Vägg

www.kanallisten.com

Nytt för vattenburet, luftvärmepump eller vattenburen 
värme i gamla hus med direktverkande el
I dessa dagar med redan dyra och stigande elpriser kan Kanallisten  
vara en mycket rationell och estetiskt bra lösning. I hus där nya vatten-
radiatorer måste monteras är det mycket svårt att dra vattenlednings-
rören snyggt. Kanallisten är lösningen.

Vi har även dörrfoder och snygga lösningar vid skarv golvlist dörr-
foder.

Kontakta oss för mer information.

Fig 4

Urfräsning av lock 
Fila ett spår i locket där 
du vill att sladden skall 
komma upp.
Det mjuka locket (till-
behör) är flexibelt och 
behöver därför ej filas ur.   

Benämning Färg Artikel.nr 
Mjukt lock 12x9x2400 Vit 1511
Mjukt lock 12x9x2400 Ek 1511-2
Mjukt lock 12x19x2400 Vit 2511
Mjukt lock 12x19x2400 Ek 2511-2

Trälock

Plastlock

Sortiment – Tillbehör
Benämning Färg Artikel.nr Antal/påse
Clips  Clips/16 16 st
Listskruv  3,8 x 41            LS3841/16 16 st
Listskruv  3,8 x 57  LS3857/16 16 st
Listskruv  4,5 x 50   SK4550/16 16 st
Listskruv  4,5 x 70  SK4570/16 16 st
Täcklock till listskruv  Vit Vithatt/16 16 st
Täcklock till listskruv Brun (till eklist) Ekhatt/16 16 st
Nylonplugg 5 x 25  Plugg/16 16 st

Patent no 9401297-8. Design patent pending

Kapning och gering
För bästa resultat vid kapning och gering ska du använda en skarp 
tättandad klinga eller såg (ej gammal och slö) avsedd för listkap-
ning. Dessutom är det viktigt att lägga listen i verktyget med folien 
åt det håll där klingan går in i listen, annars finns risk att man slår 
sönder mdf:en och ”fransar” folien.

Monteringsanvisning

Döljer enkelt sladdar  
och kablar i listen 

Val av list
Det är viktigt att du väljer rätt Kanallist.
Kanallisten är S & CE-godkänd för elledningar.
För att underlätta val av list har vi delat in elledningar i två grup-
per. Användarsladdar: Sladd till uttag, t ex lampsladd, telefon- och 
datorsladd. Fast installation: Kablar direkt till ström/säkringsnät,  
t ex till vägguttag, värmeelement etc. (Kontrollera ampere på säkring.) 
Är du det minsta osäker över vad som gäller angående ledningsdrag-
ningar, vad du får göra själv och när det krävs en fackman, hittar du 
all information på www.elsakerhetsverket.se. 

Kanallisten levereras i två utföranden; Standard och Kombi. 
Kanallist Standard (max 1200W)
List för enkla ledningsdragningar av endast användarsladdar eller 
endast fast installation. (Om du vill dra många och tjocka användar-
sladdar, som t ex datakablar och högtalarledningar för ett hemmabio-
system, välj Kombi och uteslut U-profilen.) 
KanallistKombi 
List för dragning av fast installation, många/tjocka användarsladdar 
eller en kombination av användarsladdar och installationskablar i 
samma list. 

U-profil
Kombilisten har en U-profil som läggs som ett lock ovanför ström-
kabeln. För att ledningsdragningen ska vara S-märkt krävs att U-
profilen används för att skilja installationskabel och användarsladdar 
åt. Ovanför U-profilen kan du dra telefonledning, högtalarkablar 
etc. Vill du enbart använda användarsladdar (alternativt enbart 
installationskablar) går det bra att utesluta U-profilen för att få mer 
utrymme. 

Val av skruv och fästdon 
Skruven som är levererad med listen är tillräcklig för att montera 
clipset där det är ett lager gips utanpå trä eller stålregel eller direkt 
mot betong med lämplig plugg. Behöver du en längre skruv eller 
plugg, välj från vårt påsförpackade sortiment.
   Var noga med att undersöka hur din väggkonstruktion ser ut 
innan du väljer skruv och eventuell plugg. De vanligaste väggarna är 
idag uppbyggda enligt följande tabell:

 Rekommenderad
 skruvlängd/mm
 Clipsmontage  
Träregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager 9 - 13mm 41mm (medlevererad)  
 
Gips 2 lager   26mm 57mm (se sep.påspack)
    
Stålregel med utanpåliggande gips
Gips 1 lager   9 - 13mm 41mm (medlevererad)  

Gips 2 lager  26mm 57mm (se sep.påspack)
     

Ojämna väggar & golv
I de fall golv eller vägg är mycket ojämna kan man vara tvingad att 
pressa ned listen mot golvet eller in mot väggen. Det kan då vara 
besvärligt att få fast listen på clipset. Det löser du genom att istället 
skruva genom listen. Tänk då på att förborra listen. 3 mm för skruv 
3,9 och 4 mm för skruv 4,5. Lägg till listens bredd till skruvlängden 
och välj närmaste skruv. T.ex. list 19mm + gips 13mm + min monta-
gedjup i träregel 25mm = 57mm, välj skruv 3,9 x 57. Vid ojämna golv 
och väggar väljer du med fördel vårt mjuka lock.
Viktigt vid skruvning genom listen! Montera clipset på listen unge-
fär där du skall dra skruven för att få stöd mot väggen. 

Lock
Kanallisten består av underdel och lock. Locket trycks enkelt på 
som sista moment, då sladdarna har lagts i. Fila sedan ett spår där 
du vill att sladden skall komma upp (behövs ej vid plastlock).

Vid reparationer, som t ex ommålning eller reparation, spar locket 
både tid och arbete. Istället för att täcka eller riva bort lister, tar 
du helt enkelt bort locket under arbetets gång. När du är klar sätts 
locket enkelt tillbaka. 

Kanallisten finns i en mängd olika utföranden (se hela vårt sor-
timent på www.kanallisten.com). Lock i trä eller plast. Det mjuka 
plastlocket säljs som tillbehör. 

Monteringstips
Vid renoveringar kan du med fördel montera Kanallisten med clipset 
innan golvet läggs. Använd en trälist som motsvarar tjockleken på det 
nya golvet och montera clipset på rätt höjd efter den mallen.
Kanallistens underdel sätts på plats vilket tillåter att El & VVS-drag-
ningar kan göras innan det nya golvet läggs dit. Detta eliminerar risk 
för skador och onödigt slitage på det nya golvet. 
Tapetsering eller målning kan lätt utföras efter att Kanallisten är mon-
terad då tapeten kan dras ner bakom listen utan några problem. När 
allt jobb är klart monteras locket på listen.

Monteringsanvisning

Golv

Vägg

Fig 1

Golv

Vägg

Fig 2

Montage av clips
Skruva fast montageclipset 
i väggen jäms med golvet, 
c/c avstånd ca 30 cm.

Montage av listens 
underdel
Tryck på listens underdel 
på clipsen.

Golv

Vägg

Golv

Vägg

Fig 3

Montage av listens 
lock 
Lägg i kablarna i 
hålrummet som bildas 
mellan vägg och list. 
Sätt på locket. 

U-profil
Kombilisten har en U-profil 
som läggs som ett lock ovanför 
strömkabeln. Vid kombination 
av elledningar skall U-profilen 
användas för strömkablar. 

Fig 5

Golv

Vägg 30 cm

Clips

Skarv

Fig 6

Fig 7

Montage av clips i 
skarvar
Vid skarvarna monteras 
clipset i mitten utav 
skarven. 

Montage av clips i 
hörnen
Vid hörnen skall clipsen 
monteras så nära hörnet 
som möjligt.

Montage av varningsdekal
Använd de medföljande varningsdeka-
lerna för att undvika olyckor till följd av 
borrning/spikning i de dolda kablarna. 
Placera dekalen i varje hörn och på 
varje dörrkarm.

Fig 8

Golv

Vägg

www.kanallisten.com

Nytt för vattenburet, luftvärmepump eller vattenburen 
värme i gamla hus med direktverkande el
I dessa dagar med redan dyra och stigande elpriser kan Kanallisten  
vara en mycket rationell och estetiskt bra lösning. I hus där nya vatten-
radiatorer måste monteras är det mycket svårt att dra vattenlednings-
rören snyggt. Kanallisten är lösningen.

Vi har även dörrfoder och snygga lösningar vid skarv golvlist dörr-
foder.

Kontakta oss för mer information.

Fig 4

Urfräsning av lock 
Fila ett spår i locket där 
du vill att sladden skall 
komma upp.
Det mjuka locket (till-
behör) är flexibelt och 
behöver därför ej filas ur.   

Benämning Färg Artikel.nr 
Mjukt lock 12x9x2400 Vit 1511
Mjukt lock 12x9x2400 Ek 1511-2
Mjukt lock 12x19x2400 Vit 2511
Mjukt lock 12x19x2400 Ek 2511-2

Trälock

Plastlock

Sortiment – Tillbehör
Benämning Färg Artikel.nr Antal/påse
Clips  Clips/16 16 st
Listskruv  3,8 x 41            LS3841/16 16 st
Listskruv  3,8 x 57  LS3857/16 16 st
Listskruv  4,5 x 50   SK4550/16 16 st
Listskruv  4,5 x 70  SK4570/16 16 st
Täcklock till listskruv  Vit Vithatt/16 16 st
Täcklock till listskruv Brun (till eklist) Ekhatt/16 16 st
Nylonplugg 5 x 25  Plugg/16 16 st

Patent no 9401297-8. Design patent pending

Kapning och gering
För bästa resultat vid kapning och gering ska du använda en skarp 
tättandad klinga eller såg (ej gammal och slö) avsedd för listkap-
ning. Dessutom är det viktigt att lägga listen i verktyget med folien 
åt det håll där klingan går in i listen, annars finns risk att man slår 
sönder mdf:en och ”fransar” folien.

40–50 cm


