
KNAUF KLICK BOARD®, STRAKKE HOEKEN IN EEN HANDOMDRAAI
INNOVATIEVE GIPSPLAAT MET SCHARNIEREN

Buitenhoeken maken, een koker rond standleidingen plaatsen of lichtkoven afwerken. Het gaat allemaal bijzonder snel én 
strak met Knauf Klick Board®. Deze innovatieve, gepatenteerde gipsplaat met klikbare scharnieren leent zich als kant-en-klaar 
bekledingsysteem voor tal van toepassingen.
 
Het is altijd fijner wonen en werken in een omgeving die bij je past. Met de nieuwe Knauf Klick Board® – een bewerkte Diamond 
Board-plaat met één of meer kunststof hoekprofielen om te klipsen – kan je makkelijk en snel hoeken en plafondkoven maken. 
Het eindresultaat is gegarandeerd strak en sterk: strak omdat je een rechte hoek hebt, sterk omdat je werkt met stootvast en 
vochtbestendig materiaal. Bovendien zijn hoekprofielen overbodig dankzij de ingebouwde hoekbeschermers.  

Met deze innovatieve gipsplaat creëer je dus in één klik een blijvende stabiele constructie. De plaat wordt horizontaal op maat 
gezaagd en vervolgens simpel gevouwen ter hoogte van het scharnier om een hoek van 90° te vormen rond de kolom of de 
te verbergen zone. Druk voorzichtig langs de zijden om zeker te zijn dat het scharnier over de volledige lengte van de plaat 
goed aansluit. Bevestig Knauf Klick Board® met schroeven aan het regelwerk en werk de kopse naden af met voegenvuller en 
papierstrook. Je kan het materiaal snel verwerken én beperkt ook stof en rommel (minder zaagwerk, beperkte onderconstructie en 
weinig schroeven nodig). Zelfs prefab werken is mogelijk op uitwendige hoeken van renovatie- of bouwprojecten. 

Knauf Klick Board® is leverbaar in verschillende lengtes en breedtes, met één (L-vorm) of twee (U-vorm) scharnieren. De transportstrook 
zorgt voor stabiel en vlak vervoer. 

Specificaties
-  Met 1 of 2 scharnieren geïntegreerd in de plaat
- Vanaf 50 stuks zijn uitvoeringen op maat verkrijgbaar
- Standaardlengte van 2.600 mm, lengte tot 3.000 mm mogelijk



Certificering
-  Diamond Board gipsplaat wordt vervaardigd conform EN 520.
- Alle Knauf Klick Boards worden vervaardigd volgens de norm EN 14190 (gipsplaten die verdere bewerking hebben 

ondergaan). Pvc met hoge slagvastheid volgens NEN-EN-ISO 1163-1 en kwaliteitsnorm DIN 16941.

OVER KNAUF
Knauf is producent van innoverende afbouw- en isolatiematerialen, systemen en gereedschap die een veelzijdige toepassing vinden 
in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met meer dan 150 productievestigingen over de hele wereld levert Knauf complete 
oplossingen voor wanden, plafonds en vloeren. Een perfecte afwerking en de doordachte montagetechniek van Knauf-systemen 
staan garant voor professionele bouwresultaten die voldoen aan alle technische voorschriften en architectonische wensen. Het 
familiebedrijf Knauf, dat in 1932 in Duitsland werd opgericht, heeft van gips een onmisbaar materiaal gemaakt binnen het domein 
van de afwerking van gebouwen. Met de jaren heeft het aanbod van Knauf de professionals over de hele wereld overtuigd. 
Ondertussen is het assortiment aanzienlijk uitgebreid en staat Knauf gekend als wereldspeler in zijn sector.

VOOR MEER INFO – WWW.KNAUF.BE
Knauf I Dirk Schumacher I T +32 4 273 83 05 I dirk.schumacher@knauf.be I www.knauf.be 
RCA PR I Yannick Speelmans I T +32 11 590 595 I yannick.speelmans@rca.be I www.rcapress.be


