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Leiendak
.: Bevestigingsmateriaal

KLE-CLICK calzip klem
 
Kenmerken:  
- VPE Calzlip klem 50 st.
- VPE Fels klem 50 st.
- Prijs per st.
Art.code: Artikelbeschrijving: Prijs:

78012037 KLE-CLICK Calzip klem met flens met M8 schroef en moer € 7,47

78012039 KLE-CLICK Fels klem met flens met M8 schroef en moer  € 7,20

KLE-CLICK klikmontagesysteem voor Felsdak:
Felsdaken, te herkennen aan de kenmerkende opstaande randen, worden vooral toegepast op luxere 
huizen en utiliteitsgebouwen. Er zijn verschillende soorten fels daken, zoals een enkele fels, een dub-
bele fels en kalzip daken. Op al deze type daken kan het KLE-CLICK klikmontagesysteem worden toe-
gepast. Het KLE-CLICK klikmontagesysteem, geschikt voor alle merken en typen zonnepanelen, is op-
gebouwd uit klemmen, montagerails en de benodigde montagematerialen om de zonnepanelen op de 
montagerails te monteren. Het systeem is vervaardigd uit duurzaam aluminium en rvs componenten.
Wel raden we aan om de zonnepaneelvelden op felsdaken niet te groot te maken om eventuele schade 
aan het dak te voorkomen. Dit omdat dit type daken fors kan uitzetten en krimpen door temperatuur-
schommelingen.

Voor zwarte zonnepanelen zijn er speciale zwarte klemmen en kappen die over het KLE-CLICK klikmon-
tagesysteem heen worden geplaatst. Hierdoor krijgen de zonnepanelen en het systeem een volledig 
zwarte afwerking.

Dakbevestiging:
Het KLE-CLICK montagesysteem wordt aan het dak bevestigd met fels- of kalzipklemmen, aan de fels-
naad (opstaande rand).

Bevestiging van de montagerail:
De montagerail wordt op de felsklemmen vastgeschroefd. 

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.
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