
Soklové lišty

Modernizace elektroinstalace a pracovního prostoru často vyžaduje velké náklady. Pro položení
kabelů musí být vysekány nové drážky ve zdi. Místa pro instalaci silových, datových a
komunikačních zásuvek musí být předem stanoveny, i když u většiny přístrojů zpočátku není
jasné, kde budou později potřeba. Nakonec je třeba znovu omítat, začišťovat a tapetovat. To vše
si můžete Vy i Váš zákazník ušetřit s novým systémem lišt tehalit.SL od firmy Hager.



tehalit.SL příslušenství pro soklové lišty výšky 55 mm 2

tehalit.SL příslušenství pro soklové lišty výšky 80 mm 4

tehalit.SL příslušenství soklové lišty výšky 115 mm 6

tehalit.SL soklové lišty s LED osvětlením a příslušenství 7

tehalit.EK rohová lišta a tvarové díly 10

tehalit.SL zárubňová lišta 12



tehalit.SL příslušenství pro soklové lišty výšky 55
mm

Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm

- pro dva přístroje 45 x 45 mm nebo čtyři přístroje 22,5 x 45 mm
- vhodné pro přístroje systo
- pro lištu výšky 55 mm
- kryt je nutné objednat zvlášť

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm,  na SL lištu výšky 55 mm 1 SL20055931

Přístrojová krabice prázdná pro přístroje 60 mm

- pro jeden přístroj 60 mm
- včetně krytu
- pro lištu výšky 55 mm
- nutno objednat s krytem nosiče

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 55 mm,  černá 1 SL200559019011
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 55 mm,  dekor
ALU

1 SL20055901D1

Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 55 mm,  buk 1 SL20055901D2
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 55 mm,  javor 1 SL20055901D3
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 55 mm,  třešeň 1 SL20055901D4
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 55 mm,  dub 1 SL20055901D5
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 55 mm,  sucupira 1 SL20055901D6

Kryt nosiče přístrojové krabice (pro přístroje 60 mm)

Popis Balení Obj. č.

Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20055 černá 1 SL20055AC9011
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20055 dekor ALU 1 SL20055ACD1
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20055 dekor buk 1 SL20055ACD2
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20055 dekor javor 1 SL20055ACD3
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20055 dekor třešeň 1 SL20055ACD4
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20055 dekor dub 1 SL20055ACD5
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20055 dekor sucupira 1 SL20055ACD6

Kryt přístrojové krabice

- pro přístrojové krabice s dvojzásuvkou a prázdné přístrojové krabice pro přístroje velikosti 45 mm
- pro lištu výšky 55 mm
- nutno objednat s krytem nosiče

Popis Balení Obj. č.

Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm,  černá 1 SL200559329011
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm,  dekor ALU 1 SL20055932D1
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm,  buk 1 SL20055932D2
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm,  javor 1 SL20055932D3
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm,  třešeň 1 SL20055932D4
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm,  dub 1 SL20055932D5
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm,  sucupira 1 SL20055932D6

Přístrojová krabice s dvojzásuvkou

- předmontovaná dvojzásuvka 2 x (2P+PE), 16A, 250V~ Quick Connect
- dětská pojistka
- pro lištu výšky 55 mm
- kryt je nutné objednat zvlášť

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice s dvojzásuvkou,  na SL lištu výšky 55 mm,  černá 1 SL20055940F9011
Přístrojová krabice s dvojzásuvkou,  na SL lištu výšky 55 mm,  dekor ALU 1 SL20055940FD1

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.SL příslušenství pro soklové lišty výšky 55 mm
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Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.SL soklové lišty výšky 80 mm s kobercovým víkem
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tehalit.SL příslušenství pro soklové lišty výšky 80
mm

Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm

- pro dva přístroje 45 x 45 mm nebo čtyři přístroje 22,5 x 45 mm
- vhodné pro přístroje systo
- pro lištu výšky 80 mm
- kryt je nutné objednat zvlášť

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm,  na SL lištu výšky 80 mm 1 SL20080931

Přístrojová krabice prázdná pro přístroje 60 mm

- pro jeden přístroj 60 mm
- včetně krytu
- pro lištu výšky 80 mm
- nutno objednat s krytem nosiče

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 80 mm,  černá 1 SL200809019011
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 80 mm,  dekor
ALU

1 SL20080901D1

Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 80 mm,  buk 1 SL20080901D2
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 80 mm,  javor 1 SL20080901D3
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 80 mm,  třešeň 1 SL20080901D4
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 80 mm,  dub 1 SL20080901D5
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 80 mm,  sucupira 1 SL20080901D6

Kryt nosiče přístrojové krabice (pro přístroje 60 mm)

Popis Balení Obj. č.

Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20080 černá 1 SL20080AC9011
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20080 dekor ALU 1 SL20080ACD1
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20080 dekor buk 1 SL20080ACD2
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20080 dekor javor 1 SL20080ACD3
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20080 dekor třešeň 1 SL20080ACD4
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20080 dekor dub 1 SL20080ACD5
Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm,  SL 20080 dekor sucupira 1 SL20080ACD6

Kryt přístrojové krabice

- pro přístrojové krabice s dvojzásuvkou a prázdné přístrojové krabice pro přístroje velikosti 45 mm
- pro lištu výšky 80 mm
- nutno objednat s krytem nosiče

Popis Balení Obj. č.

Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm,  černá 1 SL200809329011
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm,  dekor ALU 1 SL20080932D1
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm,  buk 1 SL20080932D2
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm,  javor 1 SL20080932D3
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm,  třešeň 1 SL20080932D4
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm,  dub 1 SL20080932D5
Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm,  sucupira 1 SL20080932D6

Přístrojová krabice s dvojzásuvkou

- předmontovaná dvojzásuvka 2 x (2P+PE), 16A, 250V~ Quick Connect
- dětská pojistka
- pro lištu výšky 80 mm
- kryt je nutné objednat zvlášť

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice s dvojzásuvkou,  na SL lištu výšky 80 mm,  černá 1 SL20080940F9011
Přístrojová krabice s dvojzásuvkou,  na SL lištu výšky 80 mm,  dekor ALU 1 SL20080940FD1

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.SL příslušenství pro soklové lišty výšky 80 mm

4/11

http://www.hager.cz/?artnr=SL20080931
http://www.hager.cz/?artnr=SL200809019011
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080901D1
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080901D2
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080901D3
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080901D4
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080901D5
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080901D6
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080AC9011
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080ACD1
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080ACD2
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080ACD3
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080ACD4
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080ACD5
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080ACD6
http://www.hager.cz/?artnr=SL200809329011
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080932D1
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080932D2
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080932D3
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080932D4
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080932D5
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080932D6
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080940F9011
http://www.hager.cz/?artnr=SL20080940FD1


Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.SL soklové lišty výšky 115 mm
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tehalit.SL příslušenství soklové lišty výšky 115 mm

Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm

- pro dva přístroje 45 x 45 mm nebo čtyři přístroje 22,5 x 45 mm
- vhodné pro přístroje systo
- pro lištu výšky 115 mm
- kryt je nutné objednat zvlášť

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm,  na SL lištu výšky 115 mm 1 SL20115931

Přístrojová krabice s dvojzásuvkou

- předmontovaná dvojzásuvka 2 x (2P+PE), 16A, 250V~ Quick Connect
- dětská pojistka
- pro lištu výšky 115 mm
- kryt je nutné objednat zvlášť

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice s dvojzásuvkou,  na SL lištu výšky115mm,  černá 1 SL20115940F9011

Přístrojová krabice prázdná pro přístroje 60 mm

- pro jeden přístroj 60 mm
- včetně krytu
- pro lištu výšky 115 mm
- nutno objednat s krytem nosiče

Popis Balení Obj. č.

Přístrojová krabice s krytem pro přístroje,  na SL lištu výšky 115mm,  černá 1 SL201159019011

Kryt přístrojové krabice

- pro přístrojové krabice s dvojzásuvkou a prázdné přístrojové krabice pro přístroje velikosti 45 mm
- pro lištu výšky 115 mm
- nutno objednat s krytem nosiče

Popis Balení Obj. č.

Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 115 mm,  černá 1 SL201159329011

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.SL příslušenství soklové lišty výšky 115 mm
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tehalit.SL soklové lišty s LED osvětlením a
příslušenství

Víko kanálu 80 mm pro LED pásek

- jednodílné víko s průhledem pro LED pásky

Materiál
PVC

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9011, černá
D1, ALU (imitace přírodního eloxu)

Popis Balení Obj. č.

Víko SL20080 pro LED,  rozptýlené světlo,  černá 18 SL20080259011
Přístrojový box včetně krytu a trafa SL20080, černá 1 SL200809LED9011
Přístrojový box včetně krytu a trafa SL20080, dekor ALU 1 SL200809LEDD1
Víko SL20080 pro LED,  rozptýlené světlo,  dekor ALU 18 SL2008025D1

Spodní díl lišty, výšky 80 mm

Popis Balení Obj. č.

Spodní díl SL20080 36 SL200801

Přístrojová krabice s trafem a čidlem pohybu

Přístrojová krabice s trafem (1 - 9 W) a čidlem pohybu

Materiál
PVC

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
RAL 9011, černá
D1, ALU (imitace přírodního eloxu)

Poznámka: nutno objednat s krytem nosiče

Popis Balení Obj. č.

Přístrojový box včetně krytu a trafa SL20080, černá 1 SL200809LED9011
Přístrojový box včetně krytu a trafa SL20080, dekor ALU 1 SL200809LEDD1

Spodní přívod do soklové lišty

- pro přechod kabelů pod dveřmi
- pro 3 elektroinstalační trubky  20 mm

Popis Balení Obj. č.

Spodní přívod do soklové lišty 1 G6090SCHW

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.SL soklové lišty s LED osvětlením a příslušenství
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http://www.hager.cz/?artnr=SL20080259011
http://www.hager.cz/?artnr=SL200809LED9011
http://www.hager.cz/?artnr=SL200809LEDD1
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tehalit.SL soklové lišty s LED osvětlením a
příslušenství

Připojovací díl k elektrické nebo datové zásuvce

Materiál
spodní díl PVC
ostatní komponenty PC/ABS
bezhalogenové

Dodávané barvy
RAL 9010, bílá
ALU (imitace přírodního eloxu)

Popis Balení Obj. č.

Připojovací díl pro lištu SL,  400 mm,  Al-lak 1 COL40110SET1ALU

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.SL soklové lišty s LED osvětlením a příslušenství
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http://www.hager.cz/?artnr=COL40110SET1ALU


Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.EK rohová lišta a tvarové díly
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tehalit.EK rohová lišta a tvarové díly

- rohová lišta se dvěma
komorami, pro oddělení
obvodů různých druhů

- možnost kombinace se
soklovými lištami SL v
kancelářích a bytové
výstavbě

- spodní díl s předděrovaným
dnem pro snadné upevnění
lišty

 
Dodávané délky:
2500 mm
 
Forma dodávky:
lišta s víkem
 
Materiál:
tvrzené PVC
 

Dodávané barvy:
RAL 9010, bílá
RAL 9001, krémová

Kabelový kanál s
víkem
PVC

EK400400 EK4004009016
RAL 9016
Balení 40 m

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.EK rohová lišta a tvarové díly
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http://www.hager.cz/?artnr=EK4004009016


Spojka
ABS

Koncový díl
ABS

Vnitřní roh
ABS

Vnější roh
ABS

T - kus
ABS

Odbočka
ABS

EK4004079016
RAL 9016
Balení 1 ks

EK4004069016
RAL 9016
Balení 1 ks

EK4004059016
RAL 9016
Balení 1 ks

EK4004039016
RAL 9016
Balení 1 ks

EK4004089016
RAL 9016
Balení 1 ks

EK40040819016
RAL 9016
Balení 1 ks

Případné chyby či technické změny vyhrazeny.
Datum: 11.05.2023 Cesta: Kancelářské systémy > Soklové lišty > tehalit.SL zárubňová lišta
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http://www.hager.cz/?artnr=EK4004079016
http://www.hager.cz/?artnr=EK4004069016
http://www.hager.cz/?artnr=EK4004059016
http://www.hager.cz/?artnr=EK4004039016
http://www.hager.cz/?artnr=EK4004089016
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