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CLICK 16 

CLICK 16 je zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou. Je vhodný pro snadnou a 

rychlou instalaci bez použití přítlačných lišt. Uvnitř komůrek je struktura ledových krystalů, 

která zajišťuje lepší rozptyl světla a maskuje nečistoty. Desky jsou vždy na vnější straně 

opatřeny UV filtrem, čímž získávají ochranu proti povětrnostním vlivům. Díky způsobu 

montáže bez přítlačných lišt spláchne dešťová voda veškeré nečistoty, které by se jinak u lišt 

držely. Click 16 je vhodný materiál pro rovné tepelně izolační nerozbitné zasklívání přístřešků, 

teras, altánků, přestřešení parkovacích míst atd. 

Hlavní výhody  

• Vysoká pevnost  

•  Rychlá instalace  

•  Nízká hmotnost 

Click 16 je ideální pro použití v oblastech náročných na poškození nárazem, pro tepelně 
izolační a nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánů, parkovacích míst.  

UV ochrana  

Desky jsou vyráběny s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou. Tato strana opatřená UV-
ochranou musí být instalována nahoru/směrem ven. Tím získává deska vysokou a účinnou 
ochranu před povětrnostními vlivy ‒ poskytovaná záruka 10 let. 

 

Technická data  

Počet stěn 4 

Síla 16 mm 

Šírka komůrky 16 mm 

Hmotnost 2,4 kg/m² 

Šíře desek 250 mm 

Délka desek 
3000;4000;6000 
mm 

Světelná propustnost τD65⁽¹⁾ 
čirá 80% 
bronz 70% 

Koeficient prostupu tepla U⁽²⁾ 2,1 W/m2 K 

Koeficient tepelné roztažnosti 0,065 mm/m °C 
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Provozní teplota dlouhodobá -40 °C +120 °C 

Požární odolnost ⁽³⁾ B s1 d0 

UV ochrana ano 

Záruka 10 let 
⁽¹⁾ Interní testy podle ASTM D1003. Světelná propustnost se může lišit v závislosti na výrobních 
tolerancích.  
⁽²⁾ Podle interních testovacích metod.  
⁽³⁾ Osvědčení o požáru může být omezeno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobcem doporučená maximální vzdálenost latí podle různého zatížení při 
podložení na 4 stranách 

Zatížení [kg/m2] 
 

60 90 120 

Maximální vzdálenost latí [mm] 
 

1200 1000 800 

 


