
jednoduchá a rýchla montáž
inštalácia bez prítlačných líšt
na pergoly aj zvislé presklenia
exkluzívny vzhľad
záruka 10 rokov
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Click 16 je polykarbonátový tepelne izolačný zaklapávací systém s doskami 
hrúbky 16 mm. Je vhodný pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu bez použitia 
horných krycích líšt, čím je vytvorená kompaktná plocha a je docielené 
exkluzívneho vzhľadu celého presklenia.

Excelentný vzhľad dopĺňa štruktúra ľadových kryštálov vo vnútri komôrok, 
ktorá spôsobuje lepší rozptyl svetla a maskuje nečistoty. Montáž bez 
prítlačných líšt má za následok samočistiaci efekt, tzn. že dažďová voda 
spláchne všetky nečistoty, ktoré by sa inak mohli pri lištách držať.

Dosky sa ľahko montujú vďaka šírke len 250 mm. Inštalácia pomocou pera a 
drážky je jednoduchá a rýchla. Vďaka dômyselne vyvinutému zaklapávaciemu 
zámku sa pod dosky, aj keď nie sú kryté prítlačnými lištami, nedostane žiadna 
dažďová voda.

Používa sa na nerozbitné zasklievanie prístreškov, terás, altánkov, parkovacích 
miest... Ďalej je možné Click 16 použiť pre priemyselnú výstavbu v podobe 
presvetľovacích stien, deliacich priečok alebo na strešné svetlíky.

Tieto zámkové panely sa pripevňujú k priečnym nosníkom, tzn. že sú ideálne na 
presklievanie klasických pergol. Vzdialenosť lát sa stanoví v závislosti na 
snehovom zaťažení, zvyčajne 0,8 - 1 m.

Rozteč priečnych podpier:

pre zaťaženie 60 kg/m2

pre zaťaženie 90 kg/m2

pre zaťaženie 120 kg/m2

ZÁRUKA
10 rokov

hmotnosť:

koe�cient prestupu tepla U:

tepelná rozťažnosť:

svetelná priepustnosť:

min. sklon pre montáž:

prevádzková teplota:

požiarna odolnosť:

min. polomer ohybu:

výrobná šírka:

dodávané dĺžky:

2,4 kg/m2

2,1 W/m2K

cca 5 mm/m

číra 65%

bronz 41%

9° / 15% / 160 mm / m

- 30 °C až + 120 °C

B s1 d0

0

250 mm

2000 až 6000 mm

Dosky sú určené pre rovné aplikácie (neodporúča sa inštalovať prehnuté). 
Dostupné vo farbách číra a hnedá / dymová.

Click 16 je na vonkajšej strane vybavený koextrudovanou povrchovou úpravou 
proti UV žiareniu, ktorá dodáva materiálu stálu ochranu proti 
poveternostným vplyvom. Poskytujeme záruku 10 rokov.

Použitie:
   pergoly
   prístrešky a altánky
   parkovacie miesta
   priemyselné stavby
   deliace priečky

Poskytujeme poradenstvo, formátovanie a rozvoz po celej SR.
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