festesystemer

LEIFELD-montasjeskinnen
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LEIFELD-montasjeskinne, nr. 1200
Med det sentrale produktet i vårt system – LEIFELD-montasjeskinnen nr. 1200 –
har man mange forskjellige individuelle festemuligheter for profiler, som fåes
kjøpt som metervare. Den er egnet for alle mål på grunn av sine tre forksjellige
rekker med hull. Nå trenger du ikke lenger spesielle montasjesystemer for de
mest brukte rørsystemene.
LEIFELD-montasjeskinnen kan brukes på så mange forskjellige måter at det ville
føre for langt å nevne alle i denne brosjyren.

Alle veggskiver, som kan fåes kjøpt med 40 mm avstand mellom hullene, kan
festes med alle sanitærsmål på LEIFELD-montasjeskinnen slik at de ikke kan vries
lenger. Til og med for armaturer er LEIFELD-montasjeskinnen den ideelle befestningen. Det kan dessuten monteres dobbel-koblinger eksakt på samme høyde
uten at dette er spesielt tidkrevende.

LEIFELD-montasjeskinnen
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LEIFELD-fikseringsplater
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LEIFELD-fikseringsplater, nr. 1280
LEIFELD-fikseringsplaten gjør det mulig å montere veggskiver og koblingssystemer midtstilt på LEIFELD-montasjeskinnen slik at den ikke kan vris.

LEIFELD-bøyetang, nr. 1222
Med LEIFELD-bøyetangen kan du bøye LEIFELD-montasjeskinnen fort og
uten problemer for all slags montasje. For hurtig produksjon av seriedeler
kan LEIFELD-bøyetangen enkelt spennes fast i skruestikken: Bøyeradius
135° – spesielt gunstig ved veggmontasjesystemer.

LEIFELD-bøyetang

5_

LEIFELD-montasjeskinnen
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Uten kostbare spesialdeler kan man produsere mange forskjellige feste-anordninger hurtig og til en rimelig pris.
LEIFELD-montasjeskinnen kan i tillegg til installasjon for vegg, også anvendes ved
renovering og oppussing av gamle bygninger, spesielt der det kreves individuell
tilpassingsevne.

LEIFELD-lyddemper, nr. 1290
LEIFELD-isolasjonsdeksel, nr.1295
Effektiv lyddemping med bare én systemdel: LEIFELD-lyddemperen.
LEIFELD-isolasjonsdeksel passer alle 1⁄2” koblinger som kan monteres i
midten av lyddemperen. Påliming av isolasjonstape er overflødig.

LEIFELD-lydisolasjon
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LEIFELD-C-profil
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LEIFELD-C-profil, nr. 1300
LEIFELD-C-profil: overalt der det trenges stabilitet!
Ved kombinasjonen med LEIFELD-montasjeskinnen er det mulig å skape en rekke
konstruksjoner. Fordelene er tydelige: Rørklemmer festes uten spesialdeler (skyvemuttere, skruer med koppet hode) på LEIFELD-C-profilen ved hjelp av gjengenipler eller skruer.

LEIFELD-C-profilkobling (H), nr. 1310
LEIFELD-C-profilkobling (V), nr. 1311
Praktisk tilbehør til LEIFELD-C-profilen er LEIFELD-C-profilkoblingene (horisontal /
vertikal). De skal bare skyves inn i C-profilen og skrues eller klemmes fast. Ved
hjelp av denne kombinasjonen går det an å fremstille stabile holdere i gliper og
sprekker uten at det krever svært mye tid.

LEIFELD-C-profilkobling
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Også her har du en fordel: Rørklemmer kan monteres fra begge profilsider uten spesialdeler. Tre
hullerekker gjør det mulig å montere rørklemmene
skiftevis.

Her kan du også montere fra alle sider. En forandring
på høyden til rørklemmene etterpå er mulig uten at
du må åpne de igjen.

LEIFELD-C-Profil
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LEIFELD-montasjeplate: 153 mm, nr. 1285
100 mm, nr. 1284
80 mm, nr. 1286
Den enkle, men sikre montasjen av veggskiver og koblingsvinkler i tynne vegger. Ved bruk av disse montasjeplater (153 mm, 100 mm og 80 mm) kan du til
og med etter mange år skifte armaturer og hjørneventiler. Det laminerte treet,
som platene er laget av, garanterer at tilkoblingene til armaturer blir faste og
stødige.
Nesten alle vanlige veggskiver til de forskjellige drikkevannssystemer kan
kombineres med montasjeplaten, for eksempel ...

Sanipex

TC

Viega

Mepla

Mannesmann

LEIFELD-montasjesett

SD 153, nr. 1287
SD 100, nr. 1289
SD 80, nr. 1288

Ved hjelp av dette settet kan du installere armaturkoblinger lyddempet og vanntett slik at fuktige vegger i nærheten av armaturene er
historie. Dallmer pakningsmansjetter blir limt inn av fliseleggeren,
pakningene tetter varig på veggskiven, henholdsvis forlengelsen, slik
at det er absolutt vanntett etter du har fjernet beskyttelsesproppen.

- montasgjeplate
med
- lyddemper
- Dallmerpakningsmansjetter
- skruer

LEIFELD-montasjesett -SD-
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LEIFELD-start-sett-light

LEIFELDs filosofi er å tilby håndverkerene
produkter som er lette å bruke i praksis.

LEIFELD-start-sett-light, nr. 1207
Det rimelige start settet med utallige muligheter.
20 m LEIFELD-montasjeskinne nr 1200 (nok for ca. 40 montasjer)
4 m LEIFELD-C-profil nr. 1300
1 sortimentkoffert nr. 1235 inkl. LEIFELD-bøyetang nr. 1222 og nyttig tilbehør

EP
LEIFELD

EP
LEIFELD

EP
LEIFELD

EP
LEIFELD

Pat.

Pat.

Pat.

Pat.

LEIFELD-montasjeskinne 50 x 3 mm
spesiell sinklegering, bøybar
lengde: 2 m
0,83 kg/m

Artikel-Nr.1200

LEIFELD-C-profil 57 x 31 x3 mm
spesiell sinklegering, kan kombineres med LEIFELDmontasjeskinnen lengde: 2 m
1,5 kg/m

Artikel-Nr.1300

LEIFELD-C-profilkobling H
koblingssystem, vegg-, tak- og gulvmontasje

Artikel-Nr.1310

LEIFELD-C-profilkobling V
koblingssystem, vegg-, tak- og gulvmontasje

Artikel-Nr.1311

LEIFELD-lyddemper
brukes til lyddemping, ikke avhengig av et spesielt system

Artikel-Nr.1290

LEIFELD-isolasjonsdeksel
beskyttelses- og isolasjonsdeksel for lyddemper og
koblingsvinkler

Artikel-Nr.1295

LEIFELD-veggplate
tung veggplate
100 x 100 x 4 mm for veggfester

Artikel-Nr.1315

LEIFELD-fikseringsplater
brukes til den rasjonelle montasjen av veggskiver og
koblingssystemer mved hjelp av metallskruer

Artikel-Nr.1280

LEIFELD-Proff-skinnebøyetang
bruk: “fri hånd” eller i skruestikken

Artikel-Nr.1222

LEIFELD-sortimentkoffert
innhold: proff-skinnebøyetang, plastesker med skruer
fikseringplater og lyddempere som prøver

Artikel-Nr.1235

LEIFELD-start-sett-light
20 m LEIFELD-montasjeskinne, 4 m LEIFELD-C-profil
1 sortimentkoffert

Artikel-Nr.1207

LEIFELD-montasjeplate 153 mm
plate laget av laminert tre brukes til montasjen av
veggskiver med avstand i tynne vegger

Artikel-Nr.1285

LEIFELD-montasjeplate 100 mm

Artikel-Nr.1284

LEIFELD-montasjeplate 80 mm

Artikel-Nr.1286

LEIFELD-montasjesett -SD-montasjeplate 153 mm
5 mm lyddempingsplate
2 pakninger (Dallmer) og skruer 4,5 x 2,5 mm

Artikel-Nr.1287

LEIFELD-montasjesett -SD-montasjeplate 100 mm

Artikel-Nr.1289

LEIFELD-montasjesett -SD-montasjeplate 80 mm

Artikel-Nr.1288

LEIFELD-sortiment
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