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GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER
Dione-inredningslister

elegant och gedigen inredning
i alla rum i bostaden
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SKARVLISTER

Vid fogar mellan två material på samma nivå och expan-
sionsfogar slutförs arbetet med en skarvlist. Skarvlisten 
täcker expansionsfogarna och ger ett vårdat intryck.

Montering
Lister  i aluminium, mässing och rostfritt kan kapas med bågfil. 

Montering av skarlister med Elasticfix är en behändig och 
snabb metod. Kapa listen i rätt längd. Ta därefter bort sky-
ddspappret och fäst listen. Listen är även lämplig för fogar i 
parkett- och laminatgolv.

Montera oborrade lister med monteringslim. Skarvlister som 
monteras med lim eller Elasticfix är även lämpliga för golv 
med golvvärme eftersom inga hål behöver borras vid instal-
lationen. 

Skarvlister monterade med spikplugg
Stålspik i kombination med ny-
lonplugg ger en garanterat säk-
er installation. Pluggens längd 
bestäms av golvmaterialets tjock-
lek. Ett slutresultat utan synliga 
skruvhuvuden.

Färgurval, skarvlister

Skarvlisterna slutför golvmonteringen och ger en dekorativ finish

Skarvlisternas profiler

Skarvlister som monteras med plugg eller skena

Skarvlister som monteras med Elasticfix

Skarvlister som monteras med skruv eller lim

A3 Räfflad yta
aluminium, sil-
ver, guld, brons, 
krom

A5 Spårad yta
guld, silver, brons, krom

A7 Spårad yta (limontering)
silver, guld

K1 Räfflad yta
guld, krom, 
brons

B1 Slät yta 
silver, guld, mässing, 
brons, rostfritt stål,  
nordisk grafit, 
ek, bök B2 Räfflad yta

guld, silver, brons

B2 Slät yta 
björk, bok, ek, körsbär, ljus körsbär, valnöt, antik 
ek, antik valnöt, rökt ask, mahogny, vitkalkad 
ask, wenge, vit ek, nordisk grafit, alu-rostfritt stål

A5 Slät yta (limmontering)
björk, bok, ek, körsbär, ljus,  
valnöt

A6 Slät yta (limmontering)
björk, bok, ek, körsbär, ljus, valnöt

A2 Slät yta
mässing, 
svart

K1 Slät yta
björk, bok, ek, 
körsbär, ljus 
körsbär, valnöt, 
mahogny, antik 
ek, wenge, 
antik valnöt, 

E5 Skarvlist med 
underskena, 
räfflad
brons, silver, guld

MahognyWenge

Vitkalkad ask Rökt ask

Rostfritt stål Björk

Messing

KörsbärLjus körsbär

Ek Antik ek

Bok

Antik valnötValnöt

Vit ek

Vit

Svart

Nordisk grafit Kromeloxerad

Guldeloxerad Bronseloxerad

Silvereloxerad

A1 Spårad yta
silver, guld, 
mässing, brons, 
aluminium

ALU-rostfritt stål

7

E5 Skarvlist med 
underskena,slät
björk, bok, ek, valnöt

vitkalkad ask, rökt ask

A3 Slät
Nordisk grafit

A4 Slät
silver, guld, 
brons, svart,
mässing

A4 Slät
Rostfritt stål
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NIVÅLISTER
Nivålisterna är en komplett lösning för att jämna ut nivåskillnader och för att foga samman golvmaterial av olika slag

Nivålisterna används för att jämna ut fogarna mellan 
golvmaterial och expansionsfogar med olika nivåer. 
 
Nivålisterna är en snabb och ekonomisk lösning för att jäm-
na ut nivåskillnader mellan material. De kan användas för 
att prydligt förena ytmaterial av olika tjocklek och tack vare 
dem behöver inte golvkonstruktioner rivas och byggas upp 
på nytt.

Montering
Beroende på golvmaterialet kan nivålisterna monteras med 
skruv, lim, självhäftning (skarvlister monterade med Elas-
ticfix) eller med underskena. Montering av nivålister med 
Elasticfix är en behändig och snabb metod. Kapa listen i rätt 
längd. Ta därefter bort skyddspappret och fäst listen. Listen 
är även lämplig för fogar i parkett- och laminat.

Nivålister, profiler

Färgurval, nivålister

Mahongny Wenge Vitkalkas askRökt ask Rostfritt stål

Björk Mässing

Ek Antik ek

Bok

Antik valnötValnöt Vit ek Vit Svart

BronseloxeradGuldeloxeradKromeloxerad Silvereloxerad

Alu-rostfritt stål

Nivålister festet med skruer

Elasticfix selvklebende nivålister

C1 Rillet
gull, sølv, bronse, 
messing

C2 Rillet
gull, sølv, bronse

C3 Rillet
gull, sølv, bronse

C4 Rillet
sølv, gull, krom, bronse, 
svart

C4 Slett
messinki, nordic graphite

C9 Rillet
gull, krom, bronse

B3 Rillet
gull, sølv, bronse

B3 Slett
Rustfri, bjørk, bøk, eik, kirsebær, lys
kirsebær, valnøtt, antikk eik, antikk valnøtt,
røkt ask, eple, mahogni, kalket ask,
wenge, hvit eik

Ljus körsbär

Nordisk grafit
Polerad 
aluminium

Körsbär

Montering med underskena

Limmontering Skruvmontering

Montering med Elasticfix
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TRAPPKANTLIST
Trappkantlisterna skyddar trappsteg och trösklar mot slitage. De ger en dekorativ och gedigen inredning.

Trappkantlisterna skyddar trappans yttre kanter. De förlänger 
trappans livslängd och är även effektiva halkskydd som ökar 
säkerheten.  
Genom att trappkantlisterna täcker golvmaterialets kanter 
ger de trappan en prydlig prägel. De gör även trappkanterna 
synliga på platser där belysningen är svag eller begränsad. 
 
Trappkantlisterna tillverkas i aluminium och är belagda med 
rostfritt sål. Trappkantlisterna i aluminium är ett utomordent-
ligt val för platser som kräver stor slitstyrka. 

Montering
Trappkantlisterna kan installeras med skruv, lim eller Elastic-
fix i enlighet med golvmaterialet.  
 
Montering av trappkantlister med Elasticfix är behändig och 
snabb metod. Kapa listen i rätt längd. Ta därefter bort sky-
ddspappret och fäst listen. Listen är även lämplig för fogar i 
parkett- och laminatgolv.

Färgurval, trappkantlister

Rostfritt stål

Mässing

EkBok

Nordisk grafit Kromeloxerad

Bronseloxerad

Silvereloxerad Guldeloxerad

Polerad 
aluminium

Alu-rostfritt stål

Trappkantlisternas profiler

Trappkantlister som monteras med Elasticfix

B7 Slät yta
rostfritt stål

D1 Spårad yta
guld, silver, brons

D4 Spårad yta
guld, silver, brons

D7 Räfflad yta
gold, silver, brons

C10 Räfflad yta
mässing

D5 Räfflad yta
aluminium

D5 Räfflad yta
mässing

D2 Spårad yta
silver, guld, brons, mässing

D3 Spårad yta
silver, guld, brons, krom, svart

B8 Slät yta
bok, ek, körsbär, ljus körsbär, valnöt

Körsbär

Ljus körsbär

Limmontering

Skruvmontering

Montering med Elasticfix
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SOCKLAR
Socklarna ger inredningen ett vårdat och gediget utseende

Aluminiumsocklar är hållbara och lätta. De är särskilt lämpliga för en modern inredningsstil. 
Dione socklarna är underhållsfria och har lång livslängd.

Montering  Aluminiumsocklarna kapas i rätt längd och monteras snabbt och smidigt med mon-
teringslim.

Färgurval, socklarSocklarnas profiler

Aluminiumsocklar Rostfria socklar

Socklar 40 x 15 mm Socklar 40 x 10 mm
                   60 x 10 mm

Socklar 60 x 15 mm

Silvereloxerad Nordisk grafit Rostfritt stål Rostfritt

Limmontering
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HÖRNSKYDDSLISTER
Hörnskyddslisterna ger väggarna prydliga yttre hörn och skyddar mot stötar

Vardagslivet lämnar snabbt spår i vilket hus som helst. Hörn-
skyddslisterna bevarar väggarnas yttre hörn prydliga och 
skyddar mot stötar.

Hörnskyddslister i metall
har under lång tid utgjort ett väsentligt element framför allt 
i offentliga lokalers inredning. Numera används listerna även 
i privata bostäder för att ge inredningen en trendig prägel. 
 
Dione hörnskyddslister i metall tillverkas av aluminium eller 
rostfritt stål. De är en hållbar lösning för att skydda hörn som 
utsätts för hårt slitage. 

Hörnskyddslister i plast
Dione hörnskyddslister i plast är tillverkade av hårdplast. 
Hörnskyddslisterna i plast kan också användas för att skydda 
hörnen på möbler.

Montering
Montering av hörnskyddslister i metall med Elasticfix är en 
behändig och snabb metod. Kapa listen i rätt längd. Ta däref-
ter bort skyddspappret och fäst listen. 
 
Montering av hörnskyddslister i plast utförs smidigt med 
Duuri monteringslim.

Färgurval, hörnskyddslister

EkBok

Nordisk grafit
Polert Rustfritt
stål

Silvereloxerad

Alu-rostfritt stål
Borstat rostfritt
stål

Vit

Vit Ljusgrå

Valnöt Körsbär

Ljus körsbär

Hörnskyddslisternas profiler

Självhäftande hörnskyddslister
30 x 30 mm

Självhäftande hörnskyddslister  
30 x 30 mm

Hörnskyddslister i metall

Metallhörnlister

Hörnskyddslister i plast

Lister i plast

Lister i metall

Elasticfix-feste Limfeste
 Wenge
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KAKELPROFILER
Ge badrummet ett prydligt utseende med kakelprofiler

Kakelprofilerna skyddar kakelplattornas yttre kanter och ska-
par samtidigt ett stilrent och dekorativt utseende. Använd-
ningen av kakelprofiler underlättar plattsättningen och gör 
den snabbare.

Kakelprofiler i metall ger kakelsättningen i badrummet 
en elegant prägel och skyddar samtidigt kakelsatta hörn. De 
ger kaklets ytterhörn ett prydligt utseende och eliminerar 
behovet av att fasa plattorna.

Kakelprofiler i plast
Dione hörnskyddsliter i plast är tillverkade av hårdplast. Lis-
terna är behandlade med en elegant polerad ytbeläggning 
som harmoniserar med kakelytan.

Montering
Kakelprofilen väljs enligt kakelplattans tjocklek och färg. 
Kakelprofilens H-mått anger kakelplattans maximala höjd. 
En kakelprofil av pilmodell rekommenderas då kakelplattans 
ytterkant behöver skäras. 

Kakelprofilen sätts i fogmassan vid plattsättningen. 

1. Kakla först en vägg och lägg sedan kakelprofilen i fästmas-
san. 

2. Kakla väggen så att profilens kant är på samma nivå som 
kakelkanten. 

3. Lägg i fogmassa och ytterhörnet är klart. Den fogmassa 
som blir kvar på kakelprofilen ska tvättas bort omedelbart 
eftersom den är kraftigt korroderande.

Profiler för kakelprofiler i metall

Kakelprofil H= 6 mm Kakelprofil H= 8 mm

Kakelprofil  H= 12 mmKakelprofil H= 10 mm

Kakelprofil
H = 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Kakelprofil
H = 6 mm, 9 mm

Kakelprofil
H = 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm

Kakelprofil pilmodell
H = 10 mm

Profiler för kakelprofiler i plast

Kakelprofil H= 6 mm Kakelprofil

Kakelprofil  H= 12 mmKakelprofil H= 10 mm

Kakeltrappkantlist L-kakelprofil
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Färgurval, kakelprofiler

Rostfritt

Mässing

Bruten vit Beige

Svart

Svart

Nordisk grafit

MörkgråGrå

Polerad 
aluminiumGuldeloxeradKromeloxeradSilvereloxerad

Alu-rostfritt Ljusgrå

Ljusgrå

Kakelprofiler i metall

Kakelprofiler i plast

KAKELROFILER

Vit

Vit

Kakeltrappkantlist med gummikant

Kakeltrappkantlist med gummikant

InnerhörnYtterhörn
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KABELKANALER
Kabelkanalerna döljer och samlar kablarna så att de är utom synhåll och skyddas mot damm

Dione kabelhanteringssystemet
Kabelkanaler röjer undan kablarna utom synhåll och skapar 
god ordning. Kabelsocklar är en behändig metod för att dra 
ett flertal yttre kablar längs golvnivån.

Kabeltäcklister i metall
Den eleganta metallfärgerna hos kabelkanalerna i aluminium 
uppfyller kraven hos den mest kräsna inredaren.

Montering
Självhäftande kabelkanaler är behändiga att montera. Kapa 
kanalen, ta bort täckpappret på fästmassan och tryck 
kanalen på plats.

Kabelkanalernas profiler 

Kabelsockel
50x16 mm

Kabelkanal
12 x 8 mm, 16 x 16 mm,
25 x 16 mm, 25 x 25 mm
40 x 16 mm, 45 x 16 mm
40 x 30 mm, 60 x 40 mm

Kabelkanal, aluminium
23 x 14 mm

Färgurval, kabelkanaler

SilvereloxeradVit

Vit eloxerad

Kabelhanteringssystem

Kabeltäcklister i plast

Kabeltäcklister i aluminium

Bok Ek Björk

Silvereloxerad Rostfritt stål

Vit
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HOBBYPROFILER
Dione Hobby-profiler för personliga lösningar, för många olika användningsändamål

Skapa personliga lösningar med Dione Hobby-profiler. Hobby-profilerna och Hobby-krokarna ger möjlighet till planering och 
genomförande av personliga och praktiska lösningar.
Dione Hobby-profiler, hörnlister, plattlister, H-, U- och T-lister, rör och balkar kan användas för många olika ändamål, t.ex. till 
akvarier, förvarings- och transportlådor, skåp med skjutdörrar, foto- och spegelramar, galler och mycket annat!
 
Montering
Hobby-profilerna kan kapas i lämplig längd och skruvas fast. De kan också behändigt monteras med lim.

Hobby-profilernas profiler

Hörnlist Rör Balk Balk Plattlist

Spegellist

H-list

T-list

U-list

SilvereloxeradVit

Färgurval, Hobby-profiler

Hobby-krokarna håller ordning och reda på 
saker både hemma och i förrådet. I sortimentet 
ingår vägg- , tak- och cykelkrokar.

Spegellist



D-PROFILE AB
Kabelvägen 10
55302 Jönköping
Tfn. 036-18 63 63
Fax. 036-18 63 66 

info@d-profile.se
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www.dione.fi


