
POLYKARBONÁTOVÝ
ZÁMKOVÝ SYSTÉM

CLICK 16

� jednoduchá a rychlá montá�
� instalace bez p�ítla�ných li�t
� na pergoly i svislé prosklení
� exkluzivní vzhled
� záruka 10 let



Technické vlastnosti:

Desky jsou ur�eny pro rovné aplikace (nedoporu�uje se instalovat 
prohnuté). Dostupné v barv� �irá a hn�dá/kou�ová. 

Click 16 je na vn�j�í stran� opat�en koextrudovanou povrchovou úpravou 
proti UV zá�ení, která dodává materiálu stálou ochranu proti pov�trnostním 
vliv�m. Poskytujeme záruku 10 let.

Pou�ití:

� pergoly
� p�íst�e�ky a altány
� parkovací místa
� pr�myslové stavby
� d�lící p�í�ky

Click 16 je polykarbonátový tepeln� izola�ní zaklapávací systém s deskami 
tlou��ky 16 mm. Je vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez pou�ití horních 
krycích li�t, �ím� je vytvo�ena kompaktní plocha a je docíleno exkluzivního 
vzhledu celého prosklení. 

Excelentní vzhled dopl�uje struktura ledových krystal� uvnit� kom�rek, která 
zp�sobuje lep�í rozptyl sv�tla a maskuje ne�istoty. Montá� bez p�ítla�ných li�t 
má za následek samo�istící efekt, tzn. �e de��ová voda spláchne ve�keré 
ne�istoty, které by se jinak u li�t dr�ely.

Desky se snadno montují díky �í�i pouhých 250 mm. Instalace pomocí pera       
a drá�ky je jednoduchá a rychlá. Díky d�mysln� vyvinutému zaklapávacímu 
zámku se pod desky, i kdy� nejsou kryty p�ítla�nými li�tami, nedostane 
de��ová voda.

Pou�ívá se na nerozbitné zasklívání p�íst�e�k�, teras, altánk�, parkovacích 
míst� Dále je mo�né Click 16 pou�ít pro pr�myslovou výstavbu v podob� 
prosv�tlovacích st�n, d�lících p�í�ek nebo na tzv. �edové sv�tlíky.

Tyto zámkové panely se p�ipev�ují k p�í�ným nosník�m, tzn. �e jsou ideální   
na p�esklívání klasických pergol. Vzdálenost latí se stanoví v závislosti           
na sn�hovém zatí�ení, obvykle 0,8 � 1  m. 

Rozte� p�í�ných podp�r:

Zámkový polykarbonátový systém CLICK 16
www.zenit.cz

Tiska�ská 8a/620
Praha 10 - Male�ice � 108 01
tel.: 234 707 051-2
e-mail: objednavky@zenit.cz

�ervená Lhota 13
okr. Olomouc � 783 21
tel.: 585 340 528, 537
e-mail: olomouc@zenit.cz

Pod Parkem 1356
Vrchlabí � 543 01
tel.: 499 425 190
e-mail: vrchlabi@zenit.czZenit, spol. s r.o.

Zaji��ujeme poradenství, formátování a rozvoz po celé �R. 

hmotnost: 2,4 kg/m²

2,1 W/m²K

cca 5 mm/m

�irá 65% 

bronz 41%

9° / 15% / 160 mm/m

- 30 °C a� + 120 °C

B s1 d0

0

koe�cient prostupu tepla U:                      
tepelná rozta�nost:                                    

sv�telná propustnost:

min. sklon pro montá�:

provozní teplota:

po�ární odolnost:

min. polom�r ohybu:            
výrobní �í�e:                           
dodávané délky:                     

250 mm
2000 a� 6000 mm

pro zatí�ení 60 kg/m²

pro zatí�ení 90 kg/m²

pro zatí�ení 120 kg/m²

1,2 m

1,0 m

0,8 m

Rozte�

ZÁRUKA
10 let


