
 82.  .: Kleventa-solar.com                       83.

.: KLE-CLICK 

Bitumendak (ongeïsoleerd)
KLE-CLICK klikmontagesysteem voor bitumen dak:
Er bestaan geïsoleerde en ongeïsoleerde bitumen daken, 
maar ook vergelijkbare daken uitgevoerd met shingles 
of een epdm, pvc of tpo dakmembraan. Op al deze type 
daken kan het KLE-CLICK klikmontagesysteem worden 
toegepast. Het KLE-CLICK klikmontagesysteem, geschikt 
voor alle merken en typen zonnepanelen, is opgebouwd 
uit dakhaken, montagerails en de benodigde montagema-
terialen om de zonnepanelen op de montagerails te mon-
teren. 
Het systeem is vervaardigd uit duurzaam aluminium en 
rvs componenten. Voor zwarte zonnepanelen zijn er spe-
ciale zwarte klemmen en kappen die over het KLE-CLICK 
klikmontagesysteem heen worden geplaatst. Hierdoor krij-
gen de zonnepanelen en het systeem een volledig zwarte 
afwerking.

Dakbevestiging/bevestiging van de montagerail:
Bij ongeïsoleerde bitumen daken worden de montagerails met montagebeugels op het dak bevestigd. 
Deze montagebeugels worden met rvs schroeven op het dakbeschot vastgeschroefd. Om een water-
dichte verbinding te krijgen wordt er een vullende kit tussen de montagebeugels en de dakhuid aange-
bracht.

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 en een ratel van 10 mm nodig.

.: Bevestigingsmateriaal

KLE-CLICK montage beugel

Kenmerken:  
- VPE 100 st
- Prijs per st.

Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012028 KLE-CLICK montagebeugel € 2,65

KLE-CLICK tixophalte kit
 
Kenmerken:  
- VPE 1 st

Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012151 KLE-CLICK Shell Tixophalte kit (spuitkoker)  € 8,16

KLE-CLICK spaanplaat schroef
 
Kenmerken:  
- VPE 5x40mm 200 st.
- VPE 5x60mm 250 st.
- Prijs per st.

Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012029 KLE-CLICK Spaanplaat schroef RVS 5x40 mm € 0,25
78012030 KLE-CLICK Spaanplaat schroef RVS 5x60 mm € 0,28
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.: KLE-CLICK 

KLE-CLICK klikmontagesysteem voor bitumen dak:
Er bestaan geïsoleerde en ongeïsoleerde bitumen daken, 
maar ook vergelijkbare daken uitgevoerd met shingles 
of een epdm, pvc of tpo dakmembraan. Op al deze type 
daken kan het KLE-CLICK klikmontagesysteem worden 
toegepast. Het KLE-CLICK klikmontagesysteem, geschikt 
voor alle merken en typen zonnepanelen, is opgebouwd 
uit dakhaken, montagerails en de benodigde montage-
materialen om de zonnepanelen op de montagerails te 
monteren. 
Het systeem is vervaardigd uit duurzaam aluminium en 
rvs componenten. Voor zwarte zonnepanelen zijn er spe-
ciale zwarte klemmen en kappen die over het KLE-CLICK 
klikmontagesysteem heen worden geplaatst. Hierdoor 
krijgen de zonnepanelen en het systeem een volledig 
zwarte afwerking.

Dakbevestiging/bevestiging van de montagerail:
Bij geïsoleerde bitumen daken is de dakbevestiging afhankelijk van de wijze van isoleren. Als de isola-
tie zich aan de binnenkant van het gebouw bevindt, worden de montagerails op het dak bevestigd met 
montagebeugels. Deze montagebeugels worden met rvs schroeven op het dakbeschot vastgeschroefd. 
Om een waterdichte verbinding te krijgen wordt er een vullende kit tussen de montagebeugels en de 
dakhuid aangebracht.
Als de isolatie zich aan de bovenzijde van het dak bevindt, kunnen de montagerails beter met stok-
schroeven gemonteerd worden. Deze worden dan in de bestaande gordingen/onderconstructie vast-
geschroefd. Op die manier wordt het gewicht van de zonnepanelen direct overgebracht op de dakcon-
structie en niet op de (zwakke) isolatie. Voor een waterdichte afsluiting wordt het epdm rubber op de 
stokschroef en de onderlegschijf direct met een vullende kit verlijmd aan de dakhuid.

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 en een ratel van 10 mm nodig.

Bitumendak (geïsoleerd) 
KLE-CLICK klik-montagesysteem voor pannendak:
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.: Bevestigingsmateriaal

KLE-CLICK verbindstrip dubbele uitvoering
 
Kenmerken:  
- VPE 100 st.
- Prijs per st.
Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012008 KLE-CLICK verbindstrip dubbele uitvoering (incl. schroeven) € 7,24

KLE-CLICK stokschroef
Kenmerken:  
- Incl. bevestigingsmateriaal voor profielmontage
- VPE 25 st.
- Prijs per st.
Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012094 KLE-CLICK Stokschroef M10x180 met strip en M8 mat. € 4,49
78012095 KLE-CLICK Stokschroef M10x200 met strip en M8 mat. € 4,59

KLE-CLICK onderlegschijf
 
Kenmerken:  
- VPE 50 st.
- Prijs per st.
Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012008 KLE-CLICK Onderlegschijf RVS rond 80 x 1 mm  € 2,80

KLE-CLICK tixophalte kit
 
Kenmerken:  
- VPE 1 st.

Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:
78012151 KLE-CLICK Shell Tixophalte kit (spuitkoker)  € 8,16
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