
Elektroinstalační kanály
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 15 až 40 mm 4

tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 30 až 60 mm 10

tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 60 mm 20

tehalit.LFS elektoinstalační kanály výšky 20 až 30 mm, oceloplechové 26

tehalit.LFS elektoinstalační kanály výšky 40 až 60 mm, oceloplechové 28

tehalit.LFS náhradní díly a příslušenství 32

tehalit.LFR elektroinstalační rolovací lišty výšky 7 až 18 mm 34

tehalit.GBD soklové a parapetní kanály, plastové 35

tehalit.GBA soklové a parapetní kanály, hliníkové 36
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 15 až 40 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky pro snadné
vkládání kabelů od kanálu LF
30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
- kanál včetně víka
- spojka (1 pár/2 m od LF30030)
- 2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti
kanálu LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF10010 LF1001009016
RAL 9016
Balení 84 m

LF15015 LF1501507030
šedá
Balení 44 m

LF1501509016
RAL 9016
Balení 44 m

LF20020 LF2002007035
světle šedá
Balení 36 m

LF2002007030
šedá
Balení 36 m

LF2002009016
RAL 9016
Balení 36 m
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Při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu.

Koncový díl
bezhalogenový
PC-ABS

Koncový díl
ABS

LF1501569016
RAL 9016
Balení 1 SET

LF2002069016
RAL 9016
Balení 5 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 15 až 40 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky pro snadné
vkládání kabelů od kanálu LF
30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
- kanál včetně víka
- spojka (1 pár/2 m od LF30030)
- 2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti
kanálu LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF20035 LF2003507030
šedá
Balení 40 m

LF2003509016
RAL 9016
Balení 40 m

LF20036 LF2003607030
šedá
Balení 40 m

LF2003609016
RAL 9016
Balení 40 m

LF30030 LF3003007030
šedá
Balení 56 m

LF3003009016
RAL 9016
Balení 56 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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Při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu.

ABS
Spojka
Polystyrol (PS)

Koncový díl
ABS

Vnitřní roh
ABS

Vnější roh
ABS

T- a křížový kus
bezhalogenový
PC-ABS

M7214
černá
Balení 10 ks

LF3003059016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7214
černá
Balení 10 ks

LF3003069016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF3003049016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF3003039016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF3003089016
RAL 9016
Balení 1 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 15 až 40 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky pro snadné
vkládání kabelů od kanálu LF
30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
- kanál včetně víka
- spojka (1 pár/2 m od LF30030)
- 2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti
kanálu LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

ABS PVC

LF30045 LF3004509016
RAL 9016
Balení 32 m

LF30060 LF3006007030
šedá
Balení 32 m

LF3006009016
RAL 9016
Balení 32 m

LF3006059016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF40040 LF4004007030
šedá
Balení 32 m

LF4004009016
RAL 9016
Balení 32 m

LF4004059016
RAL 9016
Balení 1 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
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8/37

http://www.hager.cz/?artnr=LF3004509016
http://www.hager.cz/?artnr=LF3006007030
http://www.hager.cz/?artnr=LF3006009016
http://www.hager.cz/?artnr=LF3006059016
http://www.hager.cz/?artnr=LF4004007030
http://www.hager.cz/?artnr=LF4004009016
http://www.hager.cz/?artnr=LF4004059016


Při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu.

Spojka
Polystyrol (PS)

Koncový díl
ABS

Vnitřní roh
ABS

Vnitřní roh
PVC

Vnější roh
ABS

Vnější roh
PVC

T- a křížový kus
bezhalogenový
PC-ABS

Kabelová příchytka
bezhalogenový
PC-ABS

M7214
černá
Balení 10 ks

LF3004569016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF3004549016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF3004589016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7214
černá
Balení 10 ks

M7239
černá
Balení 10 ks

M7214
černá
Balení 10 ks

LF3006069016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF3006049016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF3006039016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF3006089016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7239
černá
Balení 10 ks

M7204
černá
Balení 10 ks

M7204
černá
Balení 10 ks

LF4004069016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF4004049016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF4004039016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF4004089016
RAL 9016
Balení 1 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 30 až 60 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky kabelů pro snadné
vkládání kabelů od kanálu 
LF 30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
kanál včetně víka
spojka (1 pár/2 m od LF30030)
2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti kanálu
LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF30060 LF3006007030
šedá
Balení 32 m

LF3006009016
RAL 9016
Balení 32 m

LF40040 LF4004007030
šedá
Balení 32 m

LF4004009016
RAL 9016
Balení 32 m

LF40060 LF4006007030
šedá
Balení 24 m

LF4006009011

Balení 24 m

LF4006009016
RAL 9016
Balení 24 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
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při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu
vnější a vnitřní roh s
nastavitelným úhlem +/- 5°
vnitřní, vnější a plochý roh,
včetně koncovky, dokáže
překrýt řez kanálu do 10 mm
 

universální koncovka
LFF60066 pro LF30060,LF40060
a LF60060
LFF60096 pro LF40090 a
LF60090
LFF60116 pro LF40110 a
LF60110

ABS PVC
Spojka
Polystyrol (PS)

Koncový díl
bezhalogenový
PC-ABS

Koncový díl
ABS

Vnitřní roh
ABS

Vnitřní roh
PVC

Vnější roh
ABS

M7214
černá
Balení 10 ks

M7214
černá
Balení 10 ks

M7204
černá
Balení 10 ks

LF4004059016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7204
černá
Balení 10 ks

LF4004069016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF4004049016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF4004039016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7204
černá
Balení 10 ks

M7204
černá
Balení 10 ks

LF4006059016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7204
černá
Balení 10 ks

LF4006069016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF4006049016
RAL 9016
Balení 1 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 30 až 60 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky kabelů pro snadné
vkládání kabelů od kanálu 
LF 30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
kanál včetně víka
spojka (1 pár/2 m od LF30030)
2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti kanálu
LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF30060 LF3006007030
šedá
Balení 32 m

LF3006009016
RAL 9016
Balení 32 m

LF40040 LF4004007030
šedá
Balení 32 m

LF4004009016
RAL 9016
Balení 32 m

LF40060 LF4006007030
šedá
Balení 24 m

LF4006009011

Balení 24 m

LF4006009016
RAL 9016
Balení 24 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu
vnější a vnitřní roh s
nastavitelným úhlem +/- 5°
vnitřní, vnější a plochý roh,
včetně koncovky, dokáže
překrýt řez kanálu do 10 mm
 

universální koncovka
LFF60066 pro LF30060,LF40060
a LF60060
LFF60096 pro LF40090 a
LF60090
LFF60116 pro LF40110 a
LF60110

Vnější roh
PVC

T- a křížový kus
bezhalogenový
PC-ABS

Kabelová příchytka
bezhalogenový
PC-ABS

Oddělovací přepážka
PVC

M7239
černá
Balení 10 ks

M7239
černá
Balení 10 ks

LF4004089016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7239
černá
Balení 10 ks

M2024
světle šedá
Balení 50 m

M7239
černá
Balení 10 ks

M2024
světle šedá
Balení 50 m

LF4006039016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF4006089016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7239
černá
Balení 10 ks

M2024
světle šedá
Balení 50 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 30 až 60 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky kabelů pro snadné
vkládání kabelů od kanálu 
LF 30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
kanál včetně víka
spojka (1 pár/2 m od LF30030)
2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti kanálu
LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF40090 LF4009007030
šedá
Balení 20 m

LF4009009016
RAL 9016
Balení 20 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
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při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu
vnější a vnitřní roh s
nastavitelným úhlem +/- 5°
vnitřní, vnější a plochý roh,
včetně koncovky, dokáže
překrýt řez kanálu do 10 mm
 

universální koncovka
LFF60066 pro LF30060,LF40060
a LF60060
LFF60096 pro LF40090 a
LF60090
LFF60116 pro LF40110 a
LF60110

Spojka
Polystyrol (PS)

Koncový díl
ABS

T- a křížový kus
bezhalogenový
PC-ABS

Kabelová příchytka
bezhalogenový
PC-ABS

M7204
černá
Balení 10 ks

M7248
černá
Balení 10 ks

M7204
černá
Balení 10 ks

LF4009069016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF4009089016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7248
černá
Balení 10 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 30 až 60 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky kabelů pro snadné
vkládání kabelů od kanálu 
LF 30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
kanál včetně víka
spojka (1 pár/2 m od LF30030)
2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti kanálu
LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF40110 LF4011007030
šedá
Balení 16 m

LF4011009016
RAL 9016
Balení 16 m

LF60060 LF6006007030
šedá
Balení 16 m

LF60090 LF6009007035
světle šedá
Balení 16 m

LF6009007030
šedá
Balení 16 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
výšky 30 až 60 mm
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při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu
vnější a vnitřní roh s
nastavitelným úhlem +/- 5°
vnitřní, vnější a plochý roh,
včetně koncovky, dokáže
překrýt řez kanálu do 10 mm
 

universální koncovka
LFF60066 pro LF30060,LF40060
a LF60060
LFF60096 pro LF40090 a
LF60090
LFF60116 pro LF40110 a
LF60110

ABS PVC
Spojka
Polystyrol (PS)

Vnitřní roh
PVC

Vnější roh
PVC

Vnější roh nastavitelný
ABS

Kabelová příchytka
bezhalogenový
PC-ABS

Oddělovací přepážka
PVC

M7204
černá
Balení 10 ks

M5429
černá
Balení 5 ks

M2024
světle šedá
Balení 50 m

LF4011059016
RAL 9016
Balení 1 ks

M7204
černá
Balení 10 ks

LF4011049016
RAL 9016
Balení 1 ks

LF4011039016
RAL 9016
Balení 1 ks

M5429
černá
Balení 5 ks

M2024
světle šedá
Balení 50 m

M7224
černá
Balení 10 ks

M7239
černá
Balení 10 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

LFF600957035
světle šedá
Balení 1 ks

M7224
černá
Balení 10 ks

LFF600937035
světle šedá
Balení 1 ks

M7248
černá
Balení 10 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

M7224
černá
Balení 10 ks

M7248
černá
Balení 10 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
výšky 30 až 60 mm
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 30 až 60 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky kabelů pro snadné
vkládání kabelů od kanálu 
LF 30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
kanál včetně víka
spojka (1 pár/2 m od LF30030)
2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti kanálu
LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF60110 LF6011007030
šedá
Balení 16 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
výšky 30 až 60 mm
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při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu
vnější a vnitřní roh s
nastavitelným úhlem +/- 5°
vnitřní, vnější a plochý roh,
včetně koncovky, dokáže
překrýt řez kanálu do 10 mm
 

universální koncovka
LFF60066 pro LF30060,LF40060
a LF60060
LFF60096 pro LF40090 a
LF60090
LFF60116 pro LF40110 a
LF60110

Spojka
Polystyrol (PS)

Kabelová příchytka
bezhalogenový
PC-ABS

Oddělovací přepážka
PVC

M7224
černá
Balení 10 ks

M5429
černá
Balení 5 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
výšky 60 mm
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 60 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky kabelů pro snadné
vkládání kabelů od kanálu 
LF 30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
kanál včetně víka
spojka (1 pár/2 m od LF30030)
2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti kanálu
LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF60150 LF6015007030
šedá
Balení 8 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
výšky 60 mm
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při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu
vnější a vnitřní roh s
nastavitelným úhlem +/- 5°
vnitřní, vnější a plochý roh,
včetně koncovky, dokáže
překrýt řez kanálu do 10 mm
 

universální koncovka
LFF60066 pro LF30060,LF40060
a LF60060
LFF60096 pro LF40090 a
LF60090
LFF60116 pro LF40110 a
LF60110

Spojka
Polystyrol (PS)

Kabelová příchytka
bezhalogenový
PC-ABS

Oddělovací přepážka
PVC

G1720
bezbarvý
Balení 10 ks

M7250
černá
Balení 20 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
výšky 60 mm
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tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 60 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky kabelů pro snadné
vkládání kabelů od kanálu 
LF 30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
kanál včetně víka
spojka (1 pár/2 m od LF30030)
2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti kanálu
LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF60190 LF6019007035
světle šedá
Balení 8 m

LF6019007030
šedá
Balení 8 m

LF60230 LF6023007035
světle šedá
Balení 8 m

LF6023007030
šedá
Balení 8 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
výšky 60 mm
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při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu
vnější a vnitřní roh s
nastavitelným úhlem +/- 5°
vnitřní, vnější a plochý roh,
včetně koncovky, dokáže
překrýt řez kanálu do 10 mm
 

universální koncovka
LFF60066 pro LF30060,LF40060
a LF60060
LFF60096 pro LF40090 a
LF60090
LFF60116 pro LF40110 a
LF60110

Spojka
Polystyrol (PS)

Kabelová příchytka
bezhalogenový
PC-ABS

Oddělovací přepážka
PVC

G1720
bezbarvý
Balení 10 ks

M7251
černá
Balení 20 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

G1720
bezbarvý
Balení 10 ks

M7251
černá
Balení 20 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

G1720
bezbarvý
Balení 10 ks

M7252
černá
Balení 20 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

G1720
bezbarvý
Balení 10 ks

M7252
černá
Balení 20 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
výšky 60 mm

23/37

http://www.hager.cz/?artnr=G1720
http://www.hager.cz/?artnr=M7251
http://www.hager.cz/?artnr=M2026
http://www.hager.cz/?artnr=G1720
http://www.hager.cz/?artnr=M7251
http://www.hager.cz/?artnr=M2026
http://www.hager.cz/?artnr=G1720
http://www.hager.cz/?artnr=M7252
http://www.hager.cz/?artnr=M2026
http://www.hager.cz/?artnr=G1720
http://www.hager.cz/?artnr=M7252
http://www.hager.cz/?artnr=M2026


tehalit.LF elektoinstalační kanály výšky 60 mm

- plastové kanály se
spojovacími páry od rozměru
30 x 30 mm

- předděrované dno kanálu s
roztečí 125 mm výrazně
usnadňuje montáž

- příchytky kabelů pro snadné
vkládání kabelů od kanálu 
LF 30060 a větší

 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová
RAL 7035, sv. šedá
RAL 7030, šedá
 
Materiál:
PVC
 
Dodávané délky:

standardně 2000 mm,
na poptávku max. 6000 mm
 
Forma dodávky:
kanál včetně víka
spojka (1 pár/2 m od LF30030)
2 ks/1 m kabelových příchytek od velikosti kanálu
LF30060
 
Poznámka

Kabelový kanál s
víkem
PVC

LF60060 LF6006007030
šedá
Balení 16 m

LF60090 LF6009007035
světle šedá
Balení 16 m

LF6009007030
šedá
Balení 16 m

LF60110 LF6011007030
šedá
Balení 16 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LF elektoinstalační kanály
výšky 60 mm
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při montáži kanálů na strop je
nutné v případě potřeby
dodatečně mechanicky zajistit
víko kanálu
vnější a vnitřní roh s
nastavitelným úhlem +/- 5°
vnitřní, vnější a plochý roh,
včetně koncovky, dokáže
překrýt řez kanálu do 10 mm
 

universální koncovka
LFF60066 pro LF30060,LF40060
a LF60060
LFF60096 pro LF40090 a
LF60090
LFF60116 pro LF40110 a
LF60110

ABS
Spojka
Polystyrol (PS)

Vnější roh nastavitelný
ABS

Kabelová příchytka
bezhalogenový
PC-ABS

Oddělovací přepážka
PVC

M7224
černá
Balení 10 ks

M7239
černá
Balení 10 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

LFF600957035
světle šedá
Balení 1 ks

M7224
černá
Balení 10 ks

LFF600937035
světle šedá
Balení 1 ks

M7248
černá
Balení 10 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

M7224
černá
Balení 10 ks

M7248
černá
Balení 10 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

M7224
černá
Balení 10 ks

M5429
černá
Balení 5 ks

M2026
světle šedá
Balení 50 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFS elektoinstalační kanály
výšky 20 až 30 mm, oceloplechové
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tehalit.LFS elektoinstalační kanály výšky 20 až 30
mm, oceloplechové

- elektroinstalační kanál z
pozinkovaného ocelového
plechu

- kanál LFS lze vybavit
ocelovými sponami, díky
nimž lze kanál použít pro
uložení ohnivzdorných
kabelů třídy E30

 
Dodávané barvy:

- bez lakování
VERZ, pozink
- práškové lakování
RAL 9010, bílá
(Mohou nastat nepatrné
odchylky v barvě v rámci
jednotlivých šarží)
ostatní barvy na poptávku
 
Materiál:

pozinkovaný plech
 
Dodávané délky:
standardně 2000 mm,
od velikosti LFS 40060 na
poptávku max. 3100 mm
 
Forma dodávky:
kanál včetně víka
od velikosti kanálu LFS40060

Kabelový kanál s
víkem
ocel

LFS20020 LFS200200VERZ
pozinkovaná
Balení 72 m

LFS30045 LFS300450VERZ
pozinkovaná
Balení 32 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFS elektoinstalační kanály
výšky 20 až 30 mm, oceloplechové
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kabelové příchytky 2 ks/1 m
 
Poznámka
pozor na dodržení uzemění
kanál LFS 30045 vybavený
ocelovými sponami R2295 lze
použít pro uložení
ohnivzdorných
kabelů - třída E30
zkouška byla provedena s

kabely firmy Dätwyler
silové kabely typ pyrofil Keram
(N), FE HXH 180/E30-E60
datové kabely typ pyrofil Keram
JE-H (St) H. .. Bd FE
180/E30E90.
vše naleznete v osvědčení o
zkoušce P-3533/2991 MPA B.
při montáži kanálů na strop je
nutné použít ocelovou sponu a

v případě potřeby dodatečně
mechanicky zajistit víko kanálu

Spojka
ocel

Kabelová příchytka
ocel

R2320VERZ
pozinkovaná
Balení 1 ks

R2330VERZ
pozinkovaná
Balení 1 ks

R2295
pozinkovaná
Balení 8 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFS elektoinstalační kanály
výšky 40 až 60 mm, oceloplechové
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tehalit.LFS elektoinstalační kanály výšky 40 až 60
mm, oceloplechové

Kabelový kanál s
víkem
ocel

LFS40060 LFS400600VERZ
pozinkovaná
Balení 12 m

LFS60060 LFS600600VERZ
pozinkovaná
Balení 8 m

LFS60100 LFS601000VERZ
pozinkovaná
Balení 6 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFS elektoinstalační kanály
výšky 40 až 60 mm, oceloplechové
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ocel
Spojka
ocel

Koncový díl
ocel

Vnitřní roh
ocel

Vnější roh
ocel

Kabelová příchytka
ocel

Kabelová příchytka
Polyamid (PA)

R2555VERZ
pozinkovaná
Balení 8 ks

R2504VERZ
pozinkovaná
Balení 5 pár.

R2573VERZ
pozinkovaná
Balení 5 ks

R2551VERZ
pozinkovaná
Balení 1 ks

R2552VERZ
pozinkovaná
Balení 4 ks

R2290VERZ
pozinkovaná
Balení 100 ks

M6290
červená
Balení 50 ks

R2585VERZ
pozinkovaná
Balení 6 ks

R2604VERZ
pozinkovaná
Balení 5 pár.

R2603VERZ
pozinkovaná
Balení 10 ks

R2581VERZ
pozinkovaná
Balení 4 ks

R2582VERZ
pozinkovaná
Balení 4 ks

R2290VERZ
pozinkovaná
Balení 100 ks

M6290
červená
Balení 50 ks

R2665VERZ
pozinkovaná
Balení 4 ks

R2604VERZ
pozinkovaná
Balení 5 pár.

R2693VERZ
pozinkovaná
Balení 6 ks

R2661VERZ
pozinkovaná
Balení 4 ks

R2662VERZ
pozinkovaná
Balení 2 ks

R2291VERZ
pozinkovaná
Balení 100 ks

M6291
červená
Balení 50 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFS elektoinstalační kanály
výšky 40 až 60 mm, oceloplechové
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tehalit.LFS elektoinstalační kanály výšky 40 až 60
mm, oceloplechové

Kabelový kanál s
víkem
ocel

LFS60150 LFS601500VERZ
pozinkovaná
Balení 6 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFS elektoinstalační kanály
výšky 40 až 60 mm, oceloplechové
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ocel
Spojka
ocel

Koncový díl
ocel

Vnitřní roh
ocel

Vnější roh
ocel

Kabelová příchytka
Polyamid (PA)

R2705VERZ
pozinkovaná
Balení 4 ks

R2604VERZ
pozinkovaná
Balení 5 pár.

R2723VERZ
pozinkovaná
Balení 5 ks

R2701VERZ
pozinkovaná
Balení 5 ks

R2702VERZ
pozinkovaná
Balení 8 ks

M6292
červená
Balení 50 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFS elektoinstalační kanály
výšky 40 až 60 mm, oceloplechové
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tehalit.LFS náhradní díly a příslušenství

Oceloplechová oddělovací přepážka

Popis Balení Obj. č.

Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech,  pozink. 32 TWS70VERZ

Oddělovací přepážka pro kanály z PVC

Popis Balení Obj. č.

Oddělovací přepážka pro kanál BRSN,  z PVC 48 G1612

Oceloplechová spona

Popis Balení Obj. č.

Kabelová příchytka,  pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech,  pozink. 100 R2290VERZ
Kabelová příchytka,  pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech,  pozink. 100 R2291VERZ

Pospojovací deska, oceloplechová

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací deska pro kan. LFS v.20 mm 10 R4320
Pospojovací deska pro kan. LFS v.30 mm 5 R4330

Pospojovací deska, pozinkovaná

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF 50 L4180VERZ

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFS náhradní díly a
příslušenství
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tehalit.LFS náhradní díly a příslušenství

Sady pro pospojení

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm 100 L4181GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm 100 L4182GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm 25 L4183GNGE

Zemnící svorka

- pro zemnící vodič průřezu 10 mm2

Popis Balení Obj. č.

Pospojovací svorka BRS,  ocel. plech 10 L4187CHRO

Distanční podložka, PVC

Popis Balení Obj. č.

Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.12mm 50 M51592
Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.20mm 50 M5159

Krytka šroubu, PE

Popis Balení Obj. č.

Krytka hlavy upevňovacího šroubu kanálu LF/LFS/LFG 100 M5164

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFS náhradní díly a
příslušenství
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tehalit.LFR elektroinstalační rolovací lišty výšky 7 až
18 mm

- Elektroinstalační lišty dodávané ve srolovaném tvaru, balené ve
speciální krabici po 20 m.

- Malý a jednotný rozměr balení zjednodušuje transport.
- Snadné dělení lišt pomocí nůžek LFR.
- Zadní strana lišt je opatřena samolepicí páskou pro snadné

upevnění na hladkých plochách.
- Předděrované dno pro případné upevnění lišty pomocí vrutů

Materiál:
PVC

Dodávané délky:
20 m

Dodávané barvy:
RAL 9010 bílá

Forma dodávky:
Krabice s rolovanou
lištou délky 20 m

Nůžky na lišty

Pro snadné dělení kanálů až do šířky 80 mm

Popis Balení Obj. č.

Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm 1 L5561

Vylamovací kleště

Pro vystřežení prostupů v boku plastových kanálů

Popis Balení Obj. č.

Vylamovací kleště 1 L5562

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.LFR elektroinstalační rolovací
lišty výšky 7 až 18 mm
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tehalit.GBD soklové a parapetní kanály, plastové

- elektroinstalační PVC kanály pro přístroje 45 mm
- perforace ve dně (kromě GBA500500)
- vnější a vnitřní nastavitelný roh

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9011, černá

Materiál:
kanál a víko z PVC, tvarové díly z ABS
stupeň krytí: IP40 - IK07

Dodávané délky:
standardně 2000 mm,
dle poptávky max. 6000 mm

Forma dodávky:
- kanál včetně víka

GBD500500

Popis Balení Obj. č.

Kanál GBD jednokomorový včetně víka,  plast. 50x50 mm,  bílá 16 GBD5005009010
Box pro přístroje 45 x 45 mm 1 L4760

GBD500850

Popis Balení Obj. č.

Spojovací pár kanálu GBD 50x85, bílá 1 L44669010
Box pro přístroje 45 x 45 mm 1 L4760

GBD501310

Popis Balení Obj. č.

Vnitřní roh kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43919010
Vnitřní roh pevný kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43549010
T kus kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43579010
Vnější roh kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43929010
Koncovka kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43939010
Plochý roh kanálu GBA/GBD 50x131, bílá 1 L43989010
Spojovací pár kanálu GBD 50x131, bílá 1 L44639010
Box pro přístroje 45 x 45 mm 1 L4760
Vnější roh kanálu GBD 50x131, černá 1 L43929011
Koncovka kanálu GBD 50x131, černá 1 L43939011

GBD501610

Popis Balení Obj. č.

Box pro přístroje 45 x 45 mm 1 L4760

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.GBD soklové a parapetní
kanály, plastové
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tehalit.GBA soklové a parapetní kanály, hliníkové

- elektroinstalační hliníkové kanály pro přístroje 45 mm
- perforace ve dně (kromě GBA500500)
- vnější a vnitřní nastavitelný roh

Dodávané barvy:
ELN přírodní elox
RAL 9010, bílá

Materiál:
kanál a víko z hliníku, tvarové díly z ABS
stupeň krytí: IP40 - IK07

Dodávané délky:
standardně 2000 mm,
dle poptávky max. 6000 mm

Forma dodávky:
- kanál a víko je nutno objednat samostatně

GBA500501

Popis Balení Obj. č.

Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x50 mm,  přírodní elox 24 GBA500501ALU
Víko kanálu GBA hliník,  přírodní elox 24 GBA452ALU

GBA500851

Popis Balení Obj. č.

Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x85 mm,  přírodní elox 12 GBA500851ALU
Víko kanálu GBA hliník,  přírodní elox 24 GBA452ALU

GBA501311

Popis Balení Obj. č.

Kanál GBA dvoukomorový, hliníkový 50x131 mm,  přírodní elox 12 GBA501311ALU
Víko kanálu GBA hliník,  přírodní elox 24 GBA452ALU
Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak 1 L4391ALU
Koncovka kanálu GBA 50x131, Alu-lak 1 L4393ALU
Plochý roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak 1 L4398ALU

GBA501611

Popis Balení Obj. č.

Kanál GBA tříkomorový, hliníkový 50x161 mm,  přírodní elox 8 GBA501611ALU
Víko kanálu GBA hliník,  přírodní elox 24 GBA452ALU
Vnější roh kanálu GBA 50x161, Alu-lak 1 L4342ALU
Plochý roh kanálu GBA 50x161, Alu-lak 1 L4348ALU

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.GBA soklové a parapetní
kanály, hliníkové
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tehalit.GBA soklové a parapetní kanály, hliníkové

GBA příslušenství

Popis Balení Obj. č.

Adaptér pro přístroje 45 mm (vertikální/horizontální) 1 L4770
Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů) 1 L5802
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm 100 L4181GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm 100 L4182GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm 25 L4183GNGE
Pospojovací svorka BRS,  ocel. plech 10 L4187CHRO

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: tehalit.LF - elektroinstalační kanály > Elektroinstalační kanály > tehalit.GBA soklové a parapetní
kanály, hliníkové
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