
DÖLJ DINA KABLAR
SMART OCH SNYGGT

KANALLISTEN



Lock
Tas enkelt av och på vid t ex 
målning eller tapetsering.

Kanallist
Finns i olika färger samt med eller utan 
kabelutrymme. Du kan även lacka din list i 
vilken färg du vill.

Kabel
Göm dina t ex lamp- eller TV-kablar 
bakom listen och dra upp dem där 
det behövs.

Clips
Kanallisten är skruvfri tack vare 
clipsen som håller fast listen.

Kabelutrymme
Bestäm hur stort kabelutrymme du 
behöver beroende på hur många 
kablar du vill dölja.

U-profil
Vill du kombinera fast installation med 
användarsladdar i Kanallisten använder 
du U-profilen, som läggs som ett lock 
ovanför strömkabeln.

SMART OCH SNYGGT
En kabellist i folierad MDF som döljer kablar vid t ex renovering, indragning av fiber i hus och lägenheter – ser ut som vilken vanlig list 
som helst, bakom listen finns dock ett hålrum där kablarna och fiber läggs i en kabelkanal. Det är inte bara sladdar som inverkar på hel-
hetsintrycket. För att verkligen få det snyggt är Kanallisten försedd med ett montageclips, som ger dig osynlig fastsättning utan 
synliga spik eller skruvskallar. Vi har utvecklat 3 olika fästdon som används för montage av golvlist och foder:

· · Plastclipset – för skruvning och skjutning med dyckertpistol (i trä eller stålregel)
· · Stålclipset – för skjutning i betong
· · Fästskenan – för dörr och fönsterfoder

Alla fästdon är lika enkla att hantera och ger ett snabbt och snyggt montage i alla material

SMART VID RENOVERING
Tapetsering och målning kan du lätt utföra med Kanallisten monterad. Ta bort listens förslutande lock och dra ned tapeten bakom listen. 
När du är klar är det bara att sätta på locket igen. Listen finns även som vanlig sockel utan kabelutrymme, vilket gör att du kan välja vid 
vilka väggar du vill kunna dölja kablar och vilka väggar som det räcker med en traditionell list.

GERNINGSFRITT SYSTEM 
För att enkelt få snygga hörn och fina avslut så har vi tagit fram ett gerningsfritt system. Med hjälp av ytter- och innerhörn, foderklossar 
och avslut räcker det nu med en rak sågning. Det behöver inte ens vara exakt på mm kapning. Systemet medger ca 5 mm felkapning.

U-PROFIL FÖR CE-MÄRKNING 
Vill du kombinera installationskabel med användarsladd i Kanallisten använder du U-profilen som läggs som ett lock ovanför ström-
kabeln, vilket är ett krav för att ledningsdragningen skall vara CE-märkt. Ovanför U-profilen kan du dra telefonledning, högtalarkablar, 
lampsladdar etc.



ART.NR NCS-KOD BESKRIVNING  KABELUTRYMME

HLP126601 0502-Y 12x66x2400 vit slät   8 x 15 mm

HLP12660500 0500-N 12x66x2400 vit slät

HLP126606  12x66x2400 ek slät    8 x 15 mm

HLP168001 0502-Y 16x80x2400 vit slät 10 x 28 mm

HLP16800500 0500-N 16x80x2400 vit slät 10 x 28 mm

HLP168006  16x80x2400 ek slät 10 x 28 mm

HLP198001 0502-Y 19x80x2400 vit slät, kombi 14 x 28 mm

HLP19800500 0500-N 19x80x2400 vit slät, kombi 14 x 28 mm

HLP198006  19x80x2400 ek slät, kombi 14 x 28 mm

HLP199501 0502-Y 19x95x2400 vit slät, kombi 14 x 43 mm

HLP19950500 0500-N  19x95x2400 vit slät, kombi 14 x 43 mm

HLP199506  19x95x2400 ek slät, kombi 14 x 43 mm

HLP229511	 0502-Y	 22x95x2400	vit	profil,	kombi	 14	x	41	mm

HLP22950500	 0500-N	 22x95x2400	vit	profil,	kombi	 14	x	41	mm

HLP229516	 	 22x95x2400	ek	profil,	kombi	 14	x	41	mm

KANALLISTEN GOLVLISTER
LISTER I VALFRI NCS-KOD
Kontakta oss om du vill ta fram dina helt unika lister och foder i valfri NCS-kod. Vi hjälper dig att få till den 
där lilla extra finishen hemma – grå väggar med gråa lister – hur snyggt?!

OLIKA UTFÖRANDEN

· · Välj mellan allmoge-stil eller rak stil som standard
· · Standardmaterialet är i MDF, som är mer tåligt än vanlig målad yta
· · Kan fås i valfri foliefärg vid beställning om minst 800 löpmeter

FLEXISOCKEL

List utan kabelkanal.
Till skillnad från en konventionell list monteras Flexisockeln med clips (precis som Kanallisten), vilket gör att du 
slipper spikhål. Vill du senare kunna dölja sladdar sätter du bara dit en Kanallist istället.

För mer information, kontakta oss: support@bofastening.se

ELSÄKERHET
 
Kanallisten är S & CE-godkänd för elledningar. Elledningar kan delas in 
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.)

För fast installation skall U-profilen läggas som ett lock ovanför strömkabeln. 
U-profilen följer alltid med i listförpackningen. Är du det minsta 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.

1. DEKAL
Använd de medföljande varningsdekalerna för att undvika olyckor till följd av 
borrning/spikning i de dolda kablarna.
Placera dekalen i varje hörn och på varje dörrkarm.

2. U-PROFIL
Vill du kombinera fast installation med användarsladdar i Kanallisten använder 
du U-profilen, som läggs som ett lock ovanför strömkabeln. Krav för att led-
ningsdragningen skall vara S-märkt. Ovanför U-profilen kan du dra 
telefonledning, högtalarkablar etc.
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Folierad MDF – säljs i förpackning 2 x 2400mm: 4,8 m/paket. Standardfolie: vit 0502-Y, vit 0500-N & massiv ek. 
I förpackningen medföljer clips och skruv, samt U-profil och klisteretikett för S -märkta lister.

VID PROJEKT
Kontakta din återförsäljare eller oss för pris, leverans och förpackning.



MONTERING
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2. Montage av listens underdel
Tryck på listens underdel på 
clipsen

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

1. Montage av clips
Skruva/skjut fast  montageclipset 
på väggen dikt an golvet

För montage med spikpistol i betong, stål eller träregel finns ett stålclips att tillgå. Se ”Tillbehör” samt mer info på www.bofastening.se

Folierad MDF – säljs i förpackning 10 stycken per kartong.
Standardfolie: vit 0502-Y samt ek.  

ART.NR BESKRIVNING (B X H X L MM) MTR/PKT

125741-30 Flexisockel vit 12x57x3000 30 m

125746-30 Flexisockel ek 12x57x3000 30 m

165741-30 Flexisockel vit 16x57x3000 30 m

165746-30 Flexisockel ek 16x57x3000 30 m

125731 Sockel vit 12x57x2400 24 m

125731-30 Sockel vit 12x57x3000 30 m

125736 Sockel ek 12x57x2400 24 m

127031 Sockel vit 12x70x2400 24 m

127036 Sockel ek 12x70x2400 24 m

124451 Foder vit   12x44x2400 24 m

124451-30 Foder vit   12x44x3000 30 m 

124456 Foder bok 12x44x2400 24 m

VIK35001 Viklist vit 3x50x2400 48 m

VIK37001 Viklist vit 3x70x2400 48 m

Smygpanel 16x161x3050 1 m

STANDARDSORTIMENT

TILLBEHÖR/TILLVAL

 YTTERHÖRN INNERHÖRN ÄNDAVSLUT FODERKLOSS

GERNINGSFRITT SYSTEM 
För att enkelt få snygga hörn och fina avslut så har vi tagit fram ett gerningsfritt system. Med hjälp av ytter-och innerhörn, foderklossar 
och avslut räcker det nu med en rak sågning. 

Det behöver inte ens vara exakt på mm kapning. Systemet medger ca 5 mm ”felkapning”.

*Tillbehören är antingen i målad furu eller massiv ek, vilket gör att nyansen, samt struktur kan variera. Finns även i vitt.

Plastclipset är ett tillbehör till våra Kanallister samt Flexisockel för att få dold fastsättning. 

VID PROJEKT
Kontakta din återförsäljare eller oss för pris, leverans och förpackning.

Clips/50 Plastclips, 50st/frp 1 
Stål 45/35 (till betongvägg) Stålclips 45mm, 35st/frp 1

CLIPS



FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
INFO@BOFASTENING.SE | +46 (0)31 42 32 60

Smarta lösningar
spar tid

Bo Fastening AB  |  Arntorpsgatan 28  |  442 45 Kungälv  |  Tel. 031 42 32 60
bofastening.se  |  info@bofastening.se  |  order@bofastening.se


