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De carport heruitgevonden.
Vernieuwend door zijn eenvoud !!!
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Met een carport van Bowfix wordt uw wagen perfect beschermd tegen alle weers 

omstandigheden. De Bowfixcarport biedt een uitbreiding op de bestaande ruimte in 

uw garage. Bovendien krijgt uw woning of project extra uitstraling. U vindt zeker een 

model in ons gamma dat bij uw bouwstijl past. 

Het frame kunt u in iedere ral-kleur verkrijgen. Voor de dakbedekking uit membraan 

dat via een gepatenteerd spansysteem wordt bevestigd, hebt u ook een uitgebreid 

assortiment kleuren.

De Voordelen 

●	bescherming van de autolak tegen vogeluitwerpselen en boomhars

●	 in de herfst is de wagen vrij van takken en bladeren

●	 in de winter hoeft u niet meer vroeg uit de veren om uw ruiten ijsvrij te maken

●	op hete dagen stapt u niet meer in een oververhitte auto

●	de vrijstaande constructie is in de meeste gevallen enkel onderhevig aan meldings

plicht bij de gemeente

●	uitbouwen van de carport kan zowel in de lengte als in de breedte

●	 losstaande carports kunnen makkelijk worden verplaatst of verhuisd

●	het membraam biedt de autolak bescherming tegen UVlicht

●	 robuust door het zware gewicht, maar strak en modern design

●	makkelijke reiniging door de strakke vorm, geen onderbrekingen door profielen of 

rubber

●	membraamoverspanning kan mee evolueren met de nieuwste trends

●	 ideaal voor grote onderhoudsarme projecten die tegen een stoot moeten kunnen

●	makkelijk te personaliseren met logokleuren of digitale print

Winter of zomer... het hele jaar door  
is uw auto beschermd tegen zon, regen,  
hagel, sneeuw en ijs
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Model 
Arlinda

Model
 Reseda

Modellen Arlinda, Reseda en Alanza van Bowfix bestaan standaard uit een warm 

gegalvaniseerd metalen frame in 2 mogelijke wanddiktes. Ze zijn mits supplement 

verkrijgbaar in alle ralkleuren.

De gepatenteerde membraanzeilen in matte of blinkende uitvoering, bestaan uit 

een speciaal ontwikkeld PVC-doek met M2 brandklasse.

Model 
Alanza
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Deze zeilen ‘Poly 650g/m²’ of ‘Max Cover’ zijn stoffen vervaardigd uit polyester met 

een PCV coating. De zeilen krijgen een PVDF-beschermingsbehandeling waardoor ze 

onderhoudsvriendelijk worden en een langer levensduur krijgen.

De robuuste carports van Bowfix zijn onbeperkt koppelbaar in de lengte of breedte 

en zijn speciaal ontworpen voor de projectmarkt. Ze zijn snel leverbaar door hun 

standaardmaat. Voor de plaatsing kunnen ze rechtstreeks op een betonnen ondergrond 

worden geplaatst of via een speciaal betonanker worden bevestigd.
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Heavy

Stuuras: Heavy ø 219 mm (wanddikte 5mm)

Dekzeil: PVC Poly 650*  PVC Max Cover800*  PVC Ferrari

Bestand tegen extreme wind (130 km/u) en sneeuwval (10 kg/m2) en conform

aan de normen UNI EN 13782:2006, C.T.S. en D.I.N. 4112

Light

Stuuras: Heavy ø 219 mm (wanddikte 3mm)

Dekzeil: PVC Poly 650  PVC Max Cover800  PVC Ferrari

Bestand tegen extreme wind (100 km/u) en sneeuwval (10 kg/m2) en conform

aan de normen UNI EN 13782:2006, C.T.S. en D.I.N. 4112

Standaardafmetingen:

Enkelvoudige structuur (Arlinda - Reseda - Alanza)

Zijde m2 A B C H H1

m 4.00 x 4.00 16 4.00 4.00 3.35 3.70 2.50

m 5.00 x 5.00 25 5.00 5.00 3.35 3.70 2.50

m 5.00 x 6.00 36 5.00 6.00 3.67 4.00 2.50

Tweevoudige structuur (Arlinda - Reseda - Alanza)

Zijde m2 A B C H H1

m 4.00 x 8.00 16 4.00 8.00 3.35 3.70 2.50

m 5.00 x 10.00 25 5.00 10.00 3.35 3.70 2.50

m 5.00 x 12.00 36 5.00 12.00 3.67 3.70 2.50
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