aluminium carports
serredak
dubbele carport
metalen carport
deurluifel
rokersoverkapping
overkapping auto
terras overkapping

uitzonderlijke
carports en terrasoverkappingen
Deze in eigen huis ontworpen en gemaakte overkapping is voor vele doelein-

veranda afdak

www.carportharderwijk.nl

den geschikt. In de vorm van een carport beschermt hij uw auto tegen regen,
zon, vogelpoep, bladeren, hagel, sneeuw en UV. Dezelfde eigenschappen
gelden uiteraard ook bij inzet als bedekking van uw terras.
Door gebruikmaking van lichte materialen zoals een aluminium frame en dikke
16 mm gebogen dubbelwandige polycarbonaat dakplaten (Lexan) is het geheel
ultra licht: een gemiddeld formaat van 3 x 6 meter weegt slechts zo’n 250 kg.
Dankzij een uitgekiende constructie bestaat de buitenzijde rondom uit een
strakke 25 cm hoog boeideel. Omdat binnen dit gebied het dak en de waterafvoer in een geïntegreerd gootsysteem verwerkt zijn, is er maar één waterafvoerpunt nodig. Bij elkaar levert dit een mooie grote lichtkoepel, waarvan de
aluminium delen zodanig aan elkaar zijn gelast dat er een sterke constructie
ontstaat. Het frame kan in iedere gewenste kleur gespoten worden. Dankzij dit
concept is het mogelijk om afwijkende vormen te maken en kunnen we ook
met de staanders vele kanten op.
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uitzonderlijke
carports en terrasoverkappingen

carport harderwijk geeft vorm
aan kwaliteit, comfort
en levensduur

weinig ruimte nodig
en staat binnen een dag
Slechts 25 cm in hoogte is nodig voor de totale overkapping waardoor deze al
snel toe te passen valt zonder problemen met de hoogte te krijgen. Door de
modulaire opbouw is uitbreiding altijd mogelijk. Met een speciaal ontwikkelde
transportwagen zijn we in staat om een carport of overkapping binnen één dag
te plaatsen. En ons programma heeft nog meer in huis voor binnen en buiten:

onder een veranda-afdak hebt u geen last
van regen en wel plezier van de zon
In de zomer lekker buiten zitten is één van onze favoriete bezigheden.

geïntegreerde zonnepanelen
maximaal rendement per m2

Maar dan moet het weer wel meezitten en dat doet het niet altijd.

Onze carports zijn zo ontworpen dat ze probleemloos de zonnecellen in het

last van de regen en wel plezier van de zon, zonder kans op verbranden.

Geen probleem: onder een veranda-afdak van Carport Harderwijk hebt u geen

dak geïntegreerd kunnen worden. De invloed op de lichtdoorlatendheid is met
Bovendien gaat het hierbij om een energievoorziening die zelfstandig kan

een aluminium deurluifel
is een mooie binnenkomer

functioneren, bij een maximaal rendement per m2 en zonder invloed op de

Bij een overkapping voor de deur kunt u natuurlijk denken aan zo’n traditioneel

kwaliteit van de overige eigenschappen.

houten afdakje. Of u kiest voor een mooie aluminium deurluifel.

het blote oog nauwelijks waarneembaar, zonder storende zichtbare elementen.

Deze neemt geen licht weg, want het dak bestaat uit lichtdoorlatend kunststof.

verschillende uitvoeringen
voor carport en terras

Qua vormgeving zijn de mogelijkheden onbeperkt, geheel en al aangepast aan
uw wensen.

De dakplaten zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar; van helder en opaal en
lichtdoorlaatbaarheid toch in staat is om de warmte tegen te houden en

zo laat u rokers
niet in de kou staan

daardoor bij uitstek geschikt voor terrasoverkapping (zonnescherm overbodig).

Dat er bijna nergens meer binnen gerookt mag worden is zo langzamerhand

De gehele constructie voldoet ruimschoots aan de belastbaarheidsnorm

wel geaccepteerd. Maar rokers in weer en wind naar buiten sturen is weer

EN 6702: u kunt er dus op staan en lopen.

het andere uiterste. Carport Harderwijk bouwt voor u een rokersoverkapping,

dus ideaal voor een carport tot de IR Lexan Thermoclear die met zijn grote

die bestaat uit een aluminium framewerk met een dak van lichtdoorlatende
kunststofplaten. Rokers staan dus wel droog, maar niet in het donker.

met een serredak zet u
de zon in de schaduw
Wanneer het zonnescherm uit is in de zomer, is het vaak donker in huis.
Wilt u toch liever wat meer zonlicht binnen? Dan is een serredak van
Carport Harderwijk misschien iets voor u. In onze aluminium constructie
kunnen lichtdoorlatende daken geplaatst worden, waardoor u tegelijkertijd in
de schaduw kunt zitten en toch genieten van het licht.

overkap één keer uw terras
en u zit altijd goed
Carport Harderwijk heeft voor elk terras de geschikte overkapping, in elke vorm
en kleur leverbaar, dus altijd passend bij uw wensen. Het dak is gemaakt van
lichtdoorlatend plaatmateriaal waardoor u geen natuurlijk licht verliest in huis.

lichtgewicht en lichtdoorlatend
fraai en functioneel
beloopbaar en belastbaar

