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Een Aluvida carport is onderhoudsvriendelijk, 
lichtdoorlatend en duurzaam. Bovendien wordt 
je carport of overkapping volledig gemaakt naar 
jouw wensen, afmetingen en stijl.

Dankzij onze unieke aluminium profielen leveren 
wij een carport of terrasoverkapping waar geen 
vijzen of bouten zichtbaar zijn. Zowel in onze 
constructie als bij de dakbeplating. Met deze 
stijlvolle afwerking onderscheiden wij ons van 
andere producenten.

Ga voor kwaliteit,  
flexibiliteit en vakmanschap
Als producent van carports en terrasoverkappingen staan wij reeds 10 jaar in 
het vak en kunnen wij ieder model op maat maken voor onze klant.  
Alles wordt in ons eigen atelier in België gemaakt.

Een Aluvida carport biedt je wagen, aanhangwagen, fiets, caravan, … 
onderdak in alle weersomstandigheden. Door de constante luchtcirculatie 
hoef je bij vriesweer nooit meer te krabben en is je wagen altijd beschermd 
tegen storm, regen, hagel of verkleuring door de zon. Tijdens het in- en 
uitstappen wandel je voortaan zelf droog én er komt extra opbergruimte vrij.

Ledverlichting

Wanden

Fundering

INFO@ALUVIDA.EU WWW.ALUVIDA.EU



Como
Door zijn strakke omranding de ideale oplossing 
voor een moderne en trendy look aan je huis.

OPPERVLAKTE 18 m2

LENGTE 6000 mm

BREEDTE 3000 mm

DOORGANGSHOOGTE 2100 mm

2 PALEN 2500 mm

9 DAKBEPLATINGEN Meerwandig poly 10 mm helder/opaal

WATERAFVOER Geïntegreerd met uitloop via de palen

FUNDERING Bevestiging d.m.v. verdoken U-profiel

ALLE RAL-KLEUREN BESCHIKBAAR, OOK STRUCTUURLAK
ANDERE AFMETINGEN MOGELIJK

OPPERVLAKTE 21 m2

LENGTE 6000 mm

BREEDTE 3500 mm

DOORGANGSHOOGTE 2100 mm

2 PALEN 2500 mm

8 DAKBEPLATINGEN Meerwandig poly 10 mm helder/opaal

WATERAFVOER Geïntegreerd met uitloop via de palen

FUNDERING Bevestiging d.m.v. verdoken U-profiel

ALLE RAL-KLEUREN BESCHIKBAAR, OOK STRUCTUURLAK
ANDERE AFMETINGEN MOGELIJK

OPPERVLAKTE 24 m2

LENGTE 6000 mm

BREEDTE 4000 mm

DOORGANGSHOOGTE 2100 mm

2 PALEN 2500 mm

8 DAKBEPLATINGEN Meerwandig poly 10 mm helder/opaal

WATERAFVOER Geïntegreerd met uitloop via de palen

FUNDERING Bevestiging d.m.v. verdoken U-profiel 

ALLE RAL-KLEUREN BESCHIKBAAR, OOK STRUCTUURLAK
ANDERE AFMETINGEN MOGELIJK

OPPERVLAKTE 18 m2

LENGTE 6000 mm

BREEDTE 3000 mm

DOORGANGSHOOGTE 2100 mm

2 PALEN 2500 mm

9 DAKBEPLATINGEN Meerwandig poly 10 mm helder/opaal

WATERAFVOER Geïntegreerd met uitloop via de palen

FUNDERING Bevestiging d.m.v. verdoken U-profiel

ALLE RAL-KLEUREN BESCHIKBAAR, OOK STRUCTUURLAK
ANDERE AFMETINGEN MOGELIJK

Arc
Een elegante carport aan een zeer scherpe prijs. Deze overkapping heeft een zacht golvende lijn met een moderne toets. Het optimale gebruik van de boogvorm gooit alles wat recht is overboord.

Sienna
Ga voor een stijlvolle en modieuze look.

OPPERVLAKTE 24 m2

LENGTE 6000 mm

BREEDTE 4000 mm

DOORGANGSHOOGTE 2100 mm

2 PALEN 2500 mm

8 DAKBEPLATINGEN Meerwandig poly 10 mm helder/opaal

WATERAFVOER Geïntegreerd met uitloop via de palen

FUNDERING Bevestiging d.m.v. verdoken U-profiel

ALLE RAL-KLEUREN BESCHIKBAAR, OOK STRUCTUURLAK
ANDERE AFMETINGEN MOGELIJK

Hill Curve

"Je carport of overkapping volledig 
gemaakt naar jouw wensen, 

afmetingen en stijl"

Massief polycarbonaat 
helder & opaal is ook mogelijk !
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