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ClickFit Eindklem CFA*/**
1003003

ClickFit Eindklem CFB*/***
1003004

Esdec Module klemplaat*
1003020

Esdec Montageschroef kap zwart
1006500

* Ook verkrijgbaar in het zwart 

**  Geschikt voor paneeldikte; 50,49 - 46,45 - 42,41 - 38,37 - 34,33 - 30,29mm

***  Geschikt voor paneeldikte; 52,51 - 48,47 - 44,43 - 40,39 - 36,35 - 32,31mm

EENVOUDIG KLIKSYSTEEM, SNELLE INSTALLATIE

DAKBEVESTIGERS BEVESTIGINGSMIDDELEN

MONTAGEPROFIELEN

BEVESTIGINGSMIDDELEN

KLEMMEN

ClickFit Dakhaak
Medium*   1002010
Medium HV**   1002011
Medium HVG***  1002013
Multi   1002030
Multi HV    1002031
Multi HVG  1002033

ClickFit Gekartelde flensmoer M8
1000721 

ClickFit Zeskantbout M8x20mm
1000820 

ClickFit Koppelstrip pro
1003040 

ClickFit Ophoog blokje 15mm
1003065 

ClickFit Montage Hulpset  - bestaande uit: 
1009010 

ClickFit Zeskantmoer M6
1000600 

ClickFit Zeskantbout M6x20mm
1000620 

ClickFit ophangbus
1009001 

ClickFit Montagerail*
Montagerail 3075mm 1001003
Montagerail 6150mm 1001005

ClickFit Montagerail Eindkap
Zwart   1003030

Esdec Montageschroef*
6,5x19mm  1006519
6,5x55mm  1006555
6,5x60mm  1006560
6,5x63mm  1006563
6,5x70mm  1006570
6,5x75mm  1006575

Clickfit voor pannendaken is met zijn unieke klik verbinding een snel te installeren montagesysteem voor schuine 
daken. Het systeem onderscheidt zich door het innovatieve ontwerp en is daardoor zeer eenvoudig te installeren, 
zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Het montagesysteem is opgebouwd uit de gepatenteerde dakhaken, 
montagerails en de benodigde montagematerialen om de zonnepanelen dakvolgend op de montagerail te 
monteren. Het Clickfit montagesysteem voor pannendaken kan voor alle type pannendaken worden gebruikt 
ongeacht het type dakpan.

• Snelle en eenvoudige montage
• Uniek klik systeem
• Slechts één stuk gereedschap nodig
• Ook in een zwarte uitvoering leverbaar
• 100% Nederlands product
• 20 jaar garantie
• BDA/KIWA gecertificeerd

Landscape en portrait opstelling
De zonnepanelen kunnen in zowel landscape (liggende), als portrait (staande) positie op het dak worden geplaatst. 
Afhankelijk van de afmetingen van het dak en het gewenste aantal zonnepanelen, kan er een keuze gemaakt 
worden.

Gegarandeerd goed!
Clickfit is uitvoerig getest en gecertificeerd door BDA/KIWA en voldoet volledig aan de geldende eisen en normen 
van de NEN7250. Het Clickfit montagesysteem voor pannendaken wordt geleverd met een unieke garantie van 20 
jaar, hiermee is de kwaliteit van het systeem gewaarborgd.

Clickfit voor alle type daken
Ons Clickfit Basic montagesysteem voor zonnepanelen biedt een duurzame oplossing voor op ieder type dak en 
is tevens verkrijgbaar voor staaldak, leiendak, golfdak en bitumendak.

* Ook verkrijgbaar in standaard (30-39mm) - 1002001 & breed (51-63mm) - 1002020

**  Ook verkrijgbaar in standaard (30-39mm) - 1002002 & breed (51-63mm) - 1002021 

***  Ook verkrijgbaar in standaard (30-39mm) - 1002003 & breed (51-63mm) - 1002023 

* Overige maten op aanvraag

* Afhankelijk van de paneeldikte en bijbehorende eindklem
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