


Waarom kiezen voor een overkapping?
De hele dag hard gewerkt en behoefte aan een mooie plek in uw tuin om te 
ontspannen? Wanneer u kiest voor een terrasoverkapping van Pext krijgt u een 
zeer hoogwaardig verlengstuk van uw woning en een comfortabele aanvulling 
voor uw tuin. De overkapping maakt het voor u mogelijk om het hele jaar door 
te genieten van uw tuin!
 
De producten van Pext bestaan uit complete overkappingen, aluminium profiel-
en, aluminium profielsystemen, polycarbonaat platen, kunststoffen en toebehoren 
van hoogwaardige kwaliteit. Het aanbod is uitgebreid en de producten zijn 
breed inzetbaar: de mogelijkheden zijn eindeloos. Ze kunnen worden verwerkt 
in een overkapping, carport, afdak, veranda en nog vele andere toepassingen. 

Waarom kiezen voor Pext?
• Kwaliteit
•  Compleet
•  Kennis en specialisme
•  Prijs
•  Gemak
•  Zekerheid

Pext is gevestigd in Dokkum, waar alle pakketten door specialistische vakmensen 
worden samengesteld.

Met een overkapping van Pext zit u
altijd goed: vier seizoenen lang!

Aluminium daksystemen
Voor het maken van een overkapping levert Pext bovenbouwpakketten in verschillende uitvoeringen. 
Alle pakketten worden compleet geleverd, inclusief alle toebehoren zoals schroeven, kit en tapes. 
Standaard maten en ook maatwerk is mogelijk. 

Accessoires en toebehoren
Maak uw overkapping compleet met de losse producten van Pext. Van diverse dakgoten en 
dak-gootsets (aluminium, PVC en zink) tot verlichtingsets, betonpoeren (met of zonder stelvoet), 
bevestigingsmateriaal (schroeven, siliconenkit e.a.) en afdichtingstape.

Lariks en Douglas overkappingen
De houten overkappingen van Pext kunnen uitgevoerd worden in een muuraanbouw of in een 
vrijstaand model. De bouwpakketten worden geleverd inclusief houten onder-constructie, 
aluminium daksysteem, alle bevestigingsmaterialen en montagehandleidingen.

Aluminium boogcarports
De carport van Pext is een fraaie en solide boogoverkapping met een tijdloos design en een 
uniek profielsysteem uit hoogwaardige materialen. Alle carports worden op maat gemaakt en 
zijn voorzien van CE-markering volgens de NEN EN-1090 norm.

Productoverzicht Pext
Pext heeft een mooi assortiment producten waaruit u kunt kiezen:



Maak uw eigen overkapping
        met een compleet daksysteem

Voor het maken van een overkapping levert Pext bovenbouwpakketten in verschil-
lende uitvoeringen. Er is voor iedere toepassing, wens en budget een geschikt 
daksysteem verkrijgbaar. Alle pakketten worden compleet geleverd, inclusief alle 
toebehoren zoals schroeven, kit en tapes. Standaard maten alsook maatwerk is 
mogelijk. Alle modellen zijn leverbaar als muuraanbouw of als vrijstaand model. 
 
Daksysteem Type LT20 
Een standaard daksysteem voorzien van een blank aluminium schroefbaar 
profielsysteem met driewandige 16mm polycarbonaat kanaalplaten van het 
merk Lexan™ Thermoclear Plus 2UV. Deze polycarbonaat kanaalplaten zijn 
voorzien van een tweezijdige uv-coating.

Daksysteem Type LT50
Een luxe daksysteem voorzien van een  blank aluminium schroefbaar profiel- 
systeem met een kliklijst/sierprofiel in RAL9001 (crème wit), RAL9010 
(gebroken wit) of RAL7016 (antraciet). Hierdoor krijgt uw daksysteem een 
strakke afwerking. Als beglazing wordt hierbij de driewandige (kanaalplaat) 
Lexan™ Thermoclear Plus 2UV polycarbonaat plaat geleverd.  
 
Daksysteem Type P20 
Indien u liever geen polycarbonaat wilt gebruiken, maar kiest voor glas, dan 
kunt u bij Pext ook kiezen voor een profielsysteem welke is voorbereid voor glas. 
Het Daksysteem Type P20 is een compleet pakket met alle profielen, bevestigings- 
materiaal en toebehoren. Let op: het glas wordt niet meegeleverd. 
 
Daksysteem Type P50 
Ook het daksysteem P50 is een profielsysteem voor glas. Het pakket is een 
luxe aluminium (schroefbaar) profielpakket met kliklijst/sierprofiel in de kleuren 
RAL9001 (crème wit), RAL9010 (gebroken wit) of RAL7016 (antraciet). Ook 
dit pakket is compleet met alle benodigde profielen, bevestigingsmaterialen en 
toebehoren. Let op: het glas wordt niet meegeleverd.

Daksysteem Type Solar 
Als u een overkapping wilt maken met zonnepanelen biedt het Solarpakket 
uitkomst. Een compleet geassembleerd profielsysteem met onderprofiel, afdek- 
profiel en toebehoren voor de montage van zonnepanelen in uw overkapping. 
De bekabeling wordt met dit systeem netjes weggewerkt dankzij de brede 
profielen en het systeem is bovendien waterdicht.

De bijzondere eigenschappen van                  
    polycarbonaat
Lexan™ Thermoclear Plus 2UV 
Lexan Thermoclear is een kanaalplaat vervaardigd uit het zeer sterke
polycarbonaat. De plaat is aan beide zijden uv-bestendig en vrijwel
onbreekbaar. Vanwege het lage gewicht en de grote stijfheid is Lexan 
Thermoclear uitermate geschikt als beglazingsplaat op uw veranda,
overkapping en serre. De plaat heeft een goede isolerende werking 
en geeft een fraaie lichtspreiding. Mede door de uitstekende 
temperatuur- en weersbestendigheid bent u verzekerd van hoog- 
waardig beglazingsmateriaal.

Lexan Thermoclear is leverbaar in de kleuren helder, opaal of brons. 
Pext levert polycarbonaat met de rechthoekige kanalen en met X-structuur: 
10mm dubbelwandig, 16mm driewandig en 16mm vijfwandig. 
De rechthoekige kanalen heeft de meeste lichtinval (helder) en een 
rustig ogend aanzicht. De dikkere platen zijn vrijwel altijd met X-structuur. 
De leverbare diktes zijn 4, 5, 6, 10, 16, 25 en 32mm. De standaard 
breedte is 980mm of 1050mm (bij 16mm dik).

Luxlife IR-Gold/Helder 1UV
Als u op zoek bent naar een hittewerende plaat, is dit voor u de 
juiste polycarbonaat plaat. Dankzij de zonreflecterende en zonwerende 
eigenschappen is onze Luxlife IR-Gold één van de best presterende 
polycarbonaat platen tegen warmte. Deze plaat heeft ook een zeer grote 
lichtdoorlatendheid doordat de onderste 8mm helder polycarbonaat is. 
De toplaag is een coating, welke er voor zorgt dat IR-stralen direct worden 
weerkaatst. Deze coating geeft de plaat aan de bovenzijde een goud- 
achtige gloed. 

Onderhoud en reinigingstips
Dankzij de duurzame materialen en hoge kwaliteit 
heeft uw overkapping nauwelijks onderhoud nodig. 
Reinig de platen minimaal 1 keer per jaar met 
lauwwarm water en zeepsop. Gebruik eventueel 
een oplossing van niet-alkalische zeep in combinatie 
met bijvoorbeeld een telescopische autoborstel, een 
zachte borstel of spons. Voor- en naspoelen met veel 
water en tot slot eventueel afnemen met een zachte 
doek. Gebruik geen harde borstel, scherpe voorwer-
pen en/of isopropanol, schuurmiddel of oplosmiddel 
op de platen. Het gebruik van een hogedrukspuit 
met matige druk is toegestaan. Spuit van boven 
naar beneden en niet direct op de kitranden en 
onder de afdichtrubbers. Bij een voldoende stevige 
onderconstructie kunt u over de overkapping lopen, 
mits u eerst een plank of plaat over 2 of meerdere 
profielen legt. Loop of rust nooit rechtstreeks op de 
platen. Verwijder overtollige sneeuw bij langdurige 
of hevige sneeuwval. 





Met een houten veranda kunt u op ieder gewenst moment genieten van het 
buitenleven, vier seizoenen lang. Een veranda verbindt uw tuin met de woning 
en geeft meerwaarde aan uw leefgenot. Hierdoor kunt u ’s avonds net even 
wat langer genieten van een heerlijke lente- of nazomeravond.

Wist u dat een houten veranda ook zeer geschikt is als carport?

Natuurproduct
Kiest u voor een houten overkapping, dan kiest u voor een natuurproduct. 
Hout heeft een warme uitstraling welke authentiek is, maar toch hedendaags. 
Pext biedt u een uitgebreid assortiment houten overkappingen. U kunt kiezen uit 
twee houtsoorten (lariks en douglas) met daarop verschillende daksystemen.

Hout is een natuurproduct waardoor er soms scheurtjes of krommingen ontstaan. 
Dit is een normaal proces en geeft extra sfeer aan de authentieke uitstraling van 
uw veranda of overkapping. Op dit natuurlijke gedrag van hout kunnen wij geen 
garantie verstrekken.

Beglazing 
Bovenop de houten onderconstructie komt een daksysteem met lichtdoorlatende 
beglazingsplaten van 16 mm dik. Hierbij kunt u kiezen uit Lexan™ Thermoclear 
(driewandige kanaalplaat of vijfwandige X-structuur) of Luxlife IR-Gold. Deze licht- 
gewicht platen hebben een zeer mooie, diffuse lichtspreiding en geven uw 
veranda een luxe uitstraling. Daarnaast kunt u kiezen uit een dak dat is 
voorbereid voor (veiligheids)glas of zonnepanelen. 

Optioneel 
Maak uw veranda compleet en kies een gootset uit het assortiment van Pext. 
U heeft de keuze uit PVC, aluminium of zinken gootsets. Daarnaast biedt Pext 
voor de fundering van uw veranda ook betonpoeren met aluminium stelvoet aan. 
Uw dealer kan u helpen met het compleet maken van uw bestelling. 

Stijlvolle houten overkappingen  
            in evenwicht met aluminium                             

Lariks
Lariks is in Nederland een populaire houtsoort. Het wordt gebruikt in erg veel 
toepassingen. Lariks is de meest duurzame naaldhoutsoort. Het is behalve 
duurzaam ook watervast en sterk en heeft een authentieke uitstraling.

Bent u op zoek naar iets unieks? Kies dan voor een overkapping met 
gelamineerd lariks.

Gelamineerd lariks
Gelamineerd lariks bestaat uit dunne met elkaar verlijmde houten planken. 
Het lariks wordt verzaagd in dunne planken en vervolgens watervast verlijmd 
tot balken en palen. Doordat de planken watervast zijn verlijmd, trekt het niet 
krom.

Voordelen gelamineerd lariks:
•	 sterk/enorme	draagkracht
•	 stabiel:	trekt	niet	krom	en	weinig	scheurvorming
•	 relatief	foutvrij
•	 minder	kwasten	(noesten)
•	 duurzaam
•	 kan	grotere	overspanning	aan	waardoor	een	diepte	tot	5	meter	gerealiseerd 
  kan worden. 

Kiest u liever voor massief hout? Kies dan voor Douglas hout.

 
Douglas hout
Een overkapping van Douglas heeft een robuustere uitstraling dan gelamineerd 
lariks.  Vanwege de gunstige sterkte-eigenschappen (sterk en taai) is Douglas hout 
voor bijna alle doeleinden te gebruiken. 

Door het hout onbehandeld te gebruiken krijgt uw bouwwerk een prachtige 
natuurlijke uitstraling welke door de jaren heen langzaam vergrijsd.   



Ieder seizoen toegevoegde waarde:
       de carport van Pext!

Wilt u ook profiteren van de voordelen van een carport? Kies dan niet alleen voor 
het gemak, maar kies ook voor design, kwaliteit en een eerlijke prijs. Kies dus voor 
een carport van Pext en u kiest automatisch voor al deze voordelen.

Model
De carport van Pext is een fraaie en solide boogoverkapping met een tijdloos 
design en een uniek profielsysteem. Mede door het unieke ontwerp, waarin alle 
profielen naadloos op elkaar aansluiten, is de carport eenvoudig te monteren. 
Afhankelijk van uw situatie kiest u voor een zijaanbouw, kopaanbouw of een 
vrijstaand model. Alle carports worden op maat gemaakt. Zo is er voor iedere 
situatie een passende carport. 

De boogcarport is leverbaar in maar liefst 9 verschillende varianten: CP10 
(enkele boog), CP20 (dubbele boog) en CP25 (dubbele boog met verzwaarde 
dwarsligger, zonder staander in het midden). Deze drie modellen zijn bovendien 
uitvoerbaar als kopaanbouw, zijaanbouw en vrijstaand. De carport is verkrijgbaar 
in diverse standaard afmetingen en ook maatwerk is mogelijk. Informeer bij uw 
dealer naar de mogelijkheden.

Profielsysteem
Het frame van de carport bestaat uit een uniek profielsysteem van duurzaam alu-
minium en kan worden gepoedercoat in iedere RAL-kleur (Qualicoat gecertificeerde 
2-laags poedercoating). Gepoedercoat aluminium is slagvast en slijtvast en is 
bovendien goed bestand tegen uv-licht en corrosie. Hierdoor heeft de carport van 
Pext een zeer lange levensduur. 

Beglazing
De carport wordt uitgevoerd met Lexan Thermoclear Plus 2UV 10 mm Poly- 
carbonaat (2TS), kleur helder of opaal of Luxlife IR-Gold/opaal 10 mm. De kleur 
beglazing bepaalt de lichtdoorlatendheid. De dubbelwandige plaat is aan beide 
zijden uv-bestendig en is onder extreme omstandigheden (storm, sneeuw, vorst) 
praktisch onbreekbaar. Daarmee is deze kunststof beglazing sterker dan glas.

Kwaliteit
De carport van Pext is met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit 
hoogwaardige materialen én is voorzien van CE-markering volgens de NEN 
EN-1090 norm. Daarmee voldoet de carport aan de verplichte technische/ 
constructieve eisen die gesteld worden aan dragende aluminium constructies. 

Montage
De carport wordt op maat en deels geassembleerd aangeleverd met alle 
benodigde bevestigingsmaterialen en een duidelijke montagehandleiding. 
Voor de fundering kunnen er speciale betonpoeren met stelvoet geleverd worden. 
Hierdoor kunt u direct beginnen met de montage en is de hoogte nastelbaar.  

Onderhoud en reinigingsadvies
Dankzij de duurzame materialen en hoge lakkwaliteit heeft uw carport nauwelijks 
onderhoud nodig. Reinig de beglazing minimaal 1 keer per jaar met lauwwarm 
water en milde zeepsop. Gebruik geen harde borstel, scherpe voorwerpen,
isopropanol, schuurmiddel of oplosmiddel. Voor- en naspoelen met veel water en 
eventueel afnemen met een zachte doek. Reinig de carport nooit in de volle zon 
of bij een hoge temperatuur. Voor de poedercoating is reinigen aanbevolen, bij 
voorkeur 2 tot 4 maal per jaar.



Uw dealer/overkappingspecialist:

Druk- en typefouten voorbehouden. Bepaalde informatie in de 
brochure kan onjuist zijn door productwijzigingen die werden 
aangebracht na het ter perse gaan.


