
DEKLICK®

Συνδετήρας σύσφιγξης

Συνδέουμε τις ιδέες σας...



Συνδέουμε τις ιδέες σας...

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση - αποσπώμενη και εξαιρετικά ισχυρή παραλλαγή

DEKLICK® κυβόσχημο τεμάχιο (από πλαστικό)6

DEKLICK® σφιγκτήρας ελασμάτων (από πλαστικό)1

Ράβδος ελασμάτων για κόλληση2

Γάντζος σφιγκτήρα με λειτουργία κλιπ5

Πείρος αναστολής για εγκάρσια στερέωση4

Συνδετήρας σύσφιγξης DEKLICK®

Πείρος κουμπώματος για τοποθέτηση3

Σύρτης αναστολής και ασφάλισης10

Προφίλ σύνδεσης κυβόσχημων τεμαχίων7

Βίδα στερέωσης8

I Γρήγορο κλείσιμο – κάθετα και οριζόντια

I Προκατασκευή και συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία

I Ευέλικτος σχεδιασμός αρμών

I Αποσπώμενο

I Αόρατο αν γίνει κρυφή τοποθέτηση

I Μεταβλητή ακολουθία συναρμολόγησης

I Ακριβής τοποθέτηση

I Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης 

πολλές φορές

I Λειτουργικό και ευέλικτο 

I Βιδώστε ή κολλήστε

Πλεονεκτήματα συστήματος

ΠΡΟΙΟΝ

Σταυρωτές διαμπερείς οπές για βιδωτές συνδέσεις9
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DEKLICK® αποσπώμενη παραλλαγή, χρώμα μαύρο (Fmax = 8 kg)

Προαιρετικά: Για το βίδωμα, ένα τετράγωνο παξιμάδι M6 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο κυβόσχημο τεμάχιο και να στερεωθεί σε απόσταση 

ή απευθείας με ένα κόντρα παξιμάδι.

Διατίθεται:

DEKLICK® εξαιρετικά ισχυρή παραλλαγή, χρώμα γκρι (Fmax = 20 kg)
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DEKLICK® βιδωτή παραλλαγή Fmax = 8 kg
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DEKLICK® – ο κομψός τρόπος για να καλύψετε τοίχους και οροφές

Προαιρετικά, αντί για το κυβόσχημο τεμάχιο 

DEKLICK®, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια λωρίδα 

κυβόσχημων τεμαχίων από ξύλο (διατίθεται 

κατάλληλος διαχωριστής φρεζαρίσματος). Η λωρίδα 

κυβόσχημου τεμαχίου βιδώνεται στη δομή στήριξης και

τοποθετείται στη θέση της. Οι σφιγκτήρες μπορούν να 

μετατοπίζονται απλώς και να μετακινηθούν εύκολα 

και ευέλικτα στη διαμήκη κατεύθυνση των λωρίδων 

κυβόσχημων τεμαχίων και να προσαρμόζονται τέλεια. 

Η τοποθέτηση με λωρίδες κυβόσχημων τεμαχίων 

είναι ιδανική για μεγαλύτερους χώρους.

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση - αποσπώμενη και εξαιρετικά ισχυρή παραλλαγή

Συνδετήρας σύσφιγξης DEKLICK®

Με δυνατότητα σύνδεσης, απλά ενώστε πολλά εξαρτήματα μεταξύ τους

Ενώστε τα τεμάχια μεταξύ τους, βιδώστε τα με εξαγωνικές βίδες διαμ. 4 mm.

Επεξεργασία λωρίδας κυβόσχημων τεμαχίων - τελικό πλάτος ± 60 mm

Ηχοαπορροφητικές οροφές

Για αόρατη στερέωση, το DEKLICK® συνδυάζει ένα 

κυβόσχημο τεμάχιο ή μια λωρίδα κυβόσχημων 

τεμαχίων κατασκευασμένη από ξύλο ως βάση με 

σφιγκτήρα ως συμπλήρωμα. Αυτό απλά συνδέεται 

και κλειδώνει με ασφάλεια σε δύο στάδια.

Φατνώματα τοίχου

Το κυβόσχημο τεμάχιο έχει εγκάρσιες και διαμήκεις 

οπές έτσι ώστε να πληροί ένα ευρύ φάσμα 

απαιτήσεων για τη βιδωτή σύνδεση. Με μια 

κεντρική βιδωτή σύνδεση στη διαμήκη κατεύθυνση, 

η σύνδεση ευθυγραμμίζεται αυτόματα προς την 

κατεύθυνση διαφυγής.

Έπιπλα

Η βιδωτή έκδοση DEKLICK® βιδωτός 

σφιγκτήρας χρησιμοποιείται για γρήγορη 

στερέωση. Ωστόσο, προσφέρει πρόσθετες 

επιλογές επεξεργασίας. Οι σφιγκτήρες μπορούν 

να βιδωθούν απευθείας στα εξαρτήματα με μια 

βίδα EURO ή στο πλέγμα των 32 mm.



Παραδείγματα εφαρμογής

Ηχοαπορροφητικές οροφές

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 

υποκατασκευή.

Η επεξεργασία είναι απλή και μπορεί να 

προετοιμαστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος στο 

εργοστάσιο.

Διακοσμητικοί τοίχοι

Ο σύνδεσμος DEKLICK® είναι επίσης ιδανικός για 

έπιπλα και διακόσμηση εσωτερικών χώρων, καθώς 

μπορεί να συναρμολογηθεί χωρίς εργαλεία και η 

σύνδεση αποσυναρμολογείται εύκολα.

Τα προκατασκευασμένα εξαρτήματα επίπλων 

μπορούν εύκολα και να αποσυναρμολογηθούν με 

το DEKLICK®. Ο συνδετήρας σύσφιγξης είναι 

επίσης κατάλληλος για τη γρήγορη 

συναρμολόγηση πάνελ και καλυμμάτων.

Ο σύνδεσμος DEKLICK® αντικαθιστά τις 

σιδηροτροχιές συναρμολόγησης και τις μεταλλικές 

γωνίες λαμαρίνας. Είναι ανθεκτικός στις καιρικές 

συνθήκες και προσφέρει ένα κατασκευαστικό 

στοιχείο για τις εσωτερικές και εξωτερικές 

συνδέσεις.

Επενδύσεις τοίχων

Η υποκατασκευή συναρμολογείται επί τόπου. 

Στη συνέχεια, τα κυβόσχημα τεμάχια ή οι λωρίδες 

κυβόσχημων τεμαχίων βιδώνονται.

Οι σφιγκτήρες προσαρτώνται στα κυβόσχημα 

τεμάχια. Η αυλακώσεις στις διακοσμητικές 

λωρίδες για τη συγκράτηση των κλιπ γεμίζουν με 

κόλλα  PU+ KNAPP® και η διακοσμητική λωρίδα 

στη συνέχεια προσαρτάται στον σύνδεσμο 

DEKLICK®.

Αφού σταθεροποιηθεί η κόλλα, το διακοσμητικό 

στοιχείο είναι σταθερά στερεωμένο. Ωστόσο, εάν 

είναι αναγκαίο, μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί ή να 

αντικατασταθεί.

Συνδετήρας σύσφιγξης DEKLICK®

Ηχοαπορροφητική οροφή στον χώρο διοργάνωσης σεμιναρίων της Knapp GmbH I Σχέδιο με ελάσματα από έλατο σε γυαλιστερό λευκό με συνδετήρα σύσφιγξης DEKLICK® και δοκό 

με σύνδεσμο MEGANT®.

Ηχοαπορροφητική οροφή

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής από άποψη σχεδιασμού.

Στερέωση των κυβόσχημων τεμαχίων με αποστάτη

Αόρατο | Με αυτόματη τάνυση | Αποσπώμενο



Επεξεργασία DEKLICK® σφιγκτήρα ελασμάτων με λωρίδα κυβόσχημων τεμαχίων

2

Κλείστε τον σφιγκτήρα στο κυβόσχημο τεμάχιο.

1

Τοποθετήστε το κυβόσχημο τεμάχιο και βιδώστε το.

Τοποθετήστε τη λωρίδα κυβόσχημων τεμαχίων και 

βιδώστε την.

Κλείστε τον σφιγκτήρα στη λωρίδα κυβόσχημων τεμαχίων.

Επεξεργασία DEKLICK® με κυβόσχημο τεμάχιο και σφιγκτήρα ελασμάτων

3

Φρεζάρετε μια βαθμιδωτή αυλάκωση και γεμίστε με 

κόλλα KNAPP® PU + στην αυλάκωση ή εφαρμόστε στη 

ράβδο ελασμάτων. Συνδέστε το εξάρτημα στον 

σφιγκτήρα.

Φρεζάρετε αυλακώσεις 4x12 mm και γεμίστε με κόλλα 

KNAPP® PU + στην αυλάκωση ή εφαρμόστε στη 

ράβδο ελασμάτων. Συνδέστε τις λωρίδες στον 

σφιγκτήρα.

Σημειώσεις ασφαλείας:

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

Τηρείτε τους γενικούς κανονισμούς δόμησης στο έργο εφαρμογής σας.

Επεξεργασία βιδωτού σφιγκτήρα απευθείας στον τοίχο Επεξεργασία βιδωτού σφιγκτήρα σε φατνώματα

Επεξεργασία βιδωτού σφιγκτήρα για ακριβή αλλά 
ευέλικτη τοποθέτηση

Χρήση βιδωτού σφιγκτήρα για κυβόσχημο τεμάχιο και λωρίδα 

κυβόσχημου τεμαχίου.

± 2 mm

Αόρατο | Με αυτόματη τάνυση | Αποσπώμενο

Ρυθμίστε ± 2 mm.Στερεώστε τα με εξαγωνικές βίδες διαμ. 

4 mm.

DEKLICK® κυβόσχημο τεμάχιο 

(εξαιρετικά δυνατό) με βιδωτό 

σφιγκτήρα.

Λωρίδα κυβόσχημων τεμαχίων με 

βιδωτό σφιγκτήρα

Κάντε προδιάτρηση για τη βίδα EURO. Βιδώστε.Τοποθετήστε σφιγκτήρες DEKLICK® 

μέσω οπών για βίδες.

Για τη στερέωση βιδώστε σε ξύλο-

σκυρόδεμα ή απευθείας στον τοίχο.

21 21
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ΚΩΔ. Z950 Εξαγωνικές βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2 RICON® 5x50 mm

ΚΩΔ. Z409 Εξαγωνικές βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα A2 4,5x35 mm με διατρητικό άκρο

ΚΩΔ. Z422 Εξαγωνική βίδα 4x16mm

ΚΩΔ. Z510 Βίδα EURO 6,3x10 mm

ΚΩΔ. Z896 Τετράγωνο παξιμάδι M6 DIN 562, γαλβανισμένο επιψευδαργυρωμένο

ΚΩΔ. Z411 Άκρο τύπου torx T15

ΚΩΔ. Z412 Άκρο τύπου torx T25

ΚΩΔ. Z011 Κόλλα KNAPP® PU +

ΚΩΔ. K658 Γενική κεφαλή φρεζαρίσματος με λάμα φρέζας DEKLICK®

ΚΩΔ. Z893 DEKLICK® φρέζα προφίλ με στέλεχος για τη λωρίδα κυβόσχημων τεμαχίων

ΚΩΔ. Z894 Αυλακωτός κόφτης για επιτραπέζια φρέζα για DEKLICK H20/4 με οπή Ø 030 (Ø 040 και Ø 050) κατόπιν αιτήματος.

DEKLICK® εξαιρετικά δυνατός σφιγκτήρας ελασμάτων (γκρι) 

ΚΩΔ. K011/G    DEKLICK® σφιγκτήρας ελασμάτων γκρι 

DEKLICK® κυβόσχημο τεμάχιο αποσπώμενο (μαύρο)

ΚΩΔ.K010/S
DEKLICK® κυβόσχημο τεμάχιο 

μαύρο

DEKLICK® εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
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Παραλλαγές συνδετήρα σύσφιγξης DEKLICK®

I Οι σύνδεσμοι διατίθενται ως ζεύγος και ως επιμέρους μέρη. 

Θα βρείτε τις μονάδες συσκευασίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

DEKLICK ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΝΤΕΟ

NOVA TECNICA  ΦΑΡΣΑΛΩΝ 164  ΛΑΡΙΣΑ  41 335   ΤΗΛ.+302410617521  email.Iinfo@novatecnica.gr

DEKLICK® κυβόσχημο τεμάχιο εξαιρετικά δυνατό (γκρι) 

ΚΩΔ.K010/G DEKLICK® κυβόσχημο τεμάχιο γκρι

DEKLICK® σφιγκτήρας ελασμάτων αποσυνδέσιμος (μαύρος)

ΚΩΔ. K011/S
DEKLICK® σφιγκτήρας ελασμάτων 

(μαύρος)

DEKLICK® βιδωτός σφιγκτήρας (μαύρος)

ΚΩΔ. K012/S DEKLICK® βιδωτός σφιγκτήρας

DEKLICK® κιβώτιο

Αριθ. εξαρτήματος KO10/ΚΙΒΩΤΙΟ

50 τεμ. DEKLICK® κυβόσχημο τεμάχιο (εξαιρετικά δυνατό, γκρι)
25 τεμ. βίδες EURO

50 τεμ. DEKLICK κυβόσχημα τεμάχια (αποσπώμενα, μαύρα)

50 τεμ. DEKLICK σφιγκτήρες ελασμάτων (εξαιρετικά δυνατοί, γκρι)

50 τεμ. DEKLICK σφιγκτήρες ελασμάτων (αποσυνδέσιμοι, μαύροι)

300 τεμ. βίδες Z-Deck

100 τεμ. τετράγωνα παξιμάδια M6

1 τεμ. άκρο τύπου torx T15

50 τεμ. DEKLICK βιδωτοί σφιγκτήρες (μαύροι) 1 τεμ. άκρο τύπου torx T25

100 τεμ. εξαγωνικές βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα 5x50 1 τεμ. KNAPP®-κόλλα PU+

50 τεμ. εξαγωνικές βίδες 4x16 1 τεμ. μοτίβο ξύλου DEKLICK®

www.novatecnica.gr

mailto:info@knapp-verbinder.com
http://www.knapp-verbinder.com/



