
Overkapping
Optimaal genieten van tuin en terras

VERANDA  KWALITEIT OVERKAPPING  ALUMINIUM  COMPLEET  
CARPORT  KENNIS & SPECIALISME PRIJS  DAKSYSTEEM  GEMAK  
POLYCARBONAAT  LARIKS HOUT ZEKERHEID  PEXT GENIETEN

Aluminium  
Daksysteem  

Al vanaf 

 335,-

Aluminium  
Boogcarport

Al vanaf 

 2040,-

Lariks  
Veranda  

Al vanaf 

 710,-

Aluminium  
Veranda  

Al vanaf 

1665,-



Maak uw eigen overkapping
met een compleet daksysteem
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  

• Polycarbonaat beglazing 16mm:  
   Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)  
   of Luxlife IR-Gold (warmtewerend)
• Inclusief alle bevestigingsmaterialen
• Eenvoudig te monteren
• Muuraanbouw of vrijstaand
• Maatwerk mogelijk

 
 
 
 

Type Daksysteem LT50
 

• Kleur kliklijst: RAL9001 (crèmewit), RAL9010  
   (gebroken wit) of RAL7016 (antraciet)
• Polycarbonaat beglazing 16mm:  
   Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)  
   of Luxlife IR-Gold (warmtewerend)
• Inclusief alle bevestigingsmaterialen
• Eenvoudig te monteren
• Muuraanbouw of vrijstaand
• Maatwerk mogelijk

Stijlvolle lariks overkappingen  
            in evenwicht met aluminium                             
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.

Veranda lariks geschaafd
• Fijne uitstraling (glad oppervlak met 
   gekantfreesde/ronde hoeken
• Polycarbonaat beglazing 16mm:  
   Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)  
   of Luxlife IR-Gold (warmtewerend)
• Inclusief Daksysteem, gootplank en bevestigingsmaterialen
• Eenvoudig te monteren
• Muuraanbouw of vrijstaand
• Maatwerk mogelijk

 
• Robuuste uitstraling (ruw oppervlak)
• Polycarbonaat beglazing 16mm:  
   Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)  
   of Luxlife IR-Gold (warmtewerend)
• Inclusief Daksysteem en bevestigingsmaterialen
• Eenvoudig te monteren
• Muuraanbouw of vrijstaand
• Maatwerk mogelijk

Daksysteem  
LT50  

Al vanaf 

 440,-

Daksysteem  
LT20  

Al vanaf 

 335,-



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.

Een aluminium veranda: 
modern, onderhoudsarm en tijdloos

Ieder seizoen toegevoegde waarde:
                    de carport AutoSkûle

Aluminium boogcarport 
AutoSkûle  

• Compleet aluminium pakket voor een 
   unieke carport
• Polycarbonaat beglazing 10mm:  
   Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
• Kleur: blank aluminium of iedere RAL-kleur 
   (2-laags poedercoating in RAL-kleur volgens de 
   Qualicoat-norm)
• Inclusief bevestigingsmaterialen
• Zijaanbouw, kopaanbouw of vrijstaand
• De carport is voorzien van CE-markering volgens  
   de NEN EN-1090 norm

Aluminium veranda trend 
• Voordelige en kwalitatieve aluminium overkapping
• Kleur: RAL9001 (crèmewit), RAL9010, RAL7016  
   (antraciet structuurlak) of Sepia structuurlak
• Polycarbonaat beglazing 16mm:  
   Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)  
   of Luxlife IR-Gold (warmtewerend)
• Compleet en geassembleerd geleverd
• Muuraanbouw
• Maatwerk mogelijk
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