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CARPORTS & OUTDOOR COVERINGS

WWW.ACD.EU



Het zit René niet mee...
Tijd voor een carport van ACD®!

WAAROM ACD®?

1 AUTHENTICITEIT & DUURZAAMHEID 
Aluminium als grondstof, 100% Belgisch fabricaat, gemaakt in 
onze ateliers in Roeselare

2 SERVICE 
Goede raad is goud waard, onze persoonlijke begeleiding maakt 
het verschil

3 GRATIS KLEURKEUZE  
Kies uit alle RAL kleuren ook in structuurlak

4 UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEIT 
VERHOUDING 
Levenslange kwaliteit aan een scherpe prijs

5 KEUZE VRIJHEID 
Vrijstaand of aanbouw, gebogen of recht, klassiek of strak - met 
tal van opties

Your choice, our project!

Wij maken het u makkelijk, dit zijn 5 redenen waarom u voor 
een ACD overkapping moet kiezen:
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CARPORT
“Dankzij mijn carport van ACD® hoef ik nooit 
meer ijs te krabben, zo win ik ’s morgens tijd!”

 Z ALUVIDA ARC 8 DESIGNED | SUPERSIZED   
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 Z ALUVIDA ARC 8 DESIGNED

 Z  ALUVIDA CURVE 15

 Z  ALUVIDA HILL XL

 Z ALUVIDA CURVE 15

Aluminium carport – beschermen, maar ook opbergen!

Een carport in aluminium is onderhoudsvriendelijk, 

lichtdoorlatend, weersbestendig en duurzaam. 

Een carport uit de Aluvida® -collectie biedt uw wagen, 

aanhangwagen, bestelwagen, tuinmeubilair, fietsen,… 

onderdak zonder aan comfort in te boeten. Uw voertuig 

en andere dierbare spullen staan beschut in alle 

weersomstandigheden. 

Voor handige Harry en slimme Henriette! 

Droog boodschappen uitladen bij regenweer.

Een extra plaats om de was te drogen.

Fietsen kunnen droog gestald worden.

Een extra klusplaats buiten, maar toch beschermd.

Hallo tijdswinst!
Bij vriesweer hoeft u nooit meer te krabben, dankzij de 

constante luchtcirculatie zijn de ramen van de wagen altijd 

condensvrij bij vertrek.  

The only way is UP!

Een carport is niet alleen praktischer dan een garage, het is 

ook een pak goedkoper.

Een snelle upgrade van uw woning!

Uw smaak, ons project! 

Kies een carport in de kleur van uw ramen. Alle RAL kleuren 

zijn mogelijk. Modern of liever landelijk? Aluminium is 

tijdloos en kan veel stijlen aan.
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TERRAS
OVERKAPPING

“Mijn kinderen zijn dol op de terrasoverkapping, 

buiten spelen kan nu zelfs als het wat regent.”

 Z ALUVIDA ARC 8 DESIGNED SPECIAL
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Aluminium terrasoverkapping – verleng het seizoen!

Een aluminium terrasoverkapping is onderhoudsvriendelijk, 

lichtdoorlatend, weersbestendig en duurzaam. In het vroege 

voorjaar tot laat in de herfst kan van deze overkapping 

genoten worden. De weersomstandigheden spelen u geen 

parten meer. Door een overkapping zijn uw tuinmeubelen, 

barbecue,… het hele jaar door beschermd en hoeft u deze in 

de winter niet binnen te halen. 

Hallo feestjes!
Altijd feest in uw tuin! Vrienden en familie vinden altijd 

beschutting onder uw overkapping. In uw tuin vallen feestjes, 

zoals tuinbarbecues nooit meer in het water! Voeg de juiste 

wandoplossing toe en u geniet het hele jaar door!

 Z  ALUVIDA HILL XL

 Z  ALUVIDA CURVE 22

Ready to relax!
In de zomer vindt u schaduw en verfrissing 

op het warmst van de dag. Nestel u in uw 

tuinsalon en geniet langer van dat goede 

boek en een kop thee. Een warme dag, maar 

regen? Geen probleem, u bent beschermd 

en geniet langer van uw tuin. Wij geven u 

het juiste advies om uw zomer optimaal te 

verlengen.

 Z ALUVIDA ARC 8 DESIGNED SPECIAL
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 Z  ALUVIDA ARC 12
 Z  ALUVIDA ARC 8 SUPERSIZED

 Z  ALUVIDA ARC 22

Onze overkappingen kunnen gebruikt worden voor talloze 

doeleinden…

Laat u inspireren! 

Z Motorhome of caravan: U hoeft niet op zoek te gaan 

naar een winterstalling. Bescherm uw tweede thuis 

gewoon thuis.

Z Deurluifel: Verwelkom uw gasten op een aangename 

manier, regenvrij onder de luifel.

Z Stockageruimte: Heeft u een zelfstandig beroep of 

gewoon plaats tekort? Berg uw materialen droog op.

Z Jacuzzi of zwembad: Geniet het hele jaar door van uw 

wellness thuis.

Z Overloop: Verplaats u droog van het ene naar het andere 

gebouw.

Z Opbergplaats: Berg uw tuinmeubelen, bbq, ... handig op.

PROJECTEN

“Mijn medewerkers stallen voortaan hun fiets droog.”
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Er zijn geen limieten aan de oplossingen die wij u kunnen 

bieden!

Ook uw organisatie, bedrijf, winkel, … kan een overkapping 

goed gebruiken. 

Een fietsoverkapping voor uw medewerkers, een 

overkapping voor tijdens de pauzes, moeten klanten zich 

aanmelden aan een receptie en staan ze hierdoor soms 

even buiten in de regen, … Deze kleine ingrepen verhogen de 

klantvriendelijkheid! 

Ook scholen, rusthuizen, jeugdbewegingen, steden en 

gemeenten kunnen genieten van de voordelen van een 

overkapping. Activiteiten kunnen steeds doorgaan, kinderen 

spelen in het droge, laad –en loszones overkappen 

beschermt uw producten, … 

 Z  ALUVIDA ARC 8 DESIGNED SUPERSIZED 1514



ALUVIDA HILL 6

ALUVIDA HILL 8

ALUVIDA HILL 10

ALUVIDA HILL 
6 DESIGNED

 Z ALUVIDA HILL 6 - Designed

HILL
Een hip & trendy overkapping aan een  

scherpe prijs. Hill is recht voor de raap. Een 

stoerdere lijn met de nodige attitude.  Door het 

minimalistisch en slank design past deze lijn bij 

elk type woning of gebouw. 

Wil u haar helemaal doen schitteren? Kies dan voor 

de ‘designed’-afwerking. De strakke dakomranding 

zorgt voor de finishing touch.

COLLECTIE 
ALUVIDA®

Deze collectie omvat 3 verschillende daklijnen. 

Binnen elke daklijn kiest u telkens uit verschillende 
modellen. Voor mensen die graag een strakke afwerking 

wensen, hebben we de afwerking ‘designed’, toepasbaar bij 

ieder model. 
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ALUVIDA CURVE 15

ALUVIDA CURVE  22

ALUVIDA CURVE 30

CURVE

Deze overkapping houdt niet van kantjes. 

Curve is zachter van boogvorm. Een zacht golvende 

lijn met een moderne toets.  

Een vorm die heel goed samengaat met een 

landelijke en modern landelijke bouwstijl.

 Z ALUVIDA CURVE 15
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 Z ALUVIDA ARC 22 SUPERSIZED

ALUVIDA ARC 8
DESIGNED

ALUVIDA ARC 8

ALUVIDA ARC  12 ALUVIDA ARC 22

ALUVIDA ARC
SUPERSIZED

Veel plaats nodig? Kies voor meerdere bogen  

die naadloos op elkaar aansluiten met de 

uitvoering ‘supersized’.. 

ARC
Deze overkapping gooit alles wat recht is 

overboord. De Arc modellen kunnen zowel 

aangebouwd als vrijstaand opgesteld worden.

Arc is het model dat de boogvorm optimaal 

gebruikt. Een elegante meerwaarde voor uw 

woning. Een vorm die uitstekend past bij een  

landelijke bouwstijl. Wil u haar helemaal doen 

schitteren? Kies dan voor de ‘designed’-afwerking. 

De strakke dakomranding zorgt voor de finishing 

touch. 
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 Z  ALUVIDA ARC 8 DESIGNED

KLEUR
Alle RAL-kleuren zijn mogelijk, ook in structuurlak
Kies hetzelfde kleur als uw ramen, poort, afsluiting,…. 
Alle profielen en onderdelen worden onder kwaliteitslabel 
gepoederlakt. 

WANDEN
Door het plaatsen van een wand verhoogt u het comfort 
aanzienlijk. Wanden beschermen tegen wind, slagregen, 
ongewenste bezoekers, … 

Kies uit diverse systemen in aluminium, polycarbonaat of 

glas. 

WATERAFVOER
Onze overkappingen worden voorzien van één of meerdere 
afvoergoten die geïntegreerd zijn. Dit met de mogelijkheid 
tot afvoer naar een regenput of drainage in de grond.

DAKBEDEKKING
Standaard kiest u uit diverse types meerwandig 
polycarbonaat: helder opaal, hittewerend, isolerend, ... 
Meerwandig polycarbonaat biedt de beste verhouding naar 
slagvastheid, levensduur, lichtopbrengst en prijs. Daarnaast 
kan u ook kiezen voor glas, massief acrylaat of massief 
polycarbonaat.

FUNDERING
Een solide en stabiele fundering is erg belangrijk voor 
de wind- en sneeuwbelasting. Elke overkapping wordt 
met funderingssets op maat verankerd in functie van de 
bestaande ondergrond.

GARANTIE
Kwaliteit om trots op te zijn! Wij geven volgende garanties:
10 jaar garantie op:
• Dakbedekking: UV-resistentie / Slagvastheid / Verkleuring
• Kwaliteit lakwerk - Alle onderdelen worden gelakt onder 
Qualicoat label
• Constructie (gebruikte materialen) + stabiliteit
Alle constructies zijn berekend op hoge wind- en 
sneeuwbelasting. Op verzoek kunnen de constructies zelfs 
extra verstevigd worden.

2 jaar garantie op: verlichting, voedingen en sensoren.

MONTAGE
U kan uw overkapping eenvoudig zelf monteren, door 
gebruik te maken van onze duidelijke handleiding.  
Montage door onze diensten is ook mogelijk. 

MATERIALEN
Onze overkappingen bestaan uit unieke aluminium 
extrusieprofielen. 

Alle bevestigingsmaterialen zijn in inox. Een belangrijk detail 
dat de levensduur van uw overkapping ten goede komt.  
Uw project wordt in onze ateliers in Roeselare gemaakt.

OPTIES

VERLICHTING
Verlichting vergroot de mogelijkheden onder uw 

overkapping. In uw Aluvida overkapping kan u 

kiezen voor spaarzame LED-buitenverlichting met 

hoge lichtopbrengst. Kabels worden in het systeem 

geïntegreerd.
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Zwaaikomstraat 22, 8800 Roeselare - Belgium
+32 51 26 93 93

info@acd.eu, www.acd.eu
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