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Συνδετήρας σύσφιγξης
Συνδέουμε τις ιδέες σας...

®

Συνδετήρας σύσφιγξης DEKLICK
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση - με αποσπώμενη και δύσκολα αποσπώμενη δυνατότητα

DEKLICK – ο κομψός τρόπος για να καλύψετε τοίχους και οροφές
Το DEKLICK στερεώνει γρήγορα και αόρατα ακουστικά πάνελ, επενδύσεις
τοίχων και οροφών ή διακοσμητικούς τοίχους. Ο φιλικός προς τη
συναρμολόγηση σύνδεσμος σύσφιξης από την Knapp παρέχει επίσης
ασφαλές κράτημα για επένδύσεις με ταινίες προφίλ σε εσωτερικούς ή
εξωτερικούς χώρους.

στερέωση, το DEKLICK συνδυάζει ένα πλαστικό ή ένα ξύλινο υποδοχέα
ως βάση και ένα σφιγκτήρα ως συμπλήρωμα. Αυτό είναι απλά
συνδεδεμένο και κλειδωμένο με ασφάλεια σε δύο στάδια.
Ο πλαστικός υποδοχέας έχει εγκάρσιες και διαμήκεις οπές έτσι ώστε να
πληροί ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων για τη βιδωτή σύνδεση και
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανοχής. Με μια κεντρική βιδωτή σύνδεση στη
διαμήκη κατεύθυνση, η σύνδεση ευθυγραμμίζεται αυτόματα προς την
κατεύθυνση διαφυγής.

Είναι ιδανικό για προκατασκευή στο εργοστάσιο, μπορεί να
εγκατασταθεί αόρατα επί τόπου και χωρίς εργαλεία και μπορεί
επίσης να αποσυναρμολογηθεί εύκολα εάν απαιτείται. Για αόρατη
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DEKLICK Σφιγκτήρας (POM) (Πολυαμίδιο)
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Αυλακώσεις που μπορούν να κολληθούν
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Επίπεδα κλιπ για πλευρική στερέωση
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Γάντζοι σφιγκτήρα για βασική στερέωση 5
Πλαστικός υποδοχέας DEKLICK (Πολυαμίδιο)
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Προφίλ ζεύξης στον πλαστικό υποδοχέα DEKLICK
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Οπή τοποθέτησης για βίδες Ø 4 ή mm 5 mm
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Τρυπήματα Ø 4,3 mm για βίδες για
προεγκατάσταση ή/και πρόσθετη στερέωση

6

8

7

6

5

Πλεονεκτήματα Συστήματος
I Εύκολο κούμπωμα – κάθετα και οριζόντια
I Συναρμολόγηση και προκατασκευή χωρίς εργαλεία
I Ευέλικτος σχεδιασμός αρμών
I Μεταβλητή ακολουθία συναρμολόγησης
52
I Ακριβής τοποθέτηση
I Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης πολλές φορές
I Λειτουργικό και ευέλικτο
Έκδοση F εύκολα αποσπώμενη μεγ= 8 kg
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Έκδοση F δύσκολα αποσπώμενης
= 20 kg
μεγ
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Πλαϊνή όψη
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Ξύλινος υποδοχέας
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Εφαρμογή:
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Προαιρετικά, αντί για τον πλαστικό υποδοχέα DEKLICK,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποδοχέας ένας ξύλινος
πήχης (διατίθεται κατάλληλη φρέζα). Αυτό βιδώνεται στη
δομή στήριξης και τοποθετείται στη θέση του.
Οι σφιγκτήρες μπορούν να μετατοπίζονται απλώς και να
μετακινηθούν εύκολα και ευέλικτα στη διαμήκη κατεύθυνση
των λωρίδων στους υποδοχείς και να προσαρμόζονται
τέλεια. Η τοποθέτηση με λωρίδες πλαστικών υποδοχέων
είναι ιδανική για μεγαλύτερους χώρους.
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Για
ηχομονωτικά πάνελ, διακοσμητικούς
τοίχους, καλύμματα δαπέδου, επενδύσεις τοίχων και οροφών, λωρίδες (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι).
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Πλεονεκτήματα: Για αποσπώμενες και δύσκολα αποσπώμενες συνδέσεις. Μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία κάθετα ή οριζόντια.
Υλικό:

POM -Πλαστικό ακετάλης (ελαστικό) και πολυαμίδιο (UV και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ανακυκλώσιμο).

Διαδικασία:

18 φρεζομηχανές
61
18
Κατσαβίδι με μπαταρία, επίπεδο μηχάνημα κοπής,61CNC, τυπικές
φρεζομηχανές,
προφίλ για λωρίδες κυβόσχημου τεμαχίου και διακοσμητικές λωρίδες.

Συναρμολόγηση: Τοποθέτηση, βίδωμα (SK-Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 5x50 mm), άνω κλιπ, επικόλληση (Συγκολλητικό KNAPP PU+) και κούμπωμα.

Συνδέουμε τις ιδέες σας...

Παραδείγματα εφαρμογής

Ηχοαπορροφητική οροφή

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι αποτελούν
σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής από άποψη
σχεδιασμού.
Με το DEKLICK, οι ηχοαπορροφητικές οροφές, η
επένδυση τοίχων και τα έπιπλα μπορούν να σχεδιαστούν
έτσι ώστε να είναι λειτουργικά και ελκυστικά. Λόγω
της μεταβλητότητάς του, το DECKLICK προσφέρει
αναρίθμητες δυνατότητες για συνδέσεις.
Με ένα κλικ και το διακοσμητικό στοιχείο επικολλάται
αόρατα και με ασφάλεια πάνω στην υποδομή.
Η επεξεργασία είναι απλή και μπορεί να προετοιμαστεί
το μεγαλύτερο μέρος του έργου.

Επενδύσεις τοίχων

Διακοσμητικοί τοίχοι και έπιπλα

Ο σύνδεσμος DEKLICK είναι επίσης ιδανικός για έπιπλα
Η υποδομή συναρμολογείται επί τόπου.
Στη συνέχεια, οι πλαστικοί ή οι ξύλινοι υποδοχείς (πήχεις) και διακόσμηση εσωτερικών χώρων, καθώς μπορεί
βιδώνονται. Οι σφιγκτήρες είναι προσαρτημένοι στα μπλοκ. να συναρμολογηθεί χωρίς εργαλεία και η σύνδεση
αποσυναρμολογείται εύκολα.
Οι αυλακώσεις στις διακοσμητικές λωρίδες για τη
συγκράτηση των κλιπ γεμίζουν με κόλλα τύπου Knapp ® PU+ και Τα προκατασκευασμένα εξαρτήματα επίπλων μπορούν
η διακοσμητική λωρίδα στη συνέχεια προσαρτάται στο
εύκολα και να αποσυναρμολογηθούν με το DEKLICK. Ο
σύνδεσμος σύσφιγξης είναι επίσης κατάλληλος για τη
σύνδεσμο DEKLICK.
γρήγορη συναρμολόγηση πάνελ και καλυμμάτων.
Αφού σταθεροποιηθεί η κόλλα (συγκολλητικό PU
Απλώς τοποθετήστε τον υποδοχέα, γεμίστε την
+KNAPP®), το διακοσμητικό στοιχείο είναι σταθερά
αυλάκωση για το σφιγκτήρα,με συγκολλητικό PU+
στερεωμένο. Ωστόσο, εάν είναι αναγκαίο, μπορεί
KNAPP®, κολλήστε το σφιγκτήρα και τοποθετήστε τα
εύκολα να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί.
εξαρτήματα χωρίς εργαλεία. Έτοιμο!
Ο σύνδεσμος DEKLICK αντικαθιστά τις κοιλοδοκούς
και τις μεταλλικές γωνίες λαμαρίνας. Είναι ανθεκτικός στις
καιρικές συνθήκες και προσφέρει ένα εποικοδομητικό
στοιχείο για τις μοντέρνες και σύγχρονες συνδέσεις.

Επεξεργασία σε ξύλινο υποδοχέα (πήχη)

1
Τοποθετήστε τον ξύλινο υποδοχέα (πήχη)
και βιδώστε τον.

2
Κλείστε τον σφιγκτήρα DEKLICK στον ξύλινο υποδοχέα
(πήχη) .

3
Κάντε αυλακώσεις 4x12 mm και γεμίστε με κόλλα KNAPP® PU +
στην αυλάκωση ή εφαρμόστε στo σφιγκτήρα DEKLICK.
Συνδέστε τον ξύλινο υποδοχέα (πήχη) στo σφιγκτήρα.

Επεξεργασία με κυβόσχημο τεμάχιο

1
Τοποθετήστε τον πλαστικό υποδοχέα και βιδώστε τον.

2
Κλείστε τον σφιγκτήρα DEKLICK στον πλαστικό
υποδοχέα.

3
Φρεζάρετε τις αυλακώσεις και γεμίστε με κόλλα KNAPP® PU +
στην αυλάκωση ή εφαρμόστε το στον σφιγκτήρα. Συνδέστε
τον υποδοχέα στον σφιγκτήρα.

Σημειώσεις ασφαλείας:
Εάν είναι απαραίτητο, προσαρτήστε πρόσθετες διατάξεις στερέωσης σε οροφές ή στοιχεία τοίχου.

Αόρατο | Με αυτόματη τάνυση | Αποσπώμενο

Συνδετήρας σύσφιγξης DEKLICK

Ηχοαπορροφητική οροφή στην αίθουσα εργαστηρίου της Knapp GmbH I lσχέδιο με ξύλινο πήχη από έλατο σε γυαλιστερό λευκό με σύνδεσμο σύσφιγξης DEKLICK και δοκό με σύνδεσμο MEGANT®.

DEKLICK ( εύκολα αποσπώμενο- μαύρο)

DEKLICK (δύσκολα αποσπώμενο - γκρί)

Πλαστικός υποδοχέας DEKLICK (μαύρος)

Κωδ. K010/G

Πλαστικός υποδοχέας DEKLICK (γκρι)

Κωδ. K011/S

DEKLICK Σφιγκτήρας (μαύρος)

Κωδ. K011/G

DEKLICK Σφιγκτήρας (γκρι)

Κωδ. K010/SET μαύρο

DEKLICK σετ (μαύρο)

Κωδ. K010/SET γκρι

DEKLICK σετ (γκρι)

Κωδ. K010/S

I Οι σύνδεσμοι διατίθενται ως σετ (SET) και ως μεμονωμένα τεμάχια.

DEKLICK πρόσθετα εξαρτήματα
Κωδ. Z950

SK- βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2 RICON® 5x50 mm

Κωδ. Z409

SK- βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα A2 4,5x35 mm (για Z-DECK, βραχίονα συγκράτησης KOMBI και DEKLICK) με σημείο διάτρησης

Κωδ. Z896

Τετράγωνα παξιμάδια M6

Κωδ. Z411

Άκρα τύπου Torx T15 με μακρύ άξονα

Κωδ. Z011

KNAPP®-Kleber PU+

Κωδ. K658

Γενική κεφαλή φρεζαρίσματος με λάμα φρέζας DEKLICK
Αυλακωτός κόφτης για επιτραπέζια φρέζα για (σβούρα)DEKLICK H20/4 με τρύπα Ø 30 (Ø 40 και Ø 50 κατόπιν αιτήματος)

DEKLICK Box
Κωδ. K010/BOX
50 τεμ. DEKLICK πλαστικοί υποδοχείς
(εύκολα αποσπώμενοι)
50 τεμ. DEKLICK πλαστικοί υποδοχείς
(δύσκολα αποσπώμενοι)
50 τεμ. DEKLICK Σφιγκτήρας (εύκολα αποσπώμενος)
50 τεμ. DEKLICK Σφιγκτήρας (δύσκολα αποσπώμενος)
100 τεμ. SK-Βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
300 τεμ. Z-Βίδες δαπέδων

Για το DEKLICK εκκρεμεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

NOVA TECNICA I Φαρσάλων 164 I Λάρισα 41335 I Τηλ. 2410617521 I Φαξ.2410617622
I E-Mail: info@novatecnica.gr
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www.novatecnica.gr

100 τεμ. τετράγωνα παξιμάδια M6
1 τεμ. άκρο τύπου torx T15
1 τεμ. άκρο τύπου torx T25
1 τεμ. KNAPP®- Κόλλα PU+
1 ξυλοεφαρμογή DECKLICK

ΠΡΟΪΟΝ
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