
.: KLE-CLICK 

Staaldak
KLE-CLICK klikmontagesysteem voor staaldak:
Het KLE-CLICK klikmontagesysteem, geschikt voor alle merken en 
typen zonnepanelen, is opgebouwd uit montagebeugels, montage-
rails en de benodigde montagematerialen om de zonnepanelen op 
de montagerail te monteren. Het KLE-CLICK montagesysteem kan 
voor alle type staaldak worden gebruikt, waaronder de veelvoorko-
mende stalen golfplaat en trapezium dakplaten. Het systeem is ver-
vaardigd uit duurzaam aluminium en rvs componenten. Voor zwarte 
zonnepanelen zijn er speciale zwarte klemmen en kappen die over 
het KLE-CLICK klikmontagesysteem heen worden geplaatst. Hier-
door krijgen de zonnepanelen en het systeem een volledig zwarte 
afwerking.

Dakbevestiging:
De montagebeugels worden aan de topsheet van het dak bevestigd door middel van speciale zelftap-
pende plaatschroeven. Deze schroeven verspanen niet, maar verdringen het materiaal van de tops-
heet. Het materiaal wordt niet verzwakt (zoals bij popnagels of zelfborende schroeven), maar juist 
versterkt. Als waterkering wordt er een epdm afdichtingsrubber tussen de montagebeugel en het dak 
geplaatst. 

Bevestiging van de montagerail:
De montagerail wordt aan de dakhaken bevestigd door middel van een klikverbinding. Zowel het aan-
brengen van de dakhaken als de montagerail gaat gemakkelijk, hiervoor zijn geen verdere materialen 
of gereedschappen nodig.

Bevestiging van de panelen:
Met behulp van een montagehulp worden de zonnepanelen aan de montagerail gehangen, zodat de 
zonnepanelen eenvoudig op de juiste plek geschoven kunnen worden. De zonnepanelen worden vast-
gezet door middel van universele klemmen en montageschroeven. Voor deze montageschroeven is een 
speciale schroefdraad in de montagerail aangebracht.

Benodigde gereedschappen:
Voor de montage is enkel een dopsleutel van 10 mm nodig. 

Ratel 10mm

  1.    2.        3.        4.         5.   

1. KLE-CLICK eindklem
    + KLE-CLICK montageschroef (groot)
2. KLE-CLICK beugel t.b.v stalendak +
    + KLE-CLICK zelftappende plaatschroef +
    + KLE-CLICK EPDM tape 30mm
3. KLE-CLICK aluminium bevestigingsprofiel
4. KLE-CLICK module klemplaat
   + KLE-CLICK montageschroef (groot)
5. KLE-CLICK montage hulpset
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.: Bevestigingsmateriaal

KLE-CLICK montage beugel

Kenmerken:  
- Beugel voor staaldakmontage
- VPE 100 st.
- Prijs per st.
Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012028 KLE-CLICK montagebeugel € 2,65

KLE-CLICK zelftappende plaatschroef
Kenmerken:  
- Zelftappende plaatschroef 
- VPE 200 st.
- Prijs per st.
Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012092 KLE-CLICK zelftappende plaatschroef (25 mm) € 0,64

KLE-CLICK EPDM tape 30mm
Kenmerken:  
- Zelfklevend afdichtingstape
- VPE 1 st.

Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012150 KLE-CLICK EPDM tape 30 mm rol 25 mtr € 25,00

http://www.kleventa-solar.com

