STEELHOUSE
CARPORTEN

Elegant og
stilren carport
Klæder enhver
villa og indkørsel
- og beskytter
bilen i al slags vejr

SCANDINAVIAN STEELHOUSE
www.balkon.dk

STEELHOUSE CARPORTEN
Her er løsningen, der klæder enhver villa og indkørsel - og samtidig beskytter bilen året rundt. Slut med blade på forruden
om efteråret, ingen bil der skal graves frem fra sneen om vinteren, og ingen lak der falmer i solen om sommeren.

UNIK KONSTRUKTION - HØJESTE KVALITET
INTET VEDLIGEHOLD
JULIE OG PER
- OG DERES KRAV TIL EN CARPORT

FAKTA OM

“Det primære er, at bilerne står i ly for regn og sne, men

Alle ståldele er fremstillet i varmforzinket stål. Termotaget

det er også vigtigt, at carporten bidrager med en flot

modvirker kondens og sikrer, at carporten forbliver tør.

velkomst i vores indkørsel og samtidig ikke virker

Begge dele er vedligeholdelsesfrie materialer. De slanke

dominerende i forhold til huset. Der skal være tænkt over

stålprofiler, lysindfaldet og de enkle linier, giver carporten

design og detaljer - og så vægter vi utrolig højt, at alt

et let, moderne og diskret udtryk. Som noget helt unikt,

hvad vi føjer til vores bolig, er fri for vedligehold.

har Steelhouse carporten integrerede tagrender i

Steelhouse carporten er derfor en carport efter vores

sidevangerne, som sørger for, at regnvand ledes til afløb

smag”.

via et nedløb langs de to bagerste hjørnesøjler.

Steelhouse

STEELHOUSE CARPORTEN

carporten

monteres på en nem, hurtig
og brugervenlig måde.
Den leveres på adressen i
moduler og kan opsættes
som ‘gør-det-selv’ projekt
eller vælg ‘med montage’.

Der kan eftermonteres alle typer sidebeklædning på Steelhouse carporten.
Det er defor nemt at tilpasse carporten til den enkelte ejendom - og dennes stil, farver og materialer.

Steelhouse carporten kan
leveres som:
Enkelt carport - med eller
uden redskabsskur.
Dobbelt carport - med eller
uden redskabsskur.
Dobbelt carport kan også
leveres med to buer ligesom flere kan monteres
i forlængelse af hinanden.
Steelhouse carporten
fremstilles også på
specialmål.
Se bagsiden for modeloversigt og dimensioner.
UBEGRÆNSET RÅDGIVNING
Har du spørgsmål til
Steelhouse carporten,
montagen, etc., er du altid
meget velkommen til at
kontakte os. Du finder
vores kontaktoplysninger
på bagsiden.

Steelhouse carporten er :
et unikt dansk produkt med et unikt design
konstrueret med integrerede tagrender og nedløb, som giver et ekstra let udseende
dimensioneret til det skandinaviske vejr
fremstillet i kraftige, varmforzinkede materialer, som er vedligeholdelsesfrie
carportens søjler nedstøbes for maximal stabilitet
kraftigt to-lags, 10 mm termotag (med 15 års reklamationsret)
nem og hurtig montage

På www.balkon.dk kan du læse meget mere om Steelhouse carporten. Du kan også hente byggeansøgning til at indsende
til kommunen, og du kan printe målskitse af den ønskede carportmodel, som kan vedlægges ansøgningen.

MODEL OVERSIGT

Enkelt carport

Carport på specielmål - moduludbygning

Dobbelt carport

Enkelt carport m/redskabsskur

Dobbelt carport m/redskabsskur
Gældende prisliste kan altid hentes på
www.balkon.dk eller via QR koden til venstre.

Det er også muligt at få fremstillet en Steelhouse carport på
specialmål. Kontakt os for tilbud herpå.

Facademonteret carport
Carporten kan også leveres
for montage på husfacade.
Den facademonterede model
er også en glimrende løsning
som overdækket terrasse.

SCANDINAVIAN STEELHOUSE

Varmforzinket stål har lang
levetid, det ruster ikke og
kræver intet vedligehold.
Sådan er du med til at skåne
miljøet i årtier frem.
Forhandler:

Scandinavian Steelhouse ApS
Bækkeskovstræde
15
Ønsker du at sætte
dit eget personlige
præg på carporten kan du vælge at montere sidebeklædning.
DK-4733
Tappernøje
Det er desuden muligt at vælge dobbeltcarport, redskabsskur, facadehængt carport samt specielle løsninger
55 96
53 Kontakt
98 - fax 55
53 du
97 ønsker pris på fremstilling af carport på specielmål.
ifølge dinetlf.egne
mål.
os,96
hvis
mail@balkon.dk
www.balkon.dk

