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ALUMINIUM CARPORT
altijd op maat

Een carport biedt in ieder seizoen gemak. Bescherming in de 
zomer tegen zonlicht (warmte en uv-straling), in de herfst tegen 
vallende bladeren en takken, en in de winter tegen sneeuw. 
Extra voordeel is dat tijdens vorst de auto ook ijsvrij blijft. 

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 deze natuurlijk ook bescherming aan uw caravan, 
camper, oldtimer of boot.

De lengte van de carport kan in theorie oneindig zijn. 
Afhankelijk van de uitvoering wordt deze geleverd met een 
aantal staanders. De staanders kunnen maximaal 4 meter uit 
elkaar en mogen een maximale overstek van 1 meter hebben.

De carport van Pext is een solide boogoverkapping met een 
tijdloos design en een uniek profielsysteem.

Alle profielen sluiten naadloos op elkaar aan waardoor de 
carport eenvoudig is te monteren. 

De dubbelwandige 10mm polycarbonaat platen (Lexan 
Thermoclear Plus 2UV) zijn onder extreme omstandigheden 
(storm, hagel, sneeuw en vorst) praktisch onbreekbaar en 
hiermee sterker dan glas. 

De carport van Pext wordt geproduceerd volgens de NEN 
EN-1090 norm. Daarmee voldoet de carport aan de verplichte 
technische/constructieve eisen die gesteld worden aan 
dragende constructies. 

De aluminium carport van Pext is uitvoerbaar als zijaanbouw, 
kopaanbouw of vrijstaand. Een echte aanwinst voor uw oprit.
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Alle carports worden op maat gemaakt. Afhankelijk van uw 
situatie kiest u voor een zijaanbouw, kopaanbouw of een 
vrijstaand model. Zo is er voor iedere situatie een passende 
carport. De carport kan worden gepoedercoat in iedere RAL-
kleur  (voorzien van gecertificeerde 2-laags poedercoating), 
zo kiest u zelf welke kleur het beste bij uw woning past. 

Het gepoedercoat aluminium is slag- en slijtvast en bovendien 
goed bestand tegen uv-licht en corrosie, wat zorgt voor een 
duurzame en langdurig plezier van uw carport. Het frame van 
de carport wordt gemaakt door ons uniek profielsysteem van 
duurzaam aluminium, waardoor de carport gemakkelijk te 
monteren is. De carport van Pext is dan ook onderhoudsarm en 
heeft een zeer lange levensduur waardoor u er lang van kunt 
genieten. 
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CP10
Enkele boog

Artikel nr. 8400000

Breedte Diepte in mm Aantal Aantal

in mm 2500 3000 3500 4000 vakken staanders

3060 3448,00 3663,00 3879,00 4095,00 3 4

4060 4042,00 4303,00 4564,00 4824,00 4 4

5060 4637,00 4943,00 5249,00 5554,00 5 4

6060 5869,00 6243,00 6618,00 6993,00 6 6

7060 6463,00 6883,00 7303,00 7723,00 7 6

8060 7058,00 7523,00 7988,00 8453,00 8 6

DOORSNEDE CARPORT

Detailtekening van profielen 
en montage.

Bevestiging van polycarbo-
naat in een zijsluitprofiel.

Bevestiging van twee 
polycarbonaat platen.
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CP20
Dubbele boog met middenstaanders

Artikel nr. 8420000

Breedte Diepte in mm Aantal Aantal

in mm 5000 6000 7000 8000 vakken staanders

3060 5270,00 5622,00 5974,00 6326,00 6 6

4060 6185,00 6611,00 7036,00 7461,00 8 6

5060 7101,00 7600,00 8098,00 9388,00 10 6

6060 9027,00 9647,00 10266,00 10886,00 12 9

7060 9943,00 10636,00 11329,00 12021,00 14 9

8060 10858,00 11625,00 12391,00 13157,00 16 9

DOORSNEDE CARPORT

Detailtekening van profielen 
en montage.

Bevestiging van polycarbo-
naat in een zijsluitprofiel.

Bevestiging van twee 
polycarbonaat platen.
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CP25
Dubbele boog zonder middenstaanders

Breedte Diepte in mm Aantal Aantal

in mm 5000 6000 vakken staanders

3060 6361,00 6617,00 6 4

4060 7276,00 7606,00 8 4

5060 8192,00 8595,00 10 4

6060 10667,00 11143,00 12 6

7060 11582,00 12132,00 14 6

8060 12497,00 13121,00 16 6

DOORSNEDE CARPORT

Detailtekening van profielen 
en montage.

Bevestiging van polycarbo-
naat in een zijsluitprofiel.

Bevestiging van twee 
polycarbonaat platen.

Artikel nr. 8430000

6



Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op www.pext.nl.

Het pakket bestaat uit:
• Grenen houten onderconstructie: opstandbalk, liggers en nokbalk. Geoptimaliseerd en 2-laags wit gegrond 

(130mu) Grenen.
Opties Carport pakket:
• Maatwerk gratis (prijs bovenliggende maat aanhouden).
• Extra staander met stelvoet, standaard lengte maximaal 3000 mm: € 257,- 
• Extra dwarsligger met 2 staanders (alleen voor de CP25): € 1491,-
• Betonpoer met 4x M12 draadhuls inclusief bout, 250x250x300mm: € 41,-
• Meerprijs IR Gold (opaal) 10 mm (warmtewerend) beglazing: +5%
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Dit is Pext:

Duurzaam aluminium

Compleet pakket, eenvoudig te monteren

Volledig voorbereid en op maat

Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit

Duurzaam, solide en onderhoudsarm

Maatwerk mogelijk

Uitstekende service

Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum
 
0519 - 25 20 90 

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code 
voor meer informatie en prijzen

Vermelde prijzen zijn verkoopprijzen inclusief btw. Druk- en typefouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. © Pext b.v. 2022


