
Beglazing:

Profielsysteem:

Prijzen:

2500 3000 3500 4000

3060 € 2.165,00 € 2.370,00 € 2.580,00 € 2.795,00

4060 € 2.520,00 € 2.790,00 € 3.050,00 € 3.335,00

5060 € 2.880,00 € 3.195,00 € 3.530,00 € 3.850,00

6060 € 3.295,00 € 3.650,00 € 3.995,00 € 4.295,00

€ 0,00

idem

idem

x2 - 10%

€ 125,00

1%

€ 36,00

€ 52,50

€ 75,00

Betonpoer met 4x M12 draadhuls incl bout, 250x250x300 mm

Omschrijving: Carport Glasdiscount Boog is een compleet aluminium pakket voor een enkele boogcarport en bestaat 

uit: 4 of 6 staanders met stelvoet, 2x gootprofiel met opdek en tussenlijst, 2 of 3x dwarsligger, gebogen 

dakspantprofielen met afdekprofielen en beglazingsrubbers, 2x HWA door staander en buis tot peil, RVS 

bevestigingsmateriaal, handleiding, etc.

De overkapping wordt compleet en geassembleerd aangeleverd

Maximale afstand tussen de staanders is 4000 mm. De maximale gootoversteek buiten de staander is 1000 mm

Het aluminium profielsysteem wordt gepoedercoat in een standaard RAL-kleur 2-laags 90mu 70 Gu systeem Standaard 

wordt de carport geleverd in RAL9001 of RAL7016, voor een meerprijs van 1% is iedere RAL-kleur leverbaar Voor de 

beglazing gebruiken wij een dubbelwandige 10 mm Polycarbonaat plaat  in de kleur Helder of Opaal

Zijaanbouw, montage van één zijkant tegen de muur met muurconsoles i.p.v. staanders

Kopaanbouw, montage met muurconsoles tegen de achterwand

Dubbele carport, prijsberekening: prijs carport maal twee minus 10 procent

Extra staander met stelvoet, standaard lengte maximaal 2700 mm

Poedercoaten van de constructie in een andere RAL-kleur

Verlichtingset Halogeen - 2x halogeen spot met armatuur, trafo, kabel en toebehoren

met 6 staanders geleverd

Opties:

Voorbeelden:

Lengte

  Breedte    maten in mm     Prijzen inclusief BTW

Lexan - 5 mm - massief Polycarbonaat - onbreekbaar - 2UV - Glashelder - meerprijs per m²

Maatwerk is gratis, voor tussenliggende afmeting geldt de prijs van de bovenliggende maat 

met 4 staanders geleverd

Carport model Pext Boog

Lexan Thermoclear Plus - 2RS - 2UV - 10 mm - 1700 gr/m² K=3,02 W/m²K - volledig UV-bestendig

Aluminium profielsysteem carport, 2-laags gepoedercoat in een RAL-kleur




