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Be smart.



A legjobb megoldás a legegyszerűbb és leghatékonyabb.
The best solution is the simplest and most efficient one.

Wolfgang Engel, CEO ENGELTECH GmbH
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We at minileiste plan, develop and produce 
high-quality, sustainable and individual 
product solutions in many areas of the 
construction industry.

With our discreet and innovative profiles, we 
create functional endings and transitions 
between different surfaces and components: 
high aesthetic standard meets simple 
assembly and economic efficiency.

Detailed information on the system and its 
assembly can be found in the current product 
catalog. 

In addition, our price list provides an overview 
of the scope of delivery and pricing of all 
individual parts.
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AL10X5 Fekete selyem matt C35
AL10X5 Black silk matt C35



AL10X5 Ezüst selyem matt EV1
AL10X5 black silk matt C35



AL10X5 Ezüst selyem matt EV1
AL10X5 Silver silk matt EV1

LETISZTULT FELÜLET
SEAMLESS SURFACE

Mivel a padlóburkolat alapvető, de meghatározó építészeti elem, 
minőségük erősen befolyásolja az egész helyiség és belső tér megítélését. 
Ennek fényében a minileiste (mini szegélyléc) új esztétikát biztosít a szoba 
elemei, illetve a padló és a falak közötti átmenetekhez.

Ennek a jól átgondolt rendszernek a kialakítása a purista esztétikára és 
a lehető legmagasabb fokú felhasználóbarát megoldásra összpontosít. 
Az innovatív mini szegélyléc végzáró- vagy burkolatváltó profilként 
használható, ahol a csatlakozásokat és a dilatációs hézagokat 
szerkezettechnikai szempontok miatt figyelembe kell venni.

A profil így a padlótól a falig feltűnő felületet tud létrehozni, és 
tulajdonságainak köszönhetően szinte egy síkban lévő átmenetek 
kialakítására is használható a különböző felületek és épületelemek között. 
Az építési folyamat szempontjából előnyös további szempont, hogy a 
minileiste a padlószerkezettől független használatra készült, és a teljes 
termékpaletta elérhető különböző padlóvastagságokhoz is.

A minőségi anyagokkal és minőségi felületekkel rendelkező minileiste 
a falfestés és a padló lerakása után kerül beépítésre. Az innovatív, 
szabadalmaztatás alatt álló kliprendszernek köszönhetően a végzáró 
profil egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül illeszthető a dilatációs 
hézagba.

Ez kéz a kézben jár a magas szintű precizitás és a belsőépítészeti tervezés  
szabadságának tapasztalatával.

Since floorings are a basic but decisive architectural element, their quality has 
a strong influence on how an entire room and interior is perceived. Against this 
background, the minileiste (mini skirting) delivers a new aesthetic for transitions 
between room elements or between floor and walls. 

The design of this wellconceived system centres on the maxims of a purist 
aesthetic and the highest possible degree of user friendliness. The innovative 
mini skirting board can be used as an end or transition profile wherever 
connection and expansion joints must be maintained with regard to structural 
engineering aspects. 

The board can thus create an unobtrusive finish from floor to wall and, thanks 
to its properties, also be used to create almost flush transitions between 
different surfaces and building elements. Another aspect advantageous for 
the construction process is that the minileiste is designed for use independent 
of the flooring structure and that the entire product range is also available for 
different floor thicknesses. 

Featuring high-quality materials and high-grade surfaces, the minileiste is 
installed after the wall has been painted and the floor has been laid. Thanks to 
the innovative, patent-pending clip system, the end profile can be fitted into an 
expansion or connection joint simply, quickly and without the need for any tools. 

This goes hand in hand with the experience of high-level precision and new 
freedom in interior architectural design.
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AL10X5 Ezüst selyem matt EV1
AL10X5 Silver silk matt EV1



VÉGZÁRÓ PROFILOK
END PROFILES

Diszkrét végZÁRÓ profilok az elegáns megjelenéshez a padlótól a falig, 
az ablakig vagy lépcsőfokig: egyszerű összeszerelés és kiváló minőségű anyagok. Szabadalmaztatás alatt.

Discreet end profiles for the elegant finish from floor to the wall, window(frame) or stair step: easy assembly 
and high-quality materials. Patent pending.

AL10X5 Schwarz seidenmatt C35
AL10X5 Black silk matt C35
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AL10X5 

Végzáró profil 5 mm-es padlóvastagságtól. Dilatációs hézag 5 - 8 mm.

Az AL10X5 végzáró profil diszkrét és innovatív megjelenést hoz létre 
a padló és a fal, az ablakkeret vagy a lépcső között,  és bárhol, ahol 
dilatációs hézagot kell kialakítani a beton szerkezetek hőtágulása miatt.

Alkalmas: 
parkettákhoz, laminált padlókhoz, design padlókhoz és hidegburkolathoz

End profile for floor thicknesses from 5 mm. Connection joint 5 - 8 mm. 

The AL10X5 end profile creates a discreet and innovative finish from flooring to 
wall, window(frame) or stair step - wherever connection and expansion joints 
have to be observed in terms of construction.

Suitable for:
Parquet, Laminate, design floors and tiles

Ezüst selyem matt EV1
Silver silk matt EV1

Titanium selyem matt C31
Titanium silk matt C31

Fekete selyem matt C35
Black silk matt C35

Fehér finoman strukturált RAL9016
White finely structured RAL 9016

Arany selyem matt EV3
Gold silk matt EV3

10 mm

5 
m

m

7 mm

Szükséges kiegészítő: CLIP5
Required accessories: CLIP5

Ajánlott kiegészítő: MH100 szerelő eszköz
Recommended accessories: MH100 assembly aid

1

2 1 2



AL16X5 

Végzáró profil 5 mm-es padlóvastagságtól. Dilatációs hézag 5 - 13 mm.

Az AL16X5 végzáró profil diszkrét és innovatív megjelenést hoz létre 
a padló és a fal, az ablakkeret vagy a lépcső között,  és bárhol, ahol 
dilatációs hézagot kell kialakítani a beton szerkezetek hőtágulása miatt.

Alkalmas: 
parkettákhoz, laminált padlókhoz, design padlókhoz és hidegburkolathoz

End profile for floor thicknesses from 5 mm. Connection joint 5 - 13 mm. 

The AL16X5 end profile creates a discreet and innovative finish from flooring to 
wall, window(frame) or stair step - wherever connection and expansion joints 
have to be observed in terms of construction.

Suitable for:
Parquet, Laminate, design floors and tiles

16 mm

5 
m

m

12 mm

Szükséges kiegészítő: CLIP5
Required accessories: CLIP5

Ajánlott kiegészítő: MH100 szerelő eszköz
Recommended accessories: MH100 assembly aid

1

2 1 2

Szükséges kiegészítő: CLIP5
Required accessories: CLIP5

Ajánlott kiegészítő: MH100 szerelő eszköz
Recommended accessories: MH100 assembly aid

1

2 1 2
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SL16X5 

Szegélyléc 5 mm-es padlóvastagságtól. Dilatációs hézag 5-13 mm. 

Az SL16X5 szegélyléc diszkrét és innovatív megjelenést hoz létre a padló 
és a fal, az ablakkeret vagy a lépcső között,  és bárhol, ahol dilatációs 
hézagot kell kialakítani a beton szerkezetek hőtágulása miatt.

Alkalmas: 
parkettákhoz, laminált padlókhoz, design padlókhoz és hidegburkolathoz

Skirting profile for floor thicknesses from 5 mm. Connection joint 5 - 13 mm. 

The SL16X5 skirting profile creates a discreet and innovative finish from 
flooring to wall, window(frame) or stair step - wherever connection and 
expansion joints have to be observed in terms of construction.

Suitable for:
Parquet, Laminate, design floors and tiles

Ezüst selyem matt EV1
Silver silk matt EV1

Titanium selyem matt C31
Titanium silk matt C31

Fekete selyem matt C35
Black silk matt C35

Fehér finoman strukturált RAL9016
White finely structured RAL 9016

Arany selyem matt EV3
Gold silk matt EV3

Ezüst selyem matt EV1
Silver silk matt EV1

Titanium selyem matt C31
Titanium silk matt C31

Fekete selyem matt C35
Black silk matt C35

Fehér finoman strukturált RAL9016
White finely structured RAL 9016

Arany selyem matt EV3
Gold silk matt EV3

16 mm

20 mm

5 
m

m

12 mm



16 mm

25 mm

5 
m

m

12 mm

16 mm

25 mm

5 
m

m

12 mm

SLED16X5 

Szegélyléc 5 mm-es padlóvastagságtól. Dilatációs hézag 5-13 mm.

Az SLED16X5 szegélyléc diszkrét és innovatív megjelenést hoz létre a padló 
és a fal, az ablakkeret vagy a lépcső között,  és bárhol, ahol dilatációs hézagot 
kell kialakítani a beton szerkezetek hőtágulása miatt. Kompatibilis minden 
8-12 mm széles LED szalaggal - a termék a LED szalagot nem tartalmazza.

Alkalmas: 
parkettákhoz, laminált padlókhoz, design padlókhoz és hidegburkolathoz

Intelligens világítási geometria

Az SLED16X5 szegélyléc diszkrét hangulatot teremt a környezetében a
legegyszerűbb módon: egy homogén világos vonal vizuálisan választja 
el a szegélylécet a faltól, ha a LED világítás be van kapcsolva. Klasszikus 
LED műanyag takaróprofilokra nincs szükség, ezért nem rontják a látványt 
még kikapcsolt állapotban sem.

A SLED16X5 szegélyléc természetesen LED egység nélkül is használható.
A ferde külső felületnek köszönhetően szinte semmilyen por nem tud 
rátelepedni a profilra.

LED világítás

A kereskedelemben kapható összes LED szalag használható LED világításhoz: 
A LED szalagok vízszintes felszerelése esetén [1] akár 8 mm széles LED 
szalagok is használhatók. 
A profil ferde belső oldalára akár 12 mm széles LED szalagok is felszerelhetők 
[2].

A SLED16X5 szegélyléc kábelcsatornaként is használható LED-egységgel 
vagy anélkül.

A termék a LED szalagot nem tartalmazza.

Skirting profile for floor thicknesses from 5 mm. Connection joint 5 - 13 mm. 

The SLED16X5 skirting profile creates a discreet and innovative finish from 
flooring to wall, window(frame) or stair step - wherever connection and 
expansion joints have to be observed in terms of construction.

Suitable for:
Parquet, Laminate, design floors and tiles

Smart lighting geometry

The SLED16X5 skirting profile creates a discreet lighting ambience in the 
simplest way: a homogeneous light line visually separates the skirting 
profile from the wall when the LED lighting unit is switched on. Classic LED 
plastic cover profiles are not required and therefore do not impair the visual 
appearance even when switched off.

The SLED16X5 skirting profile of course can also be used without an LED unit. 

Due to the inclined outer surface, almost no dust can settle on the profile.

LED lighting

All commercially available LED strips can be used for the LED lighting: When 
mounting the LED units horizontally [1], LED strips up to 8 mm wide can be 
used. LED strips up to 12 mm wide can be mounted on the sloping inner side of 
the strip. [2]

The SLED16X5 skirting profile also can be used as a cable duct with or without 
LED unit.

LED strips are not included in the scope of delivery. 

Szükséges kiegészítő: CLIP5
Required accessories: CLIP5

Ajánlott kiegészítő: MH100 szerelő eszköz
Recommended accessories: MH100 assembly aid

1

2 1 2

Vízszintes LED szalag elhelyezés 8 mm-es LED szalagokhoz
Horizontal LED positioning for LED strips up to 8 mm

Ferde LED szalag elhelyezés 12 mm-es LED szalagokhoz
Inclined LED positioning for LED strips up to 12 mm1 2

1

2

Ezüst selyem matt EV1
Silver silk matt EV1

Titanium selyem matt C31
Titanium silk matt C31

Fekete selyem matt C35
Black silk matt C35

Fehér finoman strukturált RAL9016
White finely structured RAL 9016

Arany selyem matt EV3
Gold silk matt EV3
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SLED16X5 Feket selyem matt C35
SLED16X5 Black silk matt C35

AL16X5 Feket selyem matt C35
AL16X5 Black silk matt C35
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EGYSZERŰ ÖSSZESZERELÉS 8 LÉPÉSBEN
EASY ASSEMBLY IN JUST 8 STEPS

A dilatációs hézag szélessége az alkalmazott profilrendszertől 
függően 4 és 12 mm között legyen (lásd a termék adatlapokat). A 
padló vastagságát is figyelembe kell venni. X5 típusú rendszereink 
minimum 5 mm padlóvastagsághoz használhatók.

The width of the connection joint should be between 4 and 12 mm 
depending on the profile system used (see data sheets). The thickness of 
the flooring must also be taken into account. Our type X5 systems can 
be used with a minimum floor covering thickness of 5 mm.

A profilok vágási méretei a falfelületektől függnek. Itt figyelembe 
veszik a belső és külső sarkok gérvágásait.

The dimensions for the profile cuts are taken from the wall surfaces. 
Miter cuts for inside and outside corners are taken into account.

A profilokat hosszra vágják. A belső vagy külső sarkok gérvágása 
egy lépésben készül el. A profil biztonságosan rá van nyomva egy fa 
támasztékra, és a vágáshoz elhelyezve a fűrészben. A fűrész vágási 
iránya a vágási folyamat során a profilt a fagerendához nyomja.

The profiles are cut to length. The miter cut for inside or outside corners 
is made in one step. The profile is pressed securely onto a wooden 
support and positioned in the saw in a cut-like manner. The cutting 
direction of the saw presses the profile against the wooden beam during 
the cutting process.

A rögzítő klipszek a profil elülső oldalába vannak benyomva. 
Figyelem: Két egymással szemben lévő „váll” van beépítve a 
profilba, amelyek között a rögzítőkapcsok könnyen vezethetők.

The mounting clips are pushed into the profile on the front. Attention: 
Two opposite shoulders are worked into the profile, between which the 
mounting clips are easily guided.

1

3

2

4

30 cm

30-60 cm-es távolságban helyezze be a rögzítő klipszeket a 
végzáró profilba. ÚSZTATOTT PADLÓK ESETÉBEN: A hézagban lévő 
klipszek közé egy kis rugalmas szerelőragasztót vagy szilikont kell 
felvinni, hogy megakadályozzuk a végzáró profil úsztatott padló 
által okozott függőleges elmozdulását.

Insert mounting clips every 30 to 60 cm in the end strip. 
FOR FLOATING FLOORS: A bit of flexible assembly adhesive ore slilicone 
must be applied between the assembly clips in the closing joint in 
order to prevent the vertical movement of the end profile caused by the 
floating floor.

A behelyezett rögzítő klipszekkel ellátott végzáró profil most 
a falfelületen rögzítési helyzetbe kerül. Az összeszerelési 
segédeszközzel a kapcsokat óvatosan szétterítjük úgy, hogy az 
összeszerelési segédeszköz segítségével rögzítjük a kapcsokat a 
fal felé.

The end profile with the inserted mounting clips is now brought into 
the mounting position on the wall surface. With the assembly aid, the 
assembly clips are carefully spread out by using the assembly aid to 
apply the assembly clips towards the wall.

Amint a folyamat befejeződött, a végzáró profilt lenyomják, és 
az összeszerelési segédeszközt eltávolítják. Most a feszítési és 
összeszerelési folyamatot addig ismételjük, amíg a profil összes 
szerelőkapcsát megfeszítik és be nem süllyesztik. A végzáró profil 
bármikor eltávolítható a csatlakozásról bármilyen korrekcióhoz.

As soon as the clamping process is completed, the end strip is pressed 
down and the assembly aid is removed. Now the tensioning and 
assembly process is repeated until all assembly clips on an end strip 
are tensioned and countersunk. The end strip can be removed from the 
connection joint at any time for any corrections.

A végzáró profil telepítve van. Rövid ellenőrzés után összeállítható 
a következő rész.

The end profile is installed. After a brief inspection, the next section can 
be assembled.

5

7

6

8

Szerelési útmutató
Assembly instructions



AL10X5 Ezüst selyem matt EV1
AL10X5 Silver silk matt EV1



AL10X5 Fekete selyem matt C35
AL10X5 Black silk matt C35



AL10X5 Fekete selyem matt C35
AL10X5 Black silk matt C35

AL16X5 Fekete selyem matt C35
AL16X5 Black silk matt C35



AL16X5 Fekete selyem matt C35
AL16X5 Black silk matt C35

AL16X5 Fekete selyem matt C35
AL16X5 Black silk matt C35



AL16X5 Titánium selyem matt C35
AL16X5 Titanium silk matt C31



AL10X5 Fekete selyem matt C35
AL10X5 Black silk matt C35



AL10X5 Fekete selyem matt C35
AL10X5 Black silk matt C35



AL16X5 Titánium selyem matt C35
AL16X5 Titanium silk matt C31

AL16X5 Fekete selyem matt C35
AL16X5 Black silk matt C35



ÖNTÖTT BETON HATÁSÚ PADLÓ
PLASTER FLOOR

Egyszerű, elegáns, sima és műszakilag hibátlan.

Simple, elegant, flush and technically flawless.

AL16X5 Fekete selyem matt C35
AL16X5 Black silk matt C35

A vizuálisan tökéletes és műszakilag hibátlan végeredmény érdekében a 
padló anyagának felhordása előtt egyszerűen rögzítsen egy szabványos 
L-alakú sínt az aljzatra (a hosszabb oldalával), így körülbelül 10 mm széles 
dilatációs hézag jön létre a fal és a sarokvas rövid szára között.

Most vigye fel a  anyagot, és simítsa el a saroksín felé. Miután a padló 
felülete  teljesen megszilárdult és a fal kialakítása elkészült, a minileiste 
egyszerűen beszerelhető a dilatációs hézagba.

Az AL16X5 vagy SL16X5 modelleket öntött padlók végzárásához ajánljuk.

16 mm

5 
m

m

10 mm

16 mm

20 mm

5 
m

m

10 mm

AL16X5 SL16X5 

For a visually perfect and technically flawless end result, simply attach a 
standard L-angle rail to the subfloor (with the long leg) before applying the 
plaster floor, so that a connection joint of about 10 mm width is created 
between the wall and the short leg of the angle rail. 

Now apply the plaster floor and smooth it down towards the angle rail. Once 
the plaster floor has fully hardened and the wall design is complete, the 
minileiste can simply be mounted in the connection joint.

We recommend the AL16X5 or SL16X5 models for use as a finishing strip for 
plaster floors.
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AL10X5 Ezüst selyem matt EV1
AL10X5 Black silk matt C35



BURKOLATVÁLTÓ PROFILOK
TRANSITION PROFILES

A leglaposabb burkolatváltó profilok a különböző felületek közötti finom átmenethez vagy a dilatációs 
hézagok takarásához. Szabadalmaztatás alatt.

The flattest transition profiles for the subtle transition between different surfaces or as lamination of 
expansion joints. Patent pending.

UL20X5 Ezüst selyem matt EV1
UL20X5 Black silk matt C35

42 | 43www.minileiste.com

UL20X5 

Burkolatváltó profil 5 mm-es padlóvastagságtól. 
Dilatációs hézag 5 - 13 mm.

Az UL20X5 burkolatváltó profil diszkrét és innovatív átmenetet hoz létre 
az azonos vastagságú padlók között,  és bárhol, ahol csatlakozásokat és 
dilatációs hézagokat ki kell alakítani a beton szerkezetek hőtágulása miatt.

Alkalmas: 
parkettákhoz, laminált padlókhoz, design padlókhoz és hidegburkolathoz

Transition profile for floor thicknesses from 5 mm. Transition joint 5 - 13 mm. 

The transition profile UL20X5 creates a discreet and innovative transition of 
same level floorings - wherever connection and expansion joints have to be 
maintained in terms of construction efforts.

Suitable for:
Parquet, Laminate, design floors and tiles

Ezüst selyem matt EV1
Silver silk matt EV1

Titanium selyem matt C31
Titanium silk matt C31

Fekete selyem matt C35
Black silk matt C35

Fehér finoman strukturált RAL9016
White finely structured RAL 9016

Arany selyem matt EV3
Gold silk matt EV3

Szükséges kiegészítő: CLIP5
Required accessories: CLIP5

Ajánlott kiegészítő: MH100 szerelő eszköz
Recommended accessories: MH100 assembly aid

1

2 1 2

20 mm
5 

m
m

12 mm



AL16X5 Titanium selyem matt C31 
AL16X5 Titanium silk matt C31



AL10X5 Fekete selyem matt C35
AL10X5 Black silk matt C35
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