
Novatik CLICK si CLICK S

NOVATIK 

Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare

cel mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De 

aceea tabla prefălțuită Novatik Click este soluția potrivită atât 

pentru renovări cât și pentru restaurări, dar și pentru 

arhitecturi  ultra-moderne.

Tablă prefălțuită Novatik Click

- prindere prin șuruburi

Tablă prefălțuită Novatik Click S

- prindere prin cleme de inox, sistem 

cu un comportament îmbunătățit la 

dilatarea panourilor de tablă.

Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri 

reduse fără să compromită performanțele tehnice necesare 

unei învelitori de calitate.

Ÿ Aspect plat ireproșabil

Ÿ Rezistență deosebită la coroziune

Ÿ Sistem de fixare atât în șuruburi, cât și prin cleme de inox

Ÿ Sistemul este recomandat pentru pante de minim 8°

Ÿ Ușor de instalat

Novatik Click este disponibil în două variante: 

Novatik Click/Click S Mat  - 15 ani garanție estetică și de 

coroziune și 25 de ani garanție tehnică

Novatik Click/Click S  High Coat - 20 ani garanție estetică și 

de coroziune și 35 de ani garanție tehnică

Lățime utilă 588 / 356 mm

Lungime minimă 1 000 mm
Lungime maximă 6 000 mm
Înălțimea falțului

0,5 mm

Pantă acoperiș Min 8° *

Materie primă Novatik 

CLICK Mat

Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120 g/mp 

și acoperire Colofer® mat rugos - 35 microni

și protecție de lack polyester pe fața 

inferioară a țiglei de 10 microni  

Grosime nominală:

* Pentru pante de 8°, distanța de la coamă la streașină trebuie să

fie de maxim 8 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri

verticale.

Informații tehnice Novatik CLICK:

Grosime nominală: 0,5 mm

* Pentru pante de 6°, distanța de la coamă la streașină trebuie să

fie de maxim 8 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri

verticale.

25,4 mm

Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp 

și acoperire Colofer® Plus - 50 microni, cu

protecție de lack polyester pe fața 

inferioară a țiglei de 10 microni  

Materie primă Novatik 

CLICK High Coat

Informații tehnice Novatik CLICK S:

Lățime utilă: 618 / 386 mm

Lungime minimă
Lungime maximă
Înălțimea falțului
Pantă acoperiș

Materie primă Novatik 

CLICK S Mat

1 000 mm

6 000 mm

Min 6° *
25,4 mm

Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp 

și acoperire Colofer® Plus - 50 microni, cu

protecție de lack polyester pe fața 

inferioară a țiglei de 10 microni  

Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120 g/mp 

și acoperire Colofer® mat rugos - 35 microni

și protecție de lack polyester pe fața 

inferioară a țiglei de 10 microni  

Materie primă Novatik 

CLICK S High Coat



Program complet de accesorii

Novatik CLICK si CLICK S

Dolie Pazie

Novatik oferă un program complet de accesorii pentru acoperiș. Utilizarea corectă a accesoriilor asigură o ventilare și o 

etanșeitate perfectă acoperișului și completează aspectul estetic al acestuia.

Culori disponibile: 

Novatik Click / Click S  Mat: Brick RAL 8004, Brown RAL 8017, Black RAL 9005, Burgundy RAL 3005, Grey RAL 7016. 

Novatik Click / Click S High Coat - Black RAL 9005, Grey RAL 7016.

Cleme inox

Pazie dreaptă

Racord lateral 
la perete

Racord îmbinare
panouri

Profil perforat de 
agățare

Racord orizontal 
la perete

Șort de streașină

Coamă dreaptă Coamă ranforsată
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