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BETROUWBAAR MONTEREN MET HET GROOTSTE GEMAK

ClickFit EVO staaldak; universeel en snel
ClickFit EVO staaldak is speciaal ontwikkeld voor de professionele solar installateur. Het overzichtelijke systeem
bestaat uit vier componenten en is universeel toepasbaar. Met ClickFit EVO staaldak monteert u alle gangbare
zonnepanelen op elk type staaldak. De unieke eigenschappen van dit systeem bieden u bovendien een ongekende
flexibiliteit.

Overzichtelijk en eenvoudig
Om u het nodige voorwerk te besparen worden de profielen geleverd met voorgeponste gaten en een voorgeplakt
EPDM-rubber. De compacte montageprofielen bevestigt u rechtstreeks aan het trapezium staaldak; verticaal bij een
landscape-opstelling en horizontaal bij een portrait-opstelling . Dankzij het slimme ontwerp van dit systeem zijn er
geen lange rails meer nodig. Dat scheelt weer bij het transport en de opslag!

De klik met uw klant
De voorgeassembleerde EPDM-rubbers op de profielen gaan lekkage tegen. Bovendien is het boren van gaten om de
rails aan het dak te bevestigen verleden tijd. U boort alleen daar waar de korte profielen aan het dak bevestigd
moeten worden, dus de dakconstructie blijft veel beter in tact dan bij het plaatsen van andere montagesystemen.
Daarbij is deze oplossing een stuk lichter en daarmee minder belastend.

DE VOORDELEN VOOR U

✔ Voorgeponste gaten in de profielen

✔ Slechts 4 componenten

✔ Licht en sterk

✔ 1 stuk gereedschap 

✔ Tot 25 jaar garantie

DE VOORDELEN VOOR UW KLANT

✔ IJzersterke basis voor zonnepanelen

✔ Geen overbodig boren

✔ Betrouwbaar 

✔ Tot 25 jaar garantie

MONTAGEPROFIEL & BEVESTIGING

ClickFit EVO - Montageprofiel Landscape
1008048

ClickFit EVO - Montageprofiel Portrait
1008049

ClickFit EVO - Zelftappende torx schroef 6,0x25mm
1008080

De nieuwe ClickFit EVO calculator is eenvoudig en snel in gebruik.
Het overzichtelijke dashboard maakt het gemakkelijk om opgesla-
gen en/of afgeronde projecten terug te vinden. Is de daksituatie
bekend, dan genereert de calculator automatisch voorstellen op
basis van de situatie en de meest gebruikte panelen. De calculator is
geoptimaliseerd voor Google Maps.

• Simpel en snel in gebruik
• Toont al je projecten in een oogopslag
• Genereert automatisch voorstellen op basis van
 daksituatie en meest gebruikte panelen
• Inclusief auto-fill optie

Calculator

MODULEKLEM & EINDKLEMSTEUN

ClickFit EVO - Module Klem Universeel grijs
1008020

ClickFit EVO - Eindklemsteun
1008065 
   

ClickFit EVO voldoet volledig aan de geldende eisen en normen.
ClickFit EVO wordt geleverd met een unieke garantie tot 25 jaar.
Hiermee is de kwaliteit van het systeem gewaarborgd.

• Gebruik van hoogwaardige hightech materialen
• Uitvoerig getest
• Tot 25 jaar garantie

25 JAAR

Garantie
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