
MODERNO SISTEMA DE COBERTURAS

VANTAGENS

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

Graças a sua leveza e a simplicidade do 
sistema, estes painéis são indicados para 
coberturas de qualquer tipo e podem ser 
instalados por qualquer pessoa.

Montagem simples, rápida, econômica e sem 
furos nos panéis.

Necessita apenas de um terçamento ou Necessita apenas de um terçamento ou 
ripamento a cada 0,75 até 1,0 m (máximo).

Fixação por garras inox que se tornam ocultas 
após aplicação.

Estanqueidade assegurada em função do 
encaixe (click).

Sistema completo com garras e acabamentos Sistema completo com garras e acabamentos 
laterais e frontais.

Possibilidade de combinação de cores na 
mesma cobertura.

Facilidade de transporte, manuseio e instalação.

Aplicação em estruturas de ferro, alumínio e 
madeira.

Garantia de 10 anos contra amarelamento e Garantia de 10 anos contra amarelamento e 
perdas das caraterísticas visuais.

Auto extinguíveis: Não propaga chamas.

O novo painel Multiclick é um sistema desenvolvido a partir da já 
conhecida chapa de policarbonato alveolar, onde já tem 
moldado um sistema de engate (click) macho e fêmea, 
dispensando perfis de união entre painéis.

Fabricada em policarbonato, a Multiclick, oferece excelentes 
propriedades de resistência às intempéries em baixas e altas 
temperaturas.
AA Multiclick possui proteção UV em ambas as faces e está 
disponível em cores.

Graças ao sistema de engate (click), os painéis podem ser 
instalados facilmente e com segurança.

ConsistindoConsistindo em uma evolução no serviço de instalação, pois, ao 
contrário das chapas convencionais, tem estanqueidade 
assegurada. Seus acessórios permitem uma instalação fácil e 
econômica.

Graças a sua leveza, simplicidade do sistema e tamanho reduzido, estes 
painéis são indicados para pequenas coberturas de qualquer tipo e podem 
ser instalados por qualquer pessoa. Faça você mesmo!

Coberturas e fechamentos para: garagens, terraços, estufas, telhados, 
varandas, pergolados de madeira, passarelas, toldos, projetos residenciais, 
comerciais e industriais.
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Informações gerais:

MULTICLICK ALVEOLAR

PRODUTO

1) (*) Aplicações em arco com o raio 3,20 < r < 4,50 m com o raio > 4,50 m -    
 aplicações planas
2) Beiral máximo recomendado 150 mm
3) Inclinação mínima da cobertura em estrutura metálica com águas superiores   
 a 6,0 m deve ser de 10% e para águas inferiores a 6,0 m de 5%
4) Inclinação mínima da cobertura em estrutura de madeira com águas      
 superiores a 6,0 m deve ser de 15% e para águas inferiores a 6,0 m de 10%

sob consulta
sob consulta

UNIDADE
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM MULTICLICK ALVEOLAR

ARREMATE

GAXETA PARA RUFO

FITA VENTTAPE POROSA

FITA NEOPRENE

SILICONE NEUTRO

PARAFUSO PANCAKE
AUTOBROCANTE



1) Beiral máximo recomendado 100 mm
2) Inclinação mínima da cobertura em estrutura metálica com águas superiores a 6,0 m deve ser de 10% e para águas     
 inferiores a 6,0 m de 5%
3) Inclinação mínima da cobertura em estrutura de madeira con águas superiores a 6,0 m deve ser de 15% e para águas    
 inferiores a 6,0 m de 10%

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MULTICLICK COMPACTA

250

1,3 mm26
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PARAFUSO PANCAKE AUTOBROCANTE

GAXETA PARA RUFO

FITA NEOPRENE

SILICONE NEUTRO

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM MULTICLICK ALVEOLAR
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Chapas em policarbonato

Sistemas para aplicações industriais

Moderno sistema de coberturas Veneziana

Acessórios

Telhas em policarbonato

Fechamento/Divisoria Wall 40

Moderno sistema de coberturas

Chapas refletivas e Heatbloc

Sistemas e chapas em policarbonato


