
Elegante carporte
og overdækninger
- og så gør det jo ikke noget de er vedligeholdelsesfri!



Carporte - Model M

CARPORT M165 enkelt er designet til enfamiliehuse. Fås 
som vægmodeller, fritstående og væghængte modeller. 

CARPORT M330 dobbelt er designet til enfamiliehuse 
med 2 biler og har rigeligt plads til to større biler. 
Fås som fritstående og væghængte modeller. 
Bredden kan tilpasses præcist til dine behov.

GRUNDVARIANTEN af model M består af 8 søjler, 9 
valsede spær samt integreret tagrende i begge sider 
med ø75 studs til montering af nedløbsrør eller 
kæde - alle emnerne i vedligeholdelsesfri natur 
elokseret aluminium. 

Model M leveres med søjletop og bærende tagbøjler 
i glasblæst rustfrit stål og søjlefod i varmgalvaniseret 
stål. Tagpladerne er 6 mm massive bronzetonet 
transparent polycarbonat.

Vægmodeller har søjler og tagrende i den ene side. 

Side- og gavlbeklædning, BASES lampe, hegn, nedløbs-
kæde etc. fås som tilbehør.

Model M165 vægmodel M165 enkelt 3xM165 
i system

M330 dobbelt 2xM330 
i system

Højde 2.600 mm 2.520 mm 2.520 mm 2.600 mm 2.600 mm
Bredde 3.600 mm 3.900 mm 10.500 mm 6.100 mm 11.600 mm
Længde 6.650 mm 6.650 mm 6.650 mm 6.650 mm 6.650 mm
Pris kr.* 48.000 55.000 140.000 69.000 125.000

* Prisen er for standard model inkl. moms excl. montage, levering og evt. specielle løsninger.
vægmodel enkelt dobbelt system

Side til carport, 3 moduler 
M165/M330 i Iron grey 
højtrykslaminat.

Gavlbeklædning M165/S198 
i gråtonet hærdet glas og 
Iron Grey højtrykslaminat-
plader.

BASES lampe monteret 
på søjletop.

BASES lampe monteret på 
væg/husmur.

TILBEHØR

M165
væg 

M165 enkelt vægmodel 
3,3  x 6,7 m (Rørvig).

M165 enkelt lang væg-
hængt model 3,3 x 8,3 m 
(Ølstykke).

M165 Enkelt bred væghængt model 4,5 x 6,7 m (Odense).



Farveudvalg sideplader                     Farveudvalg sideglas            Farve tagplader

Anthracite
A 25.8.1

M165 Enkelt 3,3 x 6,7 m m/sider og gavl i klart glas (Tyskland).

M165
enkelt 

M165 enkelt std. 3,3 x 6,7 m, 
m/side- og gavlplader, 
(udstillet på Byggecentrum 
i Middelfart).

M330 dobbelt lang 5,5 x 8,3 m/9m2 lukket skur (Rødovre).

M330
dobbelt 

M330 dobbelt kort 
5,5 x 5,0 m/side (Årre).

M330 dobbelt std. 
5,5 x 6,7 m (Vejle).

Iron Grey
A 25.7.1 (Standard)

Mid grey
A 21.5.1

Dark Blue
A 20.7.2

Parsol Bronze
Hærdet glas

Parsol Grå
Hærdet glas

Float klar
Hærdet glas

Bronzetonet
2850 Transparent



CARPORT S198 enkelt er designet til enfamiliehuse. Fås 
som vægmodeller, fritstående og væghængte modeller. 

CARPORT S396 dobbelt er designet til enfamiliehuse 
med 2 biler og har rigeligt plads til to større biler. 
Fås som fritstående og væghængte modeller. 
Bredden kan tilpasses præcist til dine behov.

GRUNDVARIANTEN af model S består af 4 søjler, to 
bærende vanger og 7 valsede spær samt tagrende 
i begge sider med ø75 studs til montering af nedløbsrør 
eller kæde - alle emnerne i vedligeholdelsesfri natur 
elokseret aluminium. 

Model S leveres med søjletop og søjlefod i varmgalva-
niseret stål. Tagpladerne er 6 mm massiv gennemfarvet 
sort polycarbonat med narvet overflade.

Vægmodeller har søjler og tagrende i den ene side. 

Side- og gavlbeklædning, BASES lampe, hegn, nedløbs-
kæde etc. fås som tilbehør.

Model S198 vægmodel S198 enkelt 2xS198 
i system

S396 dobbelt 2xS396 
i system

Højde 2.430 mm 2.350 mm 2.350 mm 2.520 mm 2.520 mm
Bredde 3.600 mm 3.900 mm 7.200 mm 6.050 mm 11.550 mm
Længde 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm 6.000 mm
Pris kr.* 33.000 37.000 67.000 47.000 89 .000

* Prisen er for standard model inkl. moms excl. montage, levering og evt. specielle løsninger.

Side til carport, 3 moduler 
M165/M330 i gråtonet 
hærdet glas og Iron Grey 
højtrykslaminat.

Cykelskur/skur/redskabsrum 
opbyget i BASES rammepro-
filer og trykimprægneret 
træbeklædning.

BASES lampe monteret 
på vange.

Side/hegn opbygget i  
BASES rammeprofiler og 
højtrykslaminat i 3 farver.

TILBEHØR

Carporte - Model S
S198

væg 

S198 enkelt std. vægmodel 3,3 x 6,0 m (Kolding)

enkelt dobbelt system



Anthracite
A 25.8.1

Iron Grey
A 25.7.1 (Standard)

Mid grey
A 21.5.1

Dark Blue
A 20.7.2

Parsol Bronze
Hærdet glas

Parsol Grå
Hærdet glas

Float klar
Hærdet glas

Sort m/narv
gennemfarvet

       Farveudvalg sideplader                      Farveudvalg sideglas            Farve tagplader

S198 enkelt std. model 3,3 x 6,0 m (Sommersted).

S198
enkelt 

S396 dobbelt std. 5,5 x 6,0 m m/side- og gavlplader (Vallensbæk Strand).

S396
 

S396 dobbelt std. 
5,5 x 6,0 m (Nørre Alslev).

S396 dobbelt lang ekstra 
høj model 5,5 x 8,0 m 
(Marstal).



SKURE OG REDSKABSRUM - er designet til at løse 
individuelle behov og kan opbygges og tilpasses
efter ønske.

9,8 m2 lukket skur med aflåselig dør, udført i BASES 
rammeprofiler og fibercementplader i 2 farver (Kolding). 

Bemærk: lysindfaldet fra den transparente tagplade 
i midten af skuret.

S198
m/skur 

9,8 m2 lukket skur udført i BASES rammeprofiler 
og fibercementplader i 2 farver (Kolding).

S198
m/skur 

Carporte - Model S m/skur
S198
m/skur 

S198 enkelt lang 3,3 x 8,0 m m/skur i fibercementplader (Kolding).



S396 dobbelt lang  5,5 x 8,0 m m/14 m2 kombiskur 
udført i højtrykslaminatplader (Tommerup).

S396 dobbelt lang asymmetrisk model 5,5 x 8,0 m m/lukket skur udført 
i BASES rammeprofiler og fibercementplader (Søndersø).

S396
m/skur 

S396 dobbelt lang asymmetrisk model 5,5 x 8,0 m m/lukket skur udført 
i BASES rammeprofiler og fibercementplader (Søndersø).

S396
m/skur 

S396
m/skur 

S396 dobbelt lang væghængt model 5,5 x 8,0 m 
forberedt for skur (Fredericia).

S396
m/skur 

M330 dobbelt lang 5,5 x 8,3 m m/sider og lukket skur m/skyde-
dør udført i Silver Grey højtrykslaminat (Fredericia).

M330
m/skur 

M330 dobbelt lang m/lukket skur udført i gråtonet hærdet 
glas og Iron Grey højtrykslaminatplader (Rødovre).

M330
m/skur 



Detaljer/Kvalitet
Bronze tagplader model M
6 mm massiv UV-beskyttet bronze-
tonet transparent polycarbonat.

Tag / klokke detalje 
Taget ligger elegant på et mellem-
stykke i rustfrit stål. Mellemstykket 
(klokken) kan efter behov monteres 
med et belysningsarmatur, eller et 
blændestykke.

Terrasse-
overdækninger
- overdæk terrassen og 
få et ekstra familierum.

Rygerum,
overdækninger og
kombinationer
- mulighederne er 
nærmest uendelige.

Sorte tagplader model S 
6 mm massiv sort gennemfarvet 
polycarbonat med narvet over-
flade og spejlblank underside.

Tag / spær detalje 
Tagspær i valsede alu-profiler og 
diskret integreret tagrende, begge 
dele i naturelokseret alu-profil.

Cykelskure 
og skure
- designet til 
institutioner, 
firma domiciler etc. 

BASES
Tilbehør:
- lamper, 
side- og gavl-
beklædning, 
hegn, nedløbs-
kæde etc.

Kontakt os gerne for yderligere idéer til netop dit hus samt uforpligtende tilbud.
Du kan også besøge vores udstilling på Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2 i Middelfart.

Andre produkter fra BASES (rekvirer brochure)  
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BASES i system
- designet til tæt/
lav bebyggelse og 
firma domiciler. 

Skure og
redskabsrum
efter ønske
- udført i BASES 
rammeprofiler og 
beklædning efter 
eget valg.

Tag / søjle detalje 
Den integrerede tagrende sikrer, 
at man ikke bliver unødig våd 
i regnvejr. Ekstruderede natur-
elokserede alu søjler.

Beklædning efter ønske
Logiske monteringsbeslag 
- sikrer et utal af kombinations-
muligheder. 

DESIGN / KVALITET / VEDLIGEHOLDELSE BASES er designet til at løse individuelle behov og kan tilpasses efter Deres ønske. 
Godt dansk design udført i vedligeholdelses fri materialer af høj kvalitet.

VEDLIGEHOLDELSESFRI - IDET BASES KUN KRÆVER EN LET RENGØRING. Alle materialer er af moderne høj kvalitet: natur elokseret alumini-
um, UV-beskyttet polycarbonat, rustfrit stål-emner, varmgalvaniserede stål-emner. Side- og gavlbeklædninger i hærdet glas, højtrykslami-
nat eller fibercement - samlet med logiske monteringsbeslag med gummiforinger eller rammeprofiler. BASES kan ændres i størrelse, hvis 
behovet opstår og specielt designet tilbehør kan monteres i ALLE løsninger og når det ønskes!


