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Overkappingen een 
zeer duidelijke trend! 
Er is een sterke groei in alle 
segmenten van onze overkap-
pingen, ons Multi-Link® sys-
teem staat garant voor succes.

De particulier waardeert 
onze overkapping enorm van-
wege haar lichtdoorlatendheid 
en onderhoudsarme karakter.

De horecaondernemer ziet 
zijn omzet stijgen door een 
verwarmde terrasoverkapping.

Het bedrijfsleven zoekt een 
praktische rookvrije plek, een 
rokersoverkapping biedt vaak 
de oplossing.

De bouwwereld wordt be-
diend met een carport die 
toegepast kan worden in de 
huidige architectuur.

Creëer naar eigen idee uw 
terrasoverkapping of carport, 
dan helpen wij u met het 
verwezelijken van uw droom. 
Wij informeren u graag tijdens 
het ‘inmeetgesprek’ op locatie. 
Ook de technische en esthe-
tische mogelijkheden worden 
dan besproken. Onze carports 
nemen door het unieke ont-
werp nagenoeg geen licht weg 
en verhogen de waarde van 
uw woning. Tevens wordt uw 
auto beschermd tegen alle 
weersinvloeden, waardoor u 
uw auto minder vaak hoeft te 
wassen en deze ijsvrij blijft in 
de winter.

MAATWERK

DE MEEST   
OVERKAPPING VAN NEDERLAND

CARPORTS!
Met een Multi-Link®carport kunt u altijd droog in- en uitstappen.

Onze meerwandige polycarbonaatplaten worden aan extreme 
 weersomstandigheden blootgesteld: storm, hagel, wind, sneeuw 
en ijsvorming. Zelfs onder deze omstandigheden zijn de platen 
praktisch onbreekbaar. Extreme temperatuurschommelingen door 
bijvoorbeeld zonnestraling in de winter leiden niet tot breuk of 
kromtrekken van de platen. In door TNO uitgevoerde hagelsimulatie-
testen met kunststof “hagelstenen” (30 mm) werd geen noemens-
waardige schade vastgesteld. De maximale snelheid van echte 
hagelstenen van 20 mm is 21 mtr/sec. Het broze acrylaat en glas 
breken door deze hagel stenen terwijl polycarbonaat  nauwelijks ver-
vormt. Glasscherven of directe lekkage behoren tot het verleden. 
Door het lage gewicht en de grote slagvastheid is de montage 
gemakkelijker dan die van glas.

DE MOOISTE OVERKAPPING IS DIE 
OVERKAPPING DIE HET MINST OPVALT!

WIJ WISTEN HET AL, TNO BEWIJST HET

POLYCARBONAAT: 
STERKER DAN GLAS!

Schoon houden?
Geen probleem! Spoel eerst het 
losse vuil met voldoende water 
van de platen. Reinig de platen 
met een oplossing van milde zeep 
en een zachte doek of spons. 
Wij adviseren een autowas borstel 
op een slang. Gebruik van harde 
borstel,  hogedrukspuit, scherpe 
voorwerpen of oplosmiddelen 
raden wij af! 

WIJ WISTEN HET AL, TNO BEWIJST HET
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Wordt het niet te 
donker in huis?
Nee, want met deze zeer 
slanke aluminium overkapping 
koopt u de meest transparante 
overkapping van dit moment! 
Lichtdoorlatendheid wordt 
niet alleen door de beglazing 
bepaald maar ook door de 
constructie!

Heb ik nog een 
zonnescherm nodig?
Nee, hoeft niet. Door het
toepassen van opaalwitte of 
zonwerende beglazing wordt 
het felle zonlicht voldoende 
getemperd.

Is een aluminium 
overkapping duur?
Nee, want bij dit modulaire 
systeem koopt u alléén wat u 
nodig heeft.

VRAAG EN
ANTWOORD

THEMA: TERRASOVERKAPPINGEN

MAXIMAAL 
RESULTAAT 
NA MINIMALE 
INSPANNING!

UW EIGEN TUINKAMER GEPLAATST IN ÉÉN DAG

ALLE VOORDELEN 
VAN EEN TERRAS- 
OVERKAPPING 
VOOR U OP EEN 
RIJTJE

 Aluminium perfectie en 
gemak

 Oersterk, veilig en isolerend
 Onderhoudsvriendelijk
 Op maat gemaakt
 Ook als bouwpakket 
leverbaar

 Leverbaar in 200 RAL-
kleuren

 Zeer prijsvriendelijk
 Polycarbonaat 16 mm
 Nastelbaar 
(i.v.m. verzakkingen)

 Ook in zonwerende 
uitvoering

 RVS bevestigingsmateriaal

LAAT 
DIE MOOIE 
DAGEN 
MAAR 
KOMEN!
Met een terrasoverkapping 
geniet u van vroeg in het 
voorjaar tot laat in het najaar 
van uw tuin!

DETAILS MAKEN 
HET VERSCHIL
“Internet is een heel mooi medium om contact 
te krijgen met potentiële klanten, maar is 
absoluut niet zaligmakend”, aldus de producent 
van deze overkappingen.

“Internet communiceert niet 
op details, omdat de mensen 
geen tijd nemen om te lezen. 
Vaak zijn het “de plaatjes en de 
prijzen” die communicatie items 
zijn. Maar het is voor ons on-
mogelijk om via die formule de 
unieke voordelen uit te leggen. 
Op de overkappingen zitten 
diverse patenten. Deze patenten maken het verschil, niet direct 
zichtbaar, maar wel doorslaggevend.

VRAAG UW DEALER NAAR MEER INFO.

van deze overkappingen.

DOE HET ZELF
PAKKET
Al onze overkappingen wor-
den op maat gemaakt en zijn 
daardoor ook voor de doe-het- 
zelver te monteren. 
Enkele aandachtspunten wor-
den tijdens het inmeetgesprek 
met u doorgenomen zoals:

 positie en montage mogelijk-
heden van het muurprofi el 
(de basis van een Multi-Link® 
overkapping)

 het benodigd aantal staan-
ders; waar, met of zonder 
stelvoet?

 de benodigde hellingshoek 
en de aansluiting van de 
hemelwaterafvoer.

Indien u zelf monteert wordt 
een zeer uitgebreide handlei-
ding meegeleverd.

VRAAG UW 
DEALER NAAR 
MONTAGE


