
Ongeïsoleerde overkappingen  
voor pergola’s of carports

QUICK COVER - EASY COVER - OMNI COVER

De Quick Cover biedt een perfecte beschutting voor de mees-
te situaties. Het Easy Cover dak biedt eindeloze mogelijk- 
heden, zowel technisch als esthetisch. Daarnaast is er ook het 
gebogen ontwerp van de Omni Cover, dat zeer geliefd is als 
carport systeem.
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QUICK COVER



UW CONSTRUCTEUR
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EIGENSCHAPPEN ONGEÏSOLEERDE OVERK APPINGEN

QUICK COVER EASY COVER OMNI COVER

Budget *** ** **

Helling 7,5° 8° tot 20° Boog

Breedte Tot 3 m Tot 5,5 m Tot 4 m

Glas Ja, bijvoorbeeld 44.2 veiligheidsglas Ja, bijvoorbeeld 44.2 veiligheidsglas -

Polycarbonaat Tot 16 mm Tot 32 mm Tot 10 mm

Spots In liggers mogelijk In liggers en goot mogelijk -

Dakliggers 92 mm 112 mm 28 mm gebogen liggers

Afvoer Onzichtbare ingewerkte afvoer 

Goot Klassiek of afgerond Modern, klassiek of afgerond Modern

OMNI COVER
De ideale bescherming tegen regen

Een compleet systeem van uiterst 
slanke, gebogen aluminium draag-
profielen, geschikt voor de construc-
tie van o.a. carports, lichtstraten en 
luifels. De doordachte vormgeving 
resulteert in een ideale combinatie 
tussen elegantie, hoge lichtdoorla-
tendheid en constructieve stevigheid. 

Dankzij het geringe gewicht van de gebruikte materialen (aluminium 
en polycarbonaat) kan deze constructie op gelijk welke stevige onder-
grond zonder speciale voorzieningen aangebracht worden.

De ronde steunpalen fungeren eveneens als waterafvoer. Naargelang 
de situatie kan het systeem zowel in de breedte (meerdere modules 
naast elkaar) als in de diepte uitgebouwd worden.

EASY COVER
Maakt alles mogelijk

Met Easy Cover beschikt u over een overkappingssysteem met een bre-
de waaier aan mogelijkheden, inclusief een variabele hellingshoek. Als 
beglazing voor de overkapping kunnen alle momenteel gebruikelijke op-
vullingen toegepast worden: gelaagd glas of polycarbonaat, tot 32 mm. 

Er is extra aandacht gegaan naar stijfheid, waardoor grote overspannin-
gen mogelijk zijn, en het systeem zeer compatibel is met het S20 glas-
raam, zonder toepassing van een bijkomende tussenpaal. Tevens kun-
nen verschillende gootverhogingsprofielen toegepast worden om de 
gewenste stijl te bekomen. 

QUICK COVER
De snelle oplossing

Quick Cover is hét systeem voor overkappingen met 
een goede prijs/kwaliteit verhouding door optimalisatie 
van de gebruikte materialen en afwerking, zonder dat 
vormgeving en weerstand negatief beïnvloed worden. 
Het Quick Cover systeem is erop gericht om voor de 
meest gangbare situaties tegen een zeer scherpe prijs 
toch een correcte en snel te bouwen constructie af te 
leveren.

Het Quick Cover systeem heeft een vaste helling van 
7,5° en kan met een afgeronde of klassieke goot afge-
werkt worden.


