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Akciové ponuky nájdete na našom e-shope

Materiál Hrúbka 
[mm] Farba

Rozmer [mm] Hmotnosť
[kg/m2]

Svetelná 
priepust.  

[%]

Prestup 
tepla U 

[W/m2K]

Cena €/m2

Šírka Dĺžka bez DPH s DPH

16

číra 250 2000, 3000, 4000, 
6000

2,4

65

2,1

29,56 35,47

bronz 250 2000, 3000, 4000, 
6000 – 31,02 37,22

Click 16 – zaklapávací polykarbonátový systém s 10-ročnou zárukou vhodný pre jednoduchú a 
rýchlu inštaláciu bez použitia prítlačných líšt.

Použitie: Click 16 je materiál vhodný pre tepelno izolačné nerozbitné zasklievanie prístreškov, terás, altánkov, pre zastrešenie parkovacích miest 
a pod.

UV ochrana: dosky sú vždy na vonkajšej (exteriérovej) strane opatrené UV filtrom, čím získavajú ochranu proti poveternostným vplyvom.

Excelentný vzhľad: štruktúra ľadových kryštálov vo vnútri komôrok spôsobuje lepší rozptyl svetla a maskuje nečistoty.

Samočistiaci povrch: vďaka spôsobu montáže bez prítlačných líšt spláchne dažďová voda všetky nečistoty, ktoré by sa inak pri lištách držali.

Záruka: poskytujeme 10-ročnú záruku na odolávanie poveternostným podmienkam.

Zásady pre skladovanie, spracovanie, inštaláciu a údržbu sú k dispozícii na www.zenitsk.sk

Farba: bronz = hnedá = dymová

Materiál Označenie Rozmer Prevedenie Jednotka
Cena €/jednotka

bez DPH s DPH

Al „U“ profil, hrúbka 16 mm 2,1; 6,4 m strieborný / hnedý elox bm 2,54 3,05

AL „F“ profil, hrúbka 16 mm 2,1; 6,4 m
prírodný hliník

bm
2,36 2,83

strieborný / hnedý elox 3,93 4,72

PC „U“ profil, hrúbka 16 mm 2,1 m
číry plast

bm
1,82 2,18

bronzový plast 1,90 2,28

AL „F“ predĺžený profil, hrúbka 16 mm 4; 6 m
strieborný elox

bm
6,46 7,75

hnedý elox 6,91 8,29

Skrutka so zapustenou hlavou pre
drevenú konštrukciu 4 × 35 mm ks 0,05 0,06

Upevňovacia podložka Click 30 × 8 mm biely plast ks 0,12 0,14

Podložka s gumovým tesnením 5 x 16 mm pozink ks 0,04 0,05

Silikónový tmel 315 ml transparentný ks 5,92 7,10

Spodná tesniaca mikropryž 3 mm
šírka 30 mm šedá / biela bm 7,20 8,64

šírka 50 mm šedá / biela bm 12,53 15,04

AL páska samolepiaca plná šírka 38 mm bm 0,22 0,26

Anti Dust páska samol. perforovaná šírka 45 mm bm 0,50 0,60

Príslušenstvo
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