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Waarom kiezen voor een overkapping?
De hele dag hard gewerkt en behoefte aan een mooie plek in uw tuin om  
te ontspannen? Wanneer u kiest voor een veranda van Pext, krijgt u een zeer  
hoogwaardig verlengstuk van uw woning en een comfortabele aanvulling 
voor uw tuin. De veranda maakt het voor u mogelijk om het hele jaar door te 
genieten van uw tuin!
 
De producten van Pext bestaan uit complete overkappingen (hout en aluminium), 
aluminium profielen, aluminium profielsystemen, polycarbonaat platen, kunst- 
sto�en en toebehoren van hoogwaardige kwaliteit. Het aanbod is uitgebreid en 
de producten zijn breed inzetbaar: de mogelijkheden zijn eindeloos. Ze kunnen 
worden verwerkt in een overkapping, carport, afdak, veranda en nog vele  
andere toepassingen. 

Waarom kiezen voor Pext?
•  Kwaliteit
•   Compleet
•   Kennis en specialisme
•   Prijs
•   Gemak
•   Zekerheid
•   Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Pext is gevestigd in Dokkum, waar alle pakketten door specialistische vakmensen 
worden samengesteld.

Maak uw eigen overkapping
met een compleet daksysteem

Overkappingen een trend: 
                                 ook voor u!

Voor het maken van een overkapping levert Pext bovenbouwpakketten in 
verschillende uitvoeringen. Er is voor iedere toepassing, wens en budget een 
geschikt daksysteem verkrijgbaar. Alle pakketten worden compleet geleverd, 
inclusief alle toebehoren zoals schroeven, kit en tapes. Standaard maten 
alsook maatwerk is mogelijk. Alle modellen zijn leverbaar als muuraanbouw 
of als vrijstaand model.  
 
Type Daksysteem LT20 
Een standaard daksysteem voorzien van een blank aluminium schroefbaar 
profielsysteem met driewandige 16mm polycarbonaat kanaalplaten of 
vijfwandige X-structuur van het merk Lexan™ Thermoclear Plus 2UV. 
Deze polycarbonaat kanaalplaten zijn voorzien van een tweezijdige  
uv-coating. 

Type Daksysteem LT50
Een luxe daksysteem voorzien van een blank aluminium schroefbaar 
profielsysteem met een kliklijst/sierprofiel in RAL9001 (crèmewit), RAL9010 
(gebroken wit) of RAL7016 (antraciet). Hierdoor krijgt uw daksysteem een 
strakke afwerking. Als beglazing wordt hierbij de driewandige (kanaalplaat)  
of vijfwandige (x-structuur) Lexan™ Thermoclear Plus 2UV polycarbonaat plaat 
geleverd.   
 
Type Daksysteem P20 
Indien u liever geen polycarbonaat wilt gebruiken, maar kiest voor glas,  
dan kunt u bij Pext ook kiezen voor een profielsysteem welke is voorbereid 
voor glas. Het daksysteem Type P20 is een compleet pakket met alle profielen, 
bevestigingsmateriaal en toebehoren. Let op: het glas wordt niet meegeleverd.
 
Type Daksysteem P50 
Ook het daksysteem P50 is een profielsysteem voor glas. Het pakket is een 
luxe aluminium (schroefbaar) profielpakket met kliklijst/sierprofiel in de kleuren 
RAL9001 (crèmewit), RAL9010 (gebroken wit) of RAL7016 (antraciet).  
Ook dit pakket is compleet met alle benodigde profielen, bevestigingsmaterialen 
en toebehoren voor het monteren van beglazingsplaten. Let op: het glas wordt 
niet meegeleverd.



Met een houten veranda kunt u op ieder gewenst moment genieten van het 
buitenleven, vier seizoenen lang. Een veranda verbindt uw tuin met de woning 
en geeft meerwaarde aan uw leefgenot. Hierdoor kunt u ‘s avonds net even  
wat langer genieten van de heerlijke lente- of nazomeravond.
 
Wist u dat een houten veranda ook zeer geschikt is als carport?

Natuurproduct
Kiest u voor een houten overkapping, dan kiest u voor een natuurproduct. 
Hout heeft een warme, robuuste uitstraling welke authentiek is, maar toch 
hedendaags. Pext biedt u een uitgebreid assortiment met houten overkappingen. 
Zo kunt u kiezen uit twee houtsoorten met daarop verschillende soorten 
daksystemen.

Garantie
Hout is een natuurproduct waardoor er soms scheurtjes of krommingen ontstaan. 
Dit is een normaal proces en geeft extra sfeer aan de authentieke uitstraling van 
uw veranda of overkapping. Op dit natuurlijke gedrag van hout verstrekken wij 
geen garantie.

Optioneel 
Maak uw veranda compleet en kies een gootset uit het assortiment van Pext. 
U heeft de keuze uit PVC, aluminium of zinken gootsets. Daarnaast biedt Pext 
voor de fundering van uw veranda ook betonpoeren met een aluminium stelvoet 
aan. Uw dealer kan u helpen met het compleet maken van uw bestelling.

Een warme houten onderconstructie
met eigentijdse beglazingspanelen 

Stijlvolle lariks overkappingen  
            in evenwicht met aluminium                             

Lariks
Momenteel is lariks in Nederland een populaire houtsoort. Het wordt gebruikt 
in erg veel toepassingen. Lariks is de meest duurzame naaldhoutsoort. Het is 
behalve duurzaam ook watervast en sterk. Hierdoor ontstaat een authentieke 
uitstraling.
 
Lariks veranda’s worden aangeboden met verschillende soorten daksystemen 
en in diverse standaard maatvoeringen of in maatwerk. Hierdoor zijn de  
mogelijkheden legio.

Kleur
U kunt er voor kiezen om uw veranda nog meer aan te laten sluiten bij uw 
woning, bijvoorbeeld met kleur. Het lariks hout is geschikt om te bewerken 
met een eventuele transparante whitewash of een oliehoudende dekkende 
beits in iedere gewenste kleur.
 
Beglazing
Bovenop de lariks onderconstructie komt een daksysteem met lichtdoorlatende 
beglazingsplaten van 16 mm dik. Hierbij kunt u kiezen uit Lexan™ Thermoclear 
(driewandig kanaalplaat of vijfwandig X-structuur) of Luxlife IR-Gold. 
Deze lichtgewicht platen hebben een zeer mooie, di�use lichtspreiding en 
geven uw veranda een luxe uitstraling. Daarnaast kunt u kiezen voor een dak 
dat is voorbereid voor (veiligheids) glas.



Sterk en duurzaam:  
kerneigenschappen gelamineerd lariks

Bent u op zoek naar iets unieks? Kies dan voor een overkapping met  
gelamineerd lariks.

Gelamineerd lariks
Gelamineerd lariks bestaat uit dunne met elkaar verlijmde houten planken. 
Het lariks wordt verzaagd in dunne planken en vervolgens watervast verlijmd 
tot balken en palen. Doordat de planken watervast zijn verlijmd, trekt het niet 
krom. 

Voordelen gelamineerd hout:
•  sterk/enorme draagkracht
•   stabiel: trekt niet krom en weinig scheurvorming
•   relatief foutvrij
•   minder kwasten (noesten)
•   duurzaam
•   kan grotere overspanning aan waardoor een diepte van 5 meter  
    gerealiseerd kan worden

Kiest u liever voor massief hout? Kies dan voor fijnbezaagd of geschaafd  
lariks.

Fijnbezaagd lariks  
Een overkapping van fijnbezaagd lariks heeft een robuuste uitstraling. Het hout 
heeft een ruw oppervlak en oogt hierdoor ‘stoer’.

Geschaafd lariks  
Een overkapping van geschaafd lariks heeft een fijnere uitstraling. Het hout 
heeft een glad oppervlak en de hoeken zijn gekantfreesd (ronde hoeken). 
De overkappingen van geschaafd lariks wordt bovendien uitgevoerd met 
een gootplank.

Door het hout onbehandeld te gebruiken krijgt uw bouwwerk een prachtige 
natuurlijke uitstraling welke door de jaren heen vergrijsd. Hierbij geldt dat 
fijnbezaagde oppervlakten van nature minder snel vergrijzen dan geschaafd 
hout.

De bijzondere eigenschappen van                  
  polycarbonaat
Lexan™  Thermoclear Plus 2UV 
Lexan Thermoclear is een kanaalplaat vervaardigd uit het zeer sterke 
polycarbonaat. De plaat is aan beide zijden uv-bestendig en vrijwel  
onbreekbaar. Vanwege het lage gewicht en de grote stijfheid is  
Lexan Thermoclear uitermate geschikt als beglazingsplaat op uw 
veranda, overkapping en serre. De plaat heeft een goede isolerende  
werking en geeft een fraaie lichtspreiding. Mede door de uitstekende 
temperatuur- en weersbestendigheid bent u verzekerd van economisch 
hoogwaardig beglazingsmateriaal.  
 
Lexan Thermoclear is leverbaar in de kleuren Helder, Opaal, Brons  
of Solar Control IR (warmtewerend). Pext levert polycarbonaat met 
de rechthoekige kanalen en met X-structuur: 10mm dubbelwandig, 
16mm driewandig en 16mm vijfwandig. De rechthoekige kanalen  
heeft de meeste lichtinval (helder) en een rustig ogend aanzicht. 
De dikkere platen zijn vrijwel altijd met X-structuur. De leverbare 
diktes zijn 10, 16, 25 en 32mm. De standaard breedte is 980mm  
of 1050mm (bij 16mm dik). 

Luxlife IR-Gold/Helder 1UV
Als u op zoek bent naar een hittereflecterende plaat, is dit voor u de  
juiste polycarbonaat plaat. Dankzij de zonreflecterende en zonwerende 
eigenschappen is onze Luxlife IR-Gold één van de best presterende 
polycarbonaat platen tegen warmte. Deze plaat heeft ook een zeer  
grote lichtdoorlatendheid doordat de onderste 8mm helder 
polycarbonaat is. De toplaag is een coating, welke er voor zorgt  
dat IR-stralen direct worden weerkaatst. Deze coating geeft de plaat 
aan de bovenzijde een goudachtige gloed.

Onderhoud en reinigingstips
Vanwege de duurzame materialen en hoge kwaliteit 
heeft uw overkapping geen nabehandeling nodig. 
Dit maakt uw overkapping een onderhoudsvriendelijk 
product. Reinig de platen minimaal 1 keer per jaar 
met lauwwarm water en zeepsop. Gebruik eventueel 
een oplossing van niet-alkalische zeep in combinatie 
met bv. een telescopische autoborstel. Gebruik een 
zachte borstel of spons. Voorspoelen en naspoelen 
met veel water en tot slot eventueel afnemen met een 
zachte doek. Gebruik geen harde borstel, scherpe 
voorwerpen en/of isopropanol, schuurmiddel of 
oplosmiddel op de platen. Het gebruik van een 
hogedrukspuit met matige druk is toegestaan. 
Spuit van boven naar beneden en niet direct op 
de kitranden en onder de afdichtrubbers. Bij een 
voldoende stevige onderconstructie kunt u over de 
overkapping lopen, mits u eerst een plank of plaat 
over 2 of meerdere profielen legt. Loop of rust nooit 
rechtstreeks op de platen. Verwijder overtollige 
sneeuw bij langdurige of hevige sneeuwval.



De aluminium veranda is een fraaie en functionele overkapping met 
afgeronde vormen en een hoogwaardig profielsysteem. Deze veranda 
is van hoge kwalitateit met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. 
De aluminium profielen zijn voorzien van een poedercoating volgens 
de Qualicoat-norm. Deze lak is zeer onderhoudsarm en heeft geen  
nabehandeling nodig.

Uniek ontwerp
Bij deze terrasoverkappingen is de hemelwaterafvoer volledig aan het zicht 
onttrokken, verwerkt in een fraai gootprofiel en via de staanders wordt 
regenwater afgevoerd tot peil. Geïntegreerde verlichting is optioneel 
verkrijgbaar. Mede door het unieke ontwerp waarin alle profielen naadloos  
op elkaar aansluiten, is elke veranda eenvoudig te monteren. De veranda  
wordt op maat en deels geassembleerd aangeleverd met al het benodigde 
bevestigingsmateriaal en een duidelijke handleiding. Voor de fundering 
worden er optioneel speciale betonpoeren met stelvoet geleverd. 
Dit maakt het mogelijk dat de hoogte van de veranda nastelbaar is.
 
Aluminium veranda Trend 
De trend is een aantrekkelijk geprijsde terrasoverkapping met een verstelbare 
dakhelling van 5° tot 16°. De veranda is leverbaar in de kleuren RAL 9001  
(crèmewit), RAL 7016 (antraciet structuurlak) en sepia (bruin structuurlak). 

Aluminium veranda Premium 
De premium is een luxe terrasoverkapping met een uniek kliksysteem 
waardoor er nauwelijks schroeven zichtbaar zijn. De dakhelling is verstelbaar  
van 5° tot 12°. De veranda is leverbaar in de kleuren RAL9001 (crème wit), 
RAL7016 (antraciet structuurlak) en RAL9010 (gebroken wit). Voor de afwerking 
van uw goot kunt u kiezen uit een halfronde of een Victoriaanse sierlijst.

Ieder seizoen toegevoegde waarde:
  de carport AutoSkûle

Een aluminium veranda: 
modern, onderhoudsarm en tijdloos

Deze overkapping met strakke vormen en een uniek profielsysteem is 
gepoedercoat in een RAL-kleur. De carport is voorzien van CE-markering 
volgens de NEN EN-1090 norm.
 
Gepoedercoat aluminium is slagvast en slijtvast en is bovendien goed 
bestand tegen uv-licht en corrosie. Samen met de RVS bevestigingsmaterialen 
is dit product een overkapping met een zeer lange levensduur.

Beglazing
Als beglazing kunt u kiezen uit 5mm massief glashelder of 10mm kanaalplaat  
in de kleur helder of opaal. Zowel het type als de kleur beglazing bepaalt de  
lichtdoorlatendheid. Lexan™ Thermoclear is een kanaalplaat vervaardigd uit 
het zeer sterke polycarbonaat. De plaat is aan beide zijden uv-bestendig en  
vrijwel onbreekbaar. Vanwege de grote stijfheid en het lichte materiaal is 
Lexan™ Thermoclear uitermate geschikt als beglazingsplaat op uw carport. 

Model
U heeft de keuze uit verschillende montagemogelijkheden. Afhankelijk van uw 
situatie kiest u voor zijaanbouw, kopaanbouw of een vrijstaand model. Tevens 
is het mogelijk om een speciale uitvoering te realiseren. Alle carports worden 
speciaal op maat gemaakt. Zo is er voor elke situatie een passende carport. 

Mede door het unieke ontwerp waarin alle profielen naadloos op elkaar  
aansluiten is elke carport eenvoudig te monteren. De carport wordt op maat en 
deels geassembleerd aangeleverd met al het benodigde bevestigingsmateriaal 
en een duidelijke handleiding. Voor de fundering worden er speciale betonpoeren 
met stelvoet geleverd. Hierdoor kunt u direct beginnen met de montage en is de 
hoogte nastelbaar. 

Vergeet u niet te controleren of u misschien een vergunning voor uw carport 
nodig heeft?

Het aluminium waar we mee werken is een 
Nederlands product volgens DIN-specificaties EN 
150-88-1:2005 en EN 755-1.

 



Met het gecertificeerde glasschuifsysteem S20 creëert u een volledig nieuw 
woongenot. Geniet langer van het buitenleven gevoel. Het niet geïsoleerde 
glassysteem brengt licht en ruimte in uw veranda. Het systeem biedt een 
redelijke bescherming tegen wind en neerslag.
 
De profielen zijn subtiel ontworpen en hierdoor is het zicht (nagenoeg) 
vrij van kozijnprofielen en kunt u maximaal van het uitzicht genieten. 
De regelbare wielen zijn geïntegreerd in het onderprofielen en voorzien 
van ingebouwde meenemers waardoor de panelen automatisch 
meegetrokken worden bij openen en sluiten. U kunt kiezen uit een 3-rail, 
4-rail of 5-rail kader. Een extra afdichting wordt optioneel gerealiseerd  
met een verticale borsteldichting tussen de panelen.

Het systeem is gunstig geprijsd en eenvoudig te monteren. 

Het systeem wordt geleverd met 10mm gehard veiligheidsglas en 
aluminium profielsysteem in RAL-poedercoating (RAL9001 crèmewit en 
RAL7016 antraciet structuurlak). De gesloten panelen overlappen elkaar 
altijd met circa 25 mm. 

De voordelen op een rijtje 
• Geniet langer van het buitenleven gevoel: het systeem biedt een 
  redelijke bescherming tegen wind en neerslag.
• Het systeem is gunstig geprijsd en eenvoudig te monteren.
• Door de stevige constructie wordt het mogelijk gemaakt om uw 
  tuinkamer bij mooi weer, op de breedte van een schuifwand na,  
  volledig te openen. 
• Het zicht is (nagenoeg) vrij van  u geniet maximaal 
  van het uitzicht.
• Dankzij de ingebouwde meenemers worden de panelen automatisch 
  meegetrokken bij openen en sluiten.
• De rail kan verzonken worden in de vloer zodat er geen opstap is van
  binnen naar buiten. Plaatst u de onderrail op de vloer dan is de opstap  
  met 20 mm nog steeds minimaal.

Ervaar een nieuw woongevoel
met een volglasschuifraamsysteem

Maak uw veranda multifunctioneel           
       met aluminium kozijnen
Als u de voor- of zijkant van uw overkapping (gedeeltelijk) dicht wilt 
maken, kunt u er voor kiezen om uw overkapping dicht te maken. 
Dit kan met een zijwand en/of spiepaneel. Hiermee creëert u een  
beschutte plek en zit u uit de wind. De perfecte plek om te genieten 
van de voorjaarszon!
 
Aluminium Wand paneel 
U kunt uw veranda veelzijdiger maken door deze aan te vullen met een  
Wand paneel. Met een Wand paneel sluit u één of meerdere zijden van  
uw terrasoverkapping (gedeeltelijk) af. Hiermee bent u beschut tegen 
regeninslag, tocht, wind of gewoon voor uw eigen privacy.

Het Wand paneel is gemaakt van veiligheidsglas en een aluminium frame.
 
Aluminium Spie paneel
Bovenop uw zijwand met glas heeft u de mogelijkheid om uw zijwand  
in het geheel af te maken in dezelfde stijl. U kunt dan kiezen voor een  
aluminium spiepaneel. Met een aluminium spiepaneel kunt u de ruimte 
tussen uw veranda of bestaande bouw afsluiten.
 
Het Spie paneel is gemaakt van veiligheidsglas met een aluminium frame.

Aluminium Zijwanden paneel 
Om optimaal van uw overkapping te kunnen genieten, onder alle 
omstandigheden, is een Zijwand paneel een ideale aanvuling. Het Zijwand  
paneel bestaat uit een Wand paneel met een Spie paneel en hiermee sluit  
u de zijkant van uw overkapping in zijn geheel.

De aluminium frames zijn leverbaar in de kleuren RAL9001 (crèmewit), 
RAL9010 (gebroken wit) en RAL 7016 (antraciet).

De zijwanden of spies kunnen optioneel later gemonteerd worden als 
uitbreiding op een bestaande overkapping. 



Uw dealer/overkappingspecialist:

Druk- en typefouten voorbehouden. Bepaalde informatie in de 
brochure kan onjuist zijn door productwijzigingen die werden 
aangebracht na het ter perse gaan.
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