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De absolute aanwinst voor uw oprit!

 
  
 



Kwaliteit
De carport van Pext is met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen én is voorzien van 
CE-markering volgens de NEN EN-1090 norm. Daarmee voldoet de carport aan de verplichte technische/constructieve  
eisen die gesteld worden aan dragende constructies. 

Ieder seizoen toegevoegde waarde: de carport van Pext!

Modeloverzicht
De boogcarport van Pext is leverbaar in maar liefst 9 verschillende varianten: CP10 (enkele boog), CP20 (dubbele boog) en  
CP25 (dubbele boog met verzwaarde dwarsligger, zonder staander in het midden). Deze drie modellen zijn bovendien uitvoerbaar 
als kopaanbouw, zijaanbouw en vrijstaand. De carport is leverbaar in diverse standaard afmetingen en ook maatwerk is mogelijk. 
Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden.

Modeltypen van links naar rechts CP10, CP20 en CP25

Wilt u ook profiteren van de
voordelen van een carport? 
Kies dan niet alleen voor het gemak , maar kies ook voor design, kwaliteit 
en een eerlijke prijs ! Kies dus voor een carport van Pext en u kiest automatisch 
voor al deze voordelen.

Gemak
In ieder seizoen is het gemak van een carport optimaal en geeft u veel plezier en voordelen. Zo beschermt een carport uw auto  
in de herfst tegen vallende takken en blaadjes, in de winter tegen sneeuw en vorst (uw auto blijft ijsvrij) en in de warme maanden 
tegen zonlicht (warmte en uv-straling). Daarnaast zorgt een carport ervoor dat uw voertuig vrij blijft van viezigheid en kunt u ook 
droog in- en uitstappen bij regenachtig weer. Overigens is een carport niet alleen geschikt voor uw auto, maar biedt natuurlijk ook 
bescherming aan uw caravan, camper, oldtimer of boot.

Met een carport blijft uw auto schoon en droog.

Design 
 
Model
De carport van Pext is een fraaie en solide boogoverkapping met een tijdloos design en een uniek profielsysteem. Mede door het 
unieke ontwerp, waarin alle profielen naadloos op elkaar aansluiten, is de carport eenvoudig te monteren. Afhankelijk van uw 
situatie kiest u voor een zijaanbouw, kopaanbouw of een vrijstaand model. Alle carports worden op maat gemaakt. Zo is er voor 
iedere situatie een passende carport. 

Profielsysteem
Het frame van de carport bestaat uit een uniek profielsysteem van duurzaam aluminium en kan worden gepoedercoat in iedere 
RAL-kleur (Qualicoat gecertificeerde 2-laags poedercoating). Gepoedercoat aluminium is slagvast en slijtvast en is bovendien goed 
bestand tegen uv-licht en corrosie. Hierdoor heeft de carport van Pext een zeer lange levensduur.

Beglazing
De carport wordt uitgevoerd met Lexan Thermoclear Plus 2UV 10 mm Polycarbonaat (2TS), kleur helder of opaal. De kleur beglazing 
bepaalt de lichtdoorlatendheid. De dubbelwandige plaat is aan beide zijden uv-bestendig en is onder extreme omstandigheden 
(storm, sneeuw en vorst) praktisch onbreekbaar. Daarmee is deze kunststof beglazing sterker dan glas.

Aluminium extrusie: Technische specificatie EN15088 en EN 755-1 

Aluminium legering: EN AW-6060 T66

Aluminium verwerking: EN 1090-1/3

Poedercoating: Qualicoat

Bevestigingsmaterialen: RVS A2 volgens diverse DIN/ISO-specificaties

Polycarbonaat platen: Lexan Thermoclear uv-bestendig, 10mm dubbelwandig



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.

Aluminium boogcarport CP10/CP20/CP25  

• Compleet pakket voor een unieke carport

• Kleur: blank aluminium of iedere RAL-kleur (2-laags in RAL-kleur volgens de Qualicoat-norm) 

• Polycarbonaat beglazing 10mm (Lexan Thermoclear Plus 2UV, helder of opaal)  

• Inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen

• Enkele boog (CP10), dubbele boog (CP20) of dubbele boog (CP25) zonder middenstaander

• Kopaanbouw, zijaanbouw of vrijstaand

• Voorzien van CE-markering volgens de NEN EN-1090 norm

• Nederlands fabricaat

• Onderhoudsarm, duurzaam en solide

Montage
De carport wordt op maat en deels geassembleerd aangeleverd met alle benodigde bevestigingsmaterialen en een duidelijke 
montagehandleiding. Voor de fundering kunnen er speciale betonpoeren met stelvoet geleverd worden. Hierdoor kunt u direct 
beginnen met de montage en is de hoogte nastelbaar.

Onderhoud en reinigingsadvies
Dankzij de duurzame materialen en hoge lakkwaliteit heeft uw carport nauwelijks onderhoud nodig. Reinig de beglazing 
minimaal 1 keer per jaar met lauwwarm water en milde zeepsop. Gebruik geen harde borstel, scherpe voorwerpen, isopropanol, 
schuurmiddel of oplosmiddel. Voor- en naspoelen met veel water en eventueel afnemen met een zachte doek. Reinig de carport 
nooit in de volle zon of bij een hoge temperatuur.
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