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NIEUW IN HET PORTFOLIO! 
CLICKFIT EVO GOLFPLAATDAK | VOOR VEZELCEMENT GOLFPLATEN 
 
Bij Esdec blijven we ontwikkelen en innoveren. Met trots introduceren we daarom ClickFit EVO Golfplaatdak! Daarmee breiden we 
het ClickFit EVO portfolio opnieuw verder uit en borduren we voort op de reeds bekende succesformule van ClickFit EVO.  

ClickFit EVO Golfplaatdak: universeel, gemakkelijk & snel 
ClickFit EVO Golfplaatdak is speciaal ontwikkeld voor toepassing van het bekende ClickFit EVO systeem op golfplaatdaken zoals die 
bijvoorbeeld veelduidig in de agrarische sector te vinden zijn. Het systeem is overzichtelijk en bestaat uit slechts 6 componenten. 
Het montagesysteem is toepasbaar op zowel bestaande daken als nieuw te realiseren daken. Dankzij de unieke universele 
eigenschappen is het systeem zeer snel en gemakkelijk te monteren.  

 
Betrouwbaar 
De ClickFit EVO montagebeugel zorgt ervoor dat het dak ook na montage 100% waterdicht is. De montagebeugel wordt bevestigd 
aan de dakplaatschroeven in de gording. De montagebeugel past precies op de golf van het dak en steunt af in de dalen. Dit zorgt 
voor een uniforme krachtverdeling en een minimale drukbelasting en draagt bij aan de robuustheid van het systeem. ClickFit EVO 
voor golfplaatdak is uitvoerig getest en wordt geleverd met 20 jaar garantie. Hiermee is de kwaliteit van het systeem gewaarborgd 
en biedt het de zekerheid die nodig is. 

1.1 PLANNING ARTIKELEN 
In onderstaande tabel 1 is de planning weergegeven voor het infaseren van de artikelen.  
 Vanaf heden zijn de artikelen te bestellen; 
 De artikelen zijn leverbaar vanaf week 16; 
 De ClickFit EVO Golfplaatdak calculator zal live gaan op maandag 20 april (week 17); 

Onderstaande artikelen worden ingefaseerd: 
 

 

 

Artikelnaam Artikelnr. 
ClickFit EVO – Golfplaat Montagebeugel 1008090 
Zelfborende schroef 5.5x48mm T30 1008095 

100-8090: Golfplaat Montagebeugel 
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1.2 CLICKFIT EVO GOLFPLAATDAK – PRODUCT DATA 

 
SPECIALE INTRODUCTIE AANBIEDING 
Voor onze groothandelspartners hanteren we een speciale introductie aanbieding! Voor de 1e inlaadorder geldt een 
introductiekorting van 5% op de netto factuurprijs. Let op! De korting is alleen van toepassing op het totale nettobedrag op 
artikelnummer 100-8090. De speciale introductie korting is geldig tot 6 weken na ontvangst van deze e-mail.   

2.1 BESCHIKBARE DOCUMENTATIE 
Documentatie is uiterlijk vanaf de 1e week april beschikbaar op onze website. De documentatie zal u in een aparte mail worden 
toegestuurd. Wacht echter niet met coderen en bestellen.   

 Brochure 
 Handleiding 
 Animatie video 

 
2.2 CALCULATOR 
In week 17 is ClickFit EVO Golfplaatdak ook beschikbaar in onze calculator. Uiteraard wordt u op het moment van lanceren 
nogmaals op de hoogte gebracht. Bij het aanmaken van een nieuw project kan er vanaf dat moment ook gekozen voor ClickFit EVO 
Golfplaatdak. Het calculeren is volledig gelijk aan de calculaties voor Pannendak en Staaldak, maar er is wel één nieuwe 
functionaliteit toegevoegd. De gebruiker moet namelijk altijd de gording afstand invullen. 

Art nr. Omschrijving Prijs MOQ VPE 
Netto 

gewicht 
(PCS) 

Bruto 
Gewicht 
(BOX) 

Intrastat 
code EAN code 

1008090 ClickFit EVO – Golfplaat 
Montagebeugel 

€ 7,75 20 20 0,498 10 73089098 8719925883958 

1008095 
Zelfborende schroef 5.5x48mm 
T30 

€ 0,66 200 200 0,011 2,3 73181410 8719925884160 


