
KNAUF KLICK BOARD®

In één klick de juiste vorm met onze innovatieve gipsplaat
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Knauf Klick Board

IEDEREEN VERDIENT EEN 
IDEALE OMGEVING
Bij Knauf vinden we dat iedereen een ideale omgeving verdient om in te 
wonen, te werken of te verblijven. Want mensen voelen zich het prettigst  
in een woning of gebouw dat is afgestemd op hun wensen en behoeften. 
Daar is het bijvoorbeeld fijner wonen, prettiger werken of makkelijker leren. 

Daarom werken wij bij Knauf elke 
dag hard aan oplossingen die 
daaraan bijdragen: innovatieve (af)
bouwsystemen en -materialen voor 
nieuwbouw, renovatie en restauratie. 
Knauf Klick Board is een goed 
voorbeeld van een innovatief 
product waarmee je makkelijk en 
snel hoeken en koven kan maken. 
Dit werkt prettig en levert een  
strak en sterk eindresultaat op.  
Strak omdat het altijd een rechte 
hoek is en sterk omdat gebruik wordt 
gemaakt van het stootvaste en 
vochtbestendige Diamond Board. 

Met Knauf Klick Board zijn hoeken, 
koven, kolomomkleding en om-
bouwingen met één simpele klick 
gemaakt en blijven langer mooi. 
Daar geniet iedereen van.

In één klick de juiste vorm met  
onze innovatieve gipsplaat

Knauf Klick Board is een innovatieve 
gipsplaat die horizontaal wordt 
aange leverd en die je snel en een-
voudig de gewenste vorm geeft door 
middel van een gepatenteerd uniek 
klickprofiel.

Knauf Klick Board maakt prefab 
werken mogelijk op uitwendige 
hoeken van elk renovatie- of bouw-
project. Door deze slimme en snelle 
manier van bouwen kan je veel 
kostbare arbeidstijd besparen. 

De plaat wordt horizontaal op maat 
gezaagd en vervolgens simpel in 
elkaar geklickt. Hierdoor wordt een 
blijvende stabiele constructie ge-
vormd. In een handomdraai creëer  
je strakke sterke hoeken, kolomom-
kleding, koven, ombouwen, etc.  

Eén eenvoudige beweging en  
het gewenste model is klaar.

Ook voor de gebruikers van de 
ruimte waarin Klick Board is ver-
werkt heeft Klick Board voordelen. 
Zo zijn de hoeken van inwendige 
bescherming voorzien en zijn 
hoekbeschermers overbodig. In 
combinatie met Diamond Board 
levert dit een mooi, sterk en strak 
eindresultaat op dat tegen een 
stootje kan. 

Knauf Klick Board  is standaard 
voorzien van sterk Diamond Board 
met één klick profiel (L-vorm) of twee 
klick profielen (U-vorm) in verschil-
lende lengtes en breedtes. Vanaf 
50 stuks zijn afwijkende formaten, 
platen en posities van de klick(s) 
mogelijk. Klick Board kan ook met 
drie of vier klicks geleverd worden.

Toepassingen



Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op onze 
website www.knauf.nl/klickboard

Klick Board is kant en klaar voor iedere gewenste afwerking

›   Kant en klaar voor elke gewenste afwerking

› Strakke sterke hoeken

› Snel en eenvoudig te verwerken

› Besparing op materiaal en arbeidstijd

› Vlotte doorstroming van werkzaamheden op de bouwplaats

› Leverbaar in verschillende maten

› Leverbaar met één, twee, drie en vier klicks

› Diamond Board gipsplaat wordt vervaardigd conform NEN EN 520

›  Alle Knauf Klick Boarden 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

Op aanvraag, en vanaf 50 stuks, zijn de volgende  
aangepaste Klick Boards leverbaar:

›  Aangepaste lengte tot maximaal 3000 mm (eventueel grotere lengtes alleen  
op projectbasis en in overleg)

› Aangepaste breedte tot maximaal 1200 mm

› Andere positie van de Klick(s)

› Drie-Klick Board of zelfs Vier-Klick Board

STANDAARDUITVOERINGEN KNAUF KLICK BOARD

Uitvoering Plaattype Breedte Kantvorm Lengte

Eén Klick Board Diamond Board 
12,5 mm

200x200 mm
VK en/of SK

2600 mm

250x250 mm

200x400 mm Korte zijde SK, lange zijde AK

600x600 mm AK

Twee Klick Board Diamond Board 
12,5 mm

200x200x200 mm
VK en/of SK

250x250x250 mm

Knauf Klick Board



1. Bevestig regelwerk om het Klick Board te kunnen bevestigen.
2. Maak het Klick Board vlak op maat naar de gewenste afmetingen.
3. Verwijder de transportstrip van het klikprofiel.
4.  Klik de plaat, vanuit één uiteinde, in de gewenste hoek, kolom of ombouw.
5.  Druk voorzichtig langs de zijden van het klikprofiel om zeker te zijn dat 

het profiel overal goed is geklikt.
6.  Bevestig het Klick Board met schroeven aan het regelwerk en werk de 

kopse naden af met voegenvuller en papierstrook.
7.  Het Klick Board kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve 

materialen. Bekijk de verwerkingseisen van de desbetreffende producten 
voor eventuele gronderingen.

7 EENVOUDIGE STAPPEN

Bevestig het Klick Board met schroeven aan het regelwerk en werk de 
kopse naden af met voegenvuller en papierstrook.
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