
Upevňovací systém 

Certifikovaný v ČR -  jednoduchý - spolehlivý
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"snadné ohýbání"

Základem systému je pozinkovaná lišta LEIFELD 1200 – umožňuje zhotovení široké škály instalací použitím 
pouze jediného prvku.
Průřez lišty 50 x 3mm zaručí dostatečnou tuhost vyhotovených upevňovacích prvků. Lištu ohnete pomocí 
ohýbacích kleští LEIFELD.
Délka: 2m, váha 0,83kg/m nebo délka: 560mm, váha 0,46kg/ks

LEIFELD lišta 1200
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Nástěnky, vodoměry, armatury, trubkové objímky atd. můžete snadno připevnit k liště 1200 standardními 
fixačními prvky.
Patentovaná forma otvorů v liště 1200 umožní připevnění jakéhokoli komponentu bez použití speciálních 
fixačních prvků. Je možné použít upevňovací prvky až do průměru 8 mm (max 10 mm).

LEIFELD lišta 1200
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Jediná lišta ....
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...    další příklady použití naleznete na www.leifeld.de

.... tisíce možností použití
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Ohýbání lišty – tato značka 
označuje přesné místo 
ohybu lišty

Příklad ohýbání a 
rozměřování 

Vytvoření stěnové konzoly LEIFELD

50 mm

Tato značka 
označuje přesné 
místo ohybu lišty 

Ohnutím lišty 1200 na úhel 45°  
je stěnová konzola dokončena

Ohýbací kleště umožňují 

bez úprav ohnutí lišty do 

max. úhlu 90°.

Pro vytvoření většího úhlu 

přešroubujte madlo levé 

ruky do bočního otvoru. 

Pro usnadnění práce mo-

hou být ohýbací kleště 

upevněny ve svěráku.
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Pro připevnění odpadního potrubí použijte třmenovou objímku (viz obr. uprostřed), která je součástí systému 
LEIFELD. 

LEIFELD lišta s třmenovou objímkou 
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Učinné snížení hluku vodovodních instalací, zvláště v sádrokatonových konstrukcích a tenkých stěnách. 
Při použití izolační podložky a izolačního návleku dosáhnete  razantního snížení hluku. Izolační podložka 
má střední část z pryže, která brání přenosu vibrací do konstrukce, maximální rozteč připojovacích šroubů 
nástěnky je 40mm. Izolační návlek snižuje hlučnost, je vyroben z polystyrénu a chrání nástěnku před 
přímým stykem s omítkou.

LEIFELD Izolační podložka 1290
LEIFELD Izolační návlek 1295

Snížení hlučnosti vodovodních 
instalací.



9LEIFELD Fixační destička 1280 (pro samořezné šrouby)
LEIFELD Fixační destička 1279 (pro šrouby M5)
Fixační destičky LEIFELD slouží k snadnému připevnění nástěnek a dalších armatur k liště  LEIFELD.

NOVINKA  
dvě varianty!

pro šrouby M5

Pro samořezné šrouby

 4,2 x 16

Pro nastěnky s roztečí 
40 mm



10 LEIFELD C-profil 1300

Leifeld C-profil – rychlé, snadné řešení s vysokou tuhostí.
Použijte C-profil samostatně, popřípadě v kombinaci s lištou LEIFELD. Použití C-profilu je velmi 
různorodé, můžete jej instalovat s trubkovými objímkami a dalšími prvky. 
Používejte pouze standardní závitové tyče a šrouby. 
Délka: 2m, váha 1,5kg/m

Použití všude 
tam, kde je 

požadována 
vysoká 

nosnost



11LEIFELD C-spojky H (horizontální) 1310 a V (vertikální) 
1311, LEIFELD stěnová spojka S 1315
Použitím spojek pro horizontální (H) a vertikální (V) instalaci rozšíříte možnosti systému. S těmito prvky 
vytvoříte libovolný závěs pro vedení potrubí vysoké nosnosti. Vhodné do kanálů, šachet, atd. 

U jednostranně upevněných C-profilů, nebo pro velmi vysoké zátěže použijte k fixaci do stěny stěnovou 
spojku.

Spojka H

Spojka V

Stěnová spojka
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Maximální možné povytažení (vysunutí) profilu ze spojky
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C-Profil je dostatečně široký pro montáž 
trubkových objímek s přesahem. 

Možnost oboustranné montáže trubkových objímek.

Graf zatížení pro délky 300 – 2000 mm 

L =   300 mm Fe = 350 kg Fl = 375 kg
L =   400 mm Fe = 300 kg Fl = 350 kg
L =   500 mm Fe = 250 kg Fl = 325 kg
L =   600 mm Fe = 200 kg Fl = 300 kg
L =   700 mm Fe = 175 kg Fl = 250 kg
L =   800 mm Fe = 150 kg Fl = 225 kg
L =   900 mm Fe = 125 kg Fl = 200 kg
L = 1000 mm Fe = 100 kg Fl = 150 kg
L = 1250 mm Fe =   75 kg Fl = 125 kg
L = 1500 mm Fe =   50 kg Fl =   75 kg
L = 2000 mm Fe =   25 kg Fl =   50 kg

Příklad: 500 mm – 240 kg

L = délka profilu v mm

Fe = zatížení v jednom (centrálním) bodě
Fl  = zatížení ve více bodech  
        (lineární zatížení)

Uvedené zatížení je předpokládáno pro všechny instalace provedené odborníkem



14 LEIFELD J Profil M8 1800 

• Rychlá a snadná instalace trubkových objímek
 standardními maticemi M8
• Nejsou požadovány žádné speciální díly, nářadí atd.
• Díky otvorům ve všech stranách profilu můžeme
 objímky připevňovat ze všech stran
• Připevněte ke stropu nebo stěně užitím standardních
 prvků, popřípadě závitových tyčí.
• Ideální pro dřevostavby, sádrokartony, atd.

Pro stropní a stěnové instalace potrubních systémů do max. průřezu DN50
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NOVINKA!



16 LEIFELD Hliníkový lemovací profil typ 1500 

vytvoř zářez...       ...ohni...     . . . h o t o v o !
nebo použijte ohýbací kleště na plech

... vytvaruj bez ostrých
hran

•  snadná montáž bez použití speciálních nástrojů
 (pokosové pily)
• ideální pro balkóny
• proveďte nejprve všechny ohyby,
 poté vrtejte otvory pro upevnění 

Hliníkový lemovací profil Typ 1500 může být s použitím jednoduchých běžných nástrojů montován na 
zdi, střechy, atiky, balkóny atd. Nevznikají žádné nebezpečné ostré hrany, snadné ohýbání, úspora času, 
pouze dva typy lemovacích profilů.
Délka: 2m, váha 0,27kg/m (při vlastní dopravě můžeme dodat i profily délky 3m)



17LEIFELD Hliníkový lemovací profil typ 1550 

Nastřihni  90° zářez ...      ...ohni...    . . . h o t o v o !
Použij nůžky nebo ohýbací kleště na plech

Nový hliníkový lemovací profil
s okapničkou 6mm

• Krycí lišta slouží k utěsnění přechodu mezi
 svislou a vodorovnou konstrukcí (balkóny atd.)
• Duté oválné komory dovolují nejen snadné
 ohýbání profilu, ale také přilnutí profilu k
 těsněné konstrukci. 

+ 6 mm

Tento prvek je identický s hliníkovým lemovacím profilem typ 1500, navíc okapnička 6 mm. 
Délka: 2m, váha 0,27kg/m (při vlastní dopravě můžeme dodat i profily délky 3m)
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LEIFELD startovací sada 1206

20 m lišty Leifeld 1200
(dostatečné množství pro cca 40 montážních případů)

Kufr Leifeld 1235 
(včetně kleští LEIFELD 1222 a příslušenství)

LEIFELD Profesionální
startovací sada 1204

30 m LEIFELD lišty 1200
(dostatečné množství pro cca
60 montážních případů)

Kufr L-BOXX 1231
(včetně kleští LEIFELD 1222 a příslušenství)

Cenově dostupná startovací 
sada pro práci se systémem.

Výhody systému: 
Obrovská flexibilita – vytvoření aplikací na míru
Minimální počet položek
Kompatibilita lišty a C-profilu
Povrchová úprava zinkováním
Tuhost – lišta i C-profil z oceli tl. 3 mm

Příznivá cena
Upevnění potrubních systémů v atypických prostorech
Instalace v sádrokartonových konstrukcích
Možnost kombinovat s jinými montážními systémy
Certifikováno v ČR – VÚPS Praha,  
Protokol č. 227-P7-11-0394
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30 m LEIFELD lišty 1200
(dostatečné množství pro cca
60 montážních případů)

Kufr L-BOXX 1231
(včetně kleští LEIFELD 1222 a příslušenství)

Typ Kód Strana 
LEIFELD lišta
50 x 3mm
Pozinkována lišta, ohýbána pomocí kleští LEIFELD 
Délka: 2m, váha 0,83kg/m

1200 43602 2

LEIFELD ohýbací kleště
Pro ohýbání lišty LEIFELD

1222 43601 2

LEIFELD Profi plastový kufr L-Boxx
Obsahuje:
 - Leifeld kleště
 - Velký výběr šroubů a příslušenství
 - 20x upevňovací destička
 - 6x izolační podložka

1231 43612 18

LEIFELD plechový kufr
Obsahuje: 
 - Leifeld kleště
 - Umělohmotný zásobník s fixačními prvky
 - Upevňovací a protihluková destička jako vzorek

1235 43600 18

LEIFELD Upevňovací destička
Ke snadnému a bezpečnému upevnění nástěnek a dalších 
armatur k LEIFELD liště samořeznými šrouby

1280 43629 9

LEIFELD Upevňovací destička
Ke snadnému a bezpečnému upevnění nástěnek a dalších 
armatur k LEIFELD liště pomocí šroubů M5

1279 43628 9

LEIFELD Izolační podložka pod nástěnky
Je použitelná samostatně nebo s lištou LEIFELD 1290 43635 8

LEIFELD Izolační návlek na nástěnky 
Ke zvukové izolaci a ochraně nástěnek 1295 43634 8

Leifeld J-Profil M8
Stropní a stěnové instalace max. do DN 50,  
bez použití speciálních komponentů, nářadí

1800 43639 14

LEIFELD C-profil
50 x 31 x 2 mm
Pozinkovaný profil pro vyšší nosnosti, pro použití  
společně s LEIFELD lištou. Délka: 2m, váha 1,5kg/m

1300 43630 10

LEIFELD spojka H
Pro horizontální stěnové a stropní instalace. Užívána 
společně s C-profilem

1310 43631 11

LEIFELD spojka V
Pro vertikální stěnové a stropní instalace. Užívána 
společně s C-profilem

1311 43632 11

LEIFELD stěnová spojka 
100 x 100 x 4mm
Pro vysoké zatížení. Užívána společně s C-profilem

1315 43633 11

LEIFELD koncovka pro C-profil
50 x 3mm, délka 30mm 
Plast, barva červená

1320 43636 10

LEIFELD Profesionální startovací sada
30 m lišty Leifeld 1200
Kufr L-BOXX 1231
(včetně kleští LEIFELD 1222 a příslušenství)

1204 43610 18

LEIFELD startovací sada
20m lišty Leifeld 1200
Kufr Leifeld 1235 
(včetně kleští LEIFELD 1222 a příslušenství)

1206 43611 18

LEIFELD Lemovací profil
Hliníkový lemovací profil na zdi, střechy a balkóny 1500 43605 / 2m

43606 / 3m 16

LEIFELD Lemovací profil s okapničkou
Stejný jako hliníkový lemovací profil 1500, navíc s 6mm 
okapničkou.

1550 43607 / 2m
43608 / 3m 16
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Výrobce:

Heinrich Leifeld GmbH
Hauptstraße 35
D-33178 Borchen
Tel.: +49 52 51 13 63 - 0
Fax: +49 52 51 13 63 - 66
e-mail: info@leifeld.de
             www.leifeld.de

Upevňovací systém 
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Dovozce: 

YPSILON PLUS s.r.o. 
Nové Město 252/2
742 35 Odry
Tel.: +420 556 730 236
Fax: +420 556 730 235
e-mail: obchod@ypsilonplus.cz
             www.ypsilonplus.cz


