
CLIMAVER®
SORTIMENT

Typ Produkt Množství Poznámky

Panel

CLIMAVER® Plus R  – Panel o tl. 25 mm – základní produktová řada. Hliníková fólie z vnitřní 
i vnější strany (tepelněizolační panel).

CLIMAVER® Neto  –
Panel o tl. 25 mm – základní produktová řada. Hliníková fólie z vnější 

strany, z vnitřní strany antibakteriální skelná tkanina (tepelně 
a akusticky izolační panel).

Ostatní panely 
(A2 Neto; A2 Plus; 
Deco; Apta A1, A2; 

Star)

 –

CLIMAVER® A2 Plus, A2 Neto (vyšší třída reakce na oheň). CLIMAVER® 
Deco (barevná varianta panelu Neto). CLIMAVER® Apta, Apta A1  
nebo A2 (panel o tl. 40 mm, stejná skladba panelu jako u Neto).

CLIMAVER® Star (panel o tl. 40 mm, pro venkovní aplikace) .

Nářadí

CLIMAVER® Tools 
(kufr s ručními řezáky) 1 ks

Speciální řezáky pro výrobu stupňovité drážky (výroba přímého úseku) 
a řezáky pro výrobu tvarovek. Odlišný typ kufru s řezáky pro panely 

CLIMAVER® tl. 25 nebo 40 mm.

CLIMAVER® Knives 
(nůž) 5 ks Balení obsahuje 15 kusů nožů.

Universal CLIMAVER®  
Angle Guide (úhelník) 1 ks Hliníkový úhelník pro výrobu potrubí CLIMAVER®  

(usnadňuje měření a řezání).

CLIMAVER® Stapler 
(sponkovačka) 1 ks Mechanická pistole pro spojování podélné a příčné spáry vzduchovodu 

před prolepením lepicí páskou.

Příslušenství

CLIMAVER® Tape
(hliníková páska)

dle množství 
panelu

Hliníková páska na vnější podélné a příčné spoje pro zajištění dokonalé 
vzduchotěsnosti.  

Rozměry: 50 m×63 mm×50 μm. Balení = 12 rolí.

CLIMAVER® Neto Tape 
(páska 

s antibakteriálním 
skelným povrchem)

dle množství 
panelu

Antibakteriální skelná páska pro vnitřní spoje. 
Rozměry: 50 m×63 mm×50 μm. Balení = 12 rolí.

CLIMAVER® Glue 
(disperzní lepidlo)

dle množství 
panelu

Disperzní lepidlo s polymerem pro příčný tupý spoj, 
např. při vytváření tvarovek. Balení = 6 ks (750 g/tuba).

PERFIVER H (40) 
(h-profil)

dle množství 
panelu

Profil o délce 2 m, balení obsahuje 20 profilů. 
Odlišný profil pro panely CLIMAVER® tl. 25 nebo 40 mm.

Case CLIMAVER® 
Blades Replacement 

(40) 
(náhradní čepele)

1 krab.
Krabička obsahuje 20 ks náhradních břitů

pro CLIMAVER® Tools (břity pro 5 druhů řezáků). 
Odlišné břity pro panely CLIMAVER® tl. 25 nebo 40 mm.

CLIMAVER® Staples 
(svorky) 3 bal. 5 000 ks sponek/krabička

CLIMAVER® Spatulas 
(stěrky) 1/2 bal. 18 ks stěrek v jednom balení

Informace uvedené v  této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech 
a zkušenostech. Tyto informace nemohou být předmětem právního sporu.
Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky 
týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce.
Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.

www.climaver.cz

POZNÁMKA:

Seznam jednotlivých položek systému CLIMAVER® pro výrobu čtyřhranného vzduchovodu v interiéru.
Doporučené minimální množství příslušenství a nářadí pro 1 pracovní četu.
Spotřebu materiálu (panely, pásky, lepidlo, profil) lze vyčíslit na základě konkrétního návrhu VZT potrubí.


