
MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Uniek Prijs zie pag. A9-11

Waarin verschilt de unieke Multi-Link® overkapping van andere overkappingen?

Multi-Link® is een gepatenteerd bouwsysteem:

* U ontvangt op maat geproduceerde onderdelen!

* KANT-EN-KLARE panelen - gemakkelijk te monteren

* Geen overbodig moeilijk zaag- en boorwerk

* Goot en andere onderdelen zijn op maat en montageklaar

* Minimaal lichtverlies door zeer slanke profielen

* GRATIS OP MAAT (rechthoekig)  -  met even brede panelen

* Dakhelling van 5 tot 25 graden

Belangrijk:

* GEHEEL van aluminium, dus alles in de gewenste kleur!

*  Dus géén matig klemmend en verwerend breed rubber a/d bovenzijde!

* 10 jaar beperkte fabrieksgarantie op de kunststof beglazing

* 10 jaar beperkte garantie op het gekleurde aluminium (qualicoat®)

* Een slank muurprofiel - erg weinig ruimte nodig op de gevel!

* Perfecte kwaliteit en flexibiliteit - productie in eigen fabriek

* Spanningsvrije (dubbele) afdichting langs achter- en zijgevel(s)

En natuurlijk:

* Onderhoud aan uw woning? Verwijder een aantal panelen en er is ruimte voor een trap of steiger.

* Multi-Link® daken zijn zeer vlak aan de onderzijde. Geen kans voor spinnen!

* Beloopbaar bij gelijk verdeelde belasting. Leg een paar steigerplanken op het dak (wel vastzetten)

* Polycarbonaat is zelfdovend, dus brandveilig. Polycarbonaat laat geen schadelijk Uv-straling door

* De beglazing is praktisch onbreekbaar. Hagelschade garantie op hagelstenen tot 20 mm

* RVS bevestigingsmaterialen

Aluminium kleuren:

* Standaard in Wit (ral 9016) of Crème (ral 9001)  -  gladde coating

* Standaard Antraciet (ral 7016) - structuur coating

Polycarbonaat beglazing:

* Standaard in helder of opaalwit 

1-10-2021 A1

Geen gedoe meer met 

losse platen en 

profielen!
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Het unieke prefab koppelsysteem

  

van links naar rechts of van rechts naar links

Terrasoverkapping met een ketting als afvoer aan de goot Een kleine carport/ luifel bij entree
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startpaneel koppelpaneel

kant-en-klaar
Multi-Link® paneel
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Impressie
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Details maken het verschil

Dubbele afdichting bovenzijde

1. met speciale kleefband - geen

lekkage door stuwwater

2. aluminium afdekkap (H75) - altijd

in de gewenste kleur - op maat

geproduceerd

Géén directe kitafdichting tussen dak en

zijmuur, maar een vrijhangend profiel 

voor een langdurige waterdichte afwerking.

Volledig aluminium profielen

- geen zwakke pvc lijsten of afdekrubbers voor

  het bevestigen van de kunststof beglazing

- alles in dezelfde ral kleur

Mooie onopvallende staanders

- positie in overleg te bepalen

- altijd voldoende lang

Overkapping geheel op maat.

De panelen zijn allemaal even breed!

Hellingshoek 5 tot 25 graden - past bijna altijd.

Slanke profielen nemen weinig licht weg.
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Beschutting tegen weer en wind
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Verschil terrasoverkapping en serre

De aluminium profielen in terrasoverkappingen zijn nooit thermisch onderbroken en dus

niet isolerend. Dit in tegenstelling tot profielen die in goede serres gebruikt worden. Echte

gesloten en verwarmde serres zijn véél duurder doordat de profielen geïsoleerd zijn en door 

de vele noodzakelijk bouwkundige aanpassingen. Denk hierbij aan een geïsoleerde, damp-

dichte vloer, diverse waterkeringen (slabben) in de achtergevel, enz.

Geen enkele terrasoverkapping kan in een later stadium dicht gemaakt worden en 

omgebouwd worden tot een volwaardige serre! Bij alle dicht gemaakte terrasoverkappingen

is er afhankelijk van het weer (vochtigheid, temperatuur) een kans op overmatige condens- 

en zelfs ijsvorming op de profielen. Een afgesloten terrasoverkapping komt nog het meest 

overeen met een tuinkas. Dicht gemaakte overkappingen worden soms, zeer verwarrend,

"tuinkamer" genoemd. 

Serre bouwen?

Wilt u goedkoop een goed geïsoleerde serre bouwen kijk dan eens bij onze losse profiel-

systemen in deel F. Met deze profielen kunt u meerwandig polycarbonaat of glas 

op een houten draag constructie plaatsen. Hout is van nature een goede isolator!

systeem
226-261
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Veel gestelde vragen

"Zal wel duur zijn?"

Nee, want bij dit modulaire systeem koopt u alleen wat u nodig heeft.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

"Monteert u ook?"

Alleen in onze eigen regio. 

Bel voor meer informatie.

"Is doe-het-zelf montage moeilijk?"

Nee, bij het gepatenteerde Multi-Link® ontvangt u géén ingewikkelde 

losse profielen, platen, tapes, rubbers, enz. Bij andere systemen

moet u vaak veel onderdelen op maat maken en afwerken. Bij ons

Multi-Link® systeem krijgt u kant-en-klare panelen; de beglazing zit al 

in de aluminium profielen. De goot is kant-en-klaar, bewerkingen zijn 

niet nodig. Dit geldt natuurlijk voor alle onderdelen van uw overkapping.

Een duidelijke onderdelenlijst en montagehandleiding maken dat 

deze overkapping zeer eenvoudig te monteren is.

"Moet ik het dak vaak schoonmaken?"

Nee, wij adviseren gemiddeld 2x per jaar. Door de gladde beglazing 

en de gepoedercoate profielen hecht vuil zich slecht.

Soft-Touch structuur coating is nog makkelijker schoon te maken!

"Hoe maak ik het dak schoon?"

Wij adviseren een autowasborstel op een slang en een oplossing van

milde zeep (afwasmiddel). Gebruik veel water maar gebruik géén hoge

drukspuit, scherpe voorwerpen, harde borstels of oplosmiddelen.

"Is het schilderwerk bereikbaar?"

Ja, met planken op de profielen is het dak beloopbaar. Echter vaak is

een trap of steiger wenselijk. Door snel een paar panelen te verwij-

deren creëert u een open ruimte voor uw steiger.

"In welke kleuren leverbaar?"

De gepoedercoate profielen zijn in wit, crème en antraciet leverbaar.

De polycarbonaat beglazing is standaard helder of opaalwit.

"Zit er garantie op het dak?"

Op de aluminium profielen ontvangt u een beperkte garantie van tien

jaar. Daarnaast krijgt u op de polycarbonaat beglazing tien jaar

beperkte fabrieksgarantie op breuk.

"Hoe schuin moet het dak zijn?"

Hoe schuiner het dak hoe groter de zelfreinigende werking. 

Het Multi-Link® systeem wordt met een helling tussen de 5 en 25

graden gemonteerd. 

"Wordt het niet te donker in huis?"

Nee, want de slanke profielen blokkeren weinig licht!

Lichtdoorlatendheid wordt niet alleen door de beglazing maar ook

door de constructie bepaald.

"Heb ik nog een zonnescherm nodig?"

Een zonnescherm houdt meer zonlicht tegen dan een overkapping. 

In het algemeen is standaard opaalwitte beglazing voldoende, een 

mooie balans tussen lichtopbrengst en zonwering.
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Veel gestelde vragen

"Meerlagen = betere bescherming tegen de zon?"

NEE, in tegendeel! Bij een open overkapping is beglazing met een lage

isolatie waarde beter! Goed isolerende beglazing houdt de warmte 

onder het dak vast. En warmte onder uw dak is meestal ongewenst.

Extra lagen bieden GÉÉN extra extra bescherming tegen IR-straling.

"Maakt het dak lawaai als het regent?"

Dit is een vraag die wij alleen bij de koop van een overkapping horen.

Van klanten krijgen we hier nooit een negatieve opmerking over.

Een gemiddelde regenbui bestaat uit kleine druppels die men bijna niet

op het dak hoort. Natuurlijk hoort men dikke regendruppels op een dak

vallen. Net zoals een stevige bui tegen het glas van de woning slaat.

Hoe zwaarder het dak hoe beter de geluidsdemping. Een constructie

met houten dakplaten en een bitumen dak dempt beter dan een

kunststof of een glazen dak. Ook het aantal lagen in een plaat maakt

maakt geen hoorbaar verschil! De zogenaamde "fluisterplaten"

zijn een verkooppraatje! 

"Is er een vergunning nodig?"

Informatie hierover vindt u op www.omgevingsloket.nl

"Wat is de levertijd?"

Deze is afhankelijk van de drukt en dus van de periode waarin 

u bestelt. Ga uit van ongeveer 3 weken of meer .
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MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Overzicht

Tekeningen zijn niet

op schaal.

 Vrije zijde (standaard)

 Vrije zijde

I.p.v. staander bij hoge

zijgevel.  Hoeksteun en

afdichtprofiel

 Hoogte bij muur

 min. 105 mm

 en max. 160 mm

De maximale overspanning is:

X = maximaal 3,5 meter

Y = maximaal 1 meter
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D diepte met goot vanaf de muur

S

P paneellengte (wordt voor u berekend)

125 mm

goot

s
ta

a
n
d
e
r

L

S

butylband

290 muurprofiel

H75 

L61

Drager 291 rust 
op hoeksteun

ML-eindkapje

290
eindkapje

Staander 70x70 mm

H75

ML-profiel

Y

X

290 muurprofiel

Y

291 eindkapje

ML-profiel

spie 

L



 -  Prijs 

D = diepte van gevel tot buitenzijde goot

S = maat van gevel tot hart van de staander

S = D - 160 mm

De maximale overspanning tussen de staanders is 3,5 meter

 - GRATIS op maat, mits rechthoekig! Prijs in onderstaande tabel is:

 - Vraag een offerte aan!  - exclusief afdichting aan de bovenzijde, zie

 - Maten en prijzen gelden bij een dakhelling van 7 graden (5 tot 25 graden).    volgende pagina

 - Bij een hoge zijmuur kunt u de staander vervangen door een hoeksteun.

* u hoeft geen complete overkapping te bestellen, we leveren alle onderdelen ook los!

* prijs is zonder afdichting aan de hoge zijde (bij de gevel)  -  zie pagina F10.

* meer of minder staanders mogelijk.

* is uw zijmuur hoger dan de goot kan dan kunt u een staander vervangen door hoeksteun.

* wij boren het gat voor de uitloop in de goot als de positie ervan door u wordt doorgegeven.

* op verzoek leveren wij bij elke staander een dikke zware beton funderingstegel.

* compleet met RVS schroeven, eindkapjes, kit, …., enz. …..

BEPAAL UW SITUATIE

# De aangegeven zijmuren zijn HOGER dan de goot van Multi-Link® overkapping.

# Kies A als uw overkapping aan drie zijden vrij staat of als er lage schuttingen en/of  scheidingsmuren staan.

€ 1.352,00 € 1.691,00 € 1.771,00 € 2.055,00

Diepte (D)

2,59 m € 986,00 € 1.286,00 € 1.603,00 € 1.683,00

1,60 m € 828,00 € 1.049,00 € 1.287,00 € 1.367,00 € 1.550,00 € 1.630,00

€ 1.499,00 € 1.715,00

€ 1.793,00 Langer 

€ 1.419,00

€ 1.945,00 € 2.025,00 € 2.267,00 op aanvraag

€ 2.135,00 € 2.399,003,09 m € 1.030,00

€ 1.795,00 € 1.991,00 dan 6,46 m2,10 m € 894,00 € 1.148,00

groep: 1

Gratis op 

maat

Lengte  (L)

2,18 m 3,25 m 4,32 m 4,32 m 5,39 m 5,39 m

MULTI-LINK® OVERKAPPING 1-10-2021 A9

3 palen2 palen 2 palen 2 palen 3 palen 2 palen 3 platen

6,46 m enz.

koppelrichting van koppelrichting van koppelrichting van koppelrichting

naar keuze links naar rechts rechts naar links naar keuze

Wij maken graag een offerte voor u.

A B C D

€ 2.747,003,59 m € 1.146,00 € 1.526,00 € 1.923,00 € 2.003,00 € 2.345,00 € 2.425,00

D

Multi-Link paneel

goot

D

S

goot

D

L = 5,5 m

S

1 m 1 m3,5 m maximaal



MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Prijs

Waterdichte aansluiting op de achtergevel

Voor de achtergevel geldt hetzelfde als voor de zijgevel. Echter voor het plaatsen van de vrijhangende aluminium afdichting (H75) wordt

eerst een eenzijdig klevende butylband op het paneeluiteinde en de gevel aangeplakt. Deze band is een extra afdichting en beschermd

tegen water dat door wind omhoog gestuwd wordt. De kleeflaag is oplosmiddelvrij en tast de kunststof beglazing en uw gevel niet aan!

De butylband en de aluminium H75 kap wordt per paneel aangebracht. U hoeft dus niet op het dak te klimmen.

Vanzelfsprekend worden de aluminium afdichtingen in dezelfde kleur als uw dak geleverd.

Dubbele afdichting (ref. H75) aan de bovenzijde  -  op maat !

De hoge zijde langs de muur wordt met een zelfklevende butylband en een aluminium profiel gedicht.

De band en het op maat gemaakte H75 profiel worden per paneel aangebracht zodat op het dak 

klimmen voor het bevestigen niet nodig is.

Het aanbrengen van de butylband en het H75 profiel is veelal niet nodig als het dak onder bijvoorbeeld

een overstekende goot wordt geplaatst; zie volgende kader.

Profiel H75 set:  afdekprofiel op maat + butylband + siliconenkit + RVS schroeven en pluggen.

art. nr. H75 set

wit h75wml

crème h75cml

antraciet h75aml

Wat te doen als u weinig ruimte op de gevel heeft?

Deze situatie komt vaak voor. Door obstakels (bijv. ramen, rolluiken, zonwering) is er weinig ruimte tot aan de trimrand of tot aan een

overstekende goot. In de praktijk is een ruimte van 8 tot 11 cm vaak voldoende! Het H75 afdichtprofiel wordt in zo'n situatie niet gebruikt.

De opstaande rand van de Multi-Link® panelen zagen wij enkele cm's weg waardoor de butylband aan een stuk en netjes geplakt kan

worden. De butylband is Uv-licht en weersbestendig. Bel ons voor de juiste oplossing!

Montage dicht onder een oversteek (bijv. een goot)

1. De panelen moeten al koppelend naar boven geschoven kunnen worden.

2. Er is soms weinig ruimte om de panelen van bovenaf vast te schroeven. Op verzoek leveren wij 

    gratis rvs boutjes waarmee u de panelen vanaf onderen op het muurprofiel kunt bevestigen.

3. Er is vaak geen ruimte voor het plaatsen van de H75 kappen (zie kader hierboven).

    Een extra afdichting is aan te raden. Wij adviseren om alléén de butylband te kleven en de

    Multi-Link® profielen 25 mm in te zagen zodat de butylband gemakkelijk aangebracht kan worden.

Butylband wordt geleverd in loodkleur en in breedte 80 mm, 100 mm, 150 mm of 200 mm.

150 mm

butylband per meter

20 mm inzagen (per paneel)

Waterdicht afdicht profiel langs een zijmuur bij situatie:   B,  C  en  D

Dit profiel is even lang als het paneel en wordt tegen de zijmuur geschroefd.

Profiel inclusief siliconenkit, RVS schroeven en pluggen.

NAAR KEUZE:  i.p.v. staander een hoeksteun voor bevestiging tegen een hoge zijmuur

Voor het ophangen van de drager/goot profielen aan de zijmuur.

EXTRA staander 70x70mm  inclusief voet  (i.c.m. Multi-Link® overkapping)

complete staander met L- of U-voet en rvs schroeven

standaard staander 70x70 mm meer- of minderprijs per staander

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00
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groep: 1

€ 80,00

groep: 1

€ 7,50

€ 10,00

groep: 1

De staander wordt met een L- of U-voet op uw fundering of op een zware betontegel bevestigd.

Standaard lengte 3 meter  -  Langere staanders op aanvraag

butylband

H75

butylband
+ inzagen

oversteek

extra schroeven
- bevestigen vanaf onderen

hoeksteun



MULTI-LINK® OVERKAPPING  -  Prijs

Spie aan de zijde - ook te gebruiken als rechthoek

De spie wordt niet op maat geleverd en dient ter plaatse op maat te worden gemaakt.

Kan ook gebruikt worden als verticale of horizontale rechthoek.

Compleet met: F-profielen aan de lange zijden

F- of U-profielen aan de korte zijde (worden beide geleverd)

F-eindkapjes voor 2 F-profielen

Afdekdopjes in kleur + rvs schroeven

Afdichttape en koker siliconenkit

hoogte: 1m 1UV helder of opaalwit polycarbonaat 16mm - 5X-structuur

spie015 spie035

spie02 spie04

spie025 spie045

spie03 spie05

hoogte: 1m 2UV EXTRA helder polycarbonaat 16mm - 3-wandig

* beste doorzicht

* beide zijden UV-bescherming spie2UV015h spie2UV035h

spie2UV02h spie2UV04h

spie2UV025h spie2UV045h

spie2UV03h spie2UV05h

hoogte: 1,22m 2UV helder of opaalwit polycarbonaat 16mm - 5X-structuur

* extra hoog (1,22m)

* beide zijden UV-bescherming spie2UV415 spie2UV435

spie2UV42b spie2UV44

spie2UV425 spie2UV445

spie2UV43 spie2UV45

Wilt u bijvoorbeeld uw HWA buis door het dak laten lopen.

Neem a.u.b. contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Transport

afhalen

transportkosten

5,0 m

€ 151,00

€ 172,00

€ 192,00

€ 212,00

€ 232,00

€ 253,00

€ 273,00

€ 293,00

1,5 m € 157,00  3,5 m € 257,00

2,0 m € 179,00 4 m € 267,00

2,5 m € 212,00 4,5 m € 324,00

3,0 m € 223,00 5,0 m € 334,00

1,5 m € 177,00  3,5 m € 286,00

2,0 m € 201,00 4 m € 296,00

2,5 m € 238,00 4,5 m € 360,00

3,0 m € 249,00 5,0 m € 380,00

Kies 2UV als het zonlicht gedurende de dag op beide zijden van de plaat valt

€ 0,00

€ 135,00
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groep: 1

1,5 m

2,0 m

2,5 m

3,0 m

 3,5 m

4 m

4,5 m

diepte

diepte diepte

dieptediepte

diepte

HWA buis



MULTI-LINK® OVERKAPPING Offerte- of bestelformulier - 1

Gebruik dit formulier.  

Of mail uw gegevens, de maten, bijzonderheden en indien mogelijk een paar foto's naar www.eurofix.nl.

Of bel 0165 31 35 39    

Dit is een : offerte-aanvraag/ bestelling

Uw referentie :_______________________________________

Bedrijfsnaam :_______________________________________

Ter attentie van : dhr./ mevr.______________________________

Straat :__________________________________nr.___

Postcode en Plaats :_______________________________________

Land :_______________________________________

Email :_______________________________________

Tel. nummer :_______________________________________

Afleveradres indien anders dan bovenstaand adres.

Naam : dhr./ mevr.______________________________

Straat :__________________________________nr.___

Postcode en Plaats :_______________________________________

Land :_______________________________________

Tel. nummer :_______________________________________

 L = lengte dak langs de muur of het boeiboord

Voeg indien mogelijk een eenvoudige situatieschets en

eventueel foto's toe.

 * De diepte D met goot is ………………. mm

   of afstand S hart staander tot de gevel is ………………. mm

 * De daklengte L is ………………. mm

 * Het hoogste punt Hp tegen de muur is ………………. mm

   of het laagste punt Lp tegen de muur is ………………. mm

 * De paneellengte P wordt voor u berekend

goot
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hoge zijde tegen muur of boeiboard

D

S

80 tot
160 mm

P

125 mm

160 mm

A

D

Lp

Hp

S

drager



MULTI-LINK® OVERKAPPING Offerte- of bestelformulier - 2

BEPAAL UW SITUATIE

# De aangegeven zijmuren zijn muren HOGER dan de goot van Multi-Link® overkapping.

# Dus ook situatie A aangeven als er lage schuttingen en/of scheidingsmuren staan.

Basisdak aluminium gepoedercoat in wit ral 9016  crème ral 9001 antraciet Soft-Touch ral 7016 

Polycarbonaat 5X-structuur beglazing in helder   of   opaalwit

Aantal staanders  (zie tabel op pag. A9) ……… stuks   

Wordt de hoge zijde van het dak direct onder een oversteek, bijvoorbeeld een goot, geplaatst?    ja/  nee Zie ook pag. A10

Zo nee, wilt u een dubbele afdicht set (H75 + butylband)?  ja  of  nee

Als u onder een oversteek monteert, dan kunt u eventueel butylband en ingezaagde panelen toepassen. Zie ook pag. A10

Butylband adfdichting in loodkleur ja  of  nee

Inzagen panelen ja  of  nee zo ja, ……….mm inzagen  (20 mm is standaard)

Spie    hoogte= 1m    1UV    5X-structuur ….. stuks helder ….. stuks opaalwit zie pag. A11

Spie    hoogte= 1m    2UV    3-wandig extra helder ….. stuks helder  (extra brede kanalen)

Spie    hoogte= 1,22m    2UV    5X-structuur ….. stuks helder ….. stuks opaalwit

Afhalen, u bespaart de transportkosten ja   of   nee

Zijn er obstakels zoals hemelwaterafvoeren?   Ja/  nee  Zo ja, indien mogelijk aangeven in een schets.

Kies:

LET op:  de maximaal vrijdragende lengte goot/drager 

combinatie is 3,5 meter.

links naar rechts

koppelrichting van koppelrichting van Kies:

rechts naar links

links naar rechts rechts naar links links naar rechts
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A B C D

rechts naar links

Wilt u een van de standaard staanders vervangen door een 

hoeksteun ?
ja  of  nee



MULTI-LINK® OVERKAPPING Offerte- of bestelformulier - 3

Stuur ons pagina 1 en 3.  A.u.b. zo volledig mogelijk invullen.

Positie staanders aangeven. Deze staan standaard achter de goot (dus onder de drager)

De max. afstand van staander tot staander is standaard 3500 mm en/ of  1000 mm uit de hoek. 

Zijmuren hoger dan het dak. U kunt een staander vervangen door een hoeksteun.

H75 + butylband (set):  ja/ nee of losse butylband:  ja/ nee     

panelen 20 mm inzagen:  ja/ nee

drager

goot

of

van rechts naar links

**** positie uitloop en staanders a.u.b. aangeven ****

van links naar rechts
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daklengte L = …………..………. mm
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