
VERANDA’S

Vier seizoenen lang genieten van uw tuin

TERRASOVERKAPPINGEN



Met een houten overkapping kunt u op ieder gewenst moment 
genieten van het buitenleven, vier seizoenen lang. Een veranda 
verbindt uw tuin met de woning en geeft meerwaarde aan 
het leefgenot. De overkappingen van Pext worden zorgvuldig 
en met uiterste precisie op maat gemaakt, wat zorgt voor een 
veranda van topkwaliteit.

Omdat een houten veranda gemaakt wordt van een 
natuurproduct, past dit perfect in uw omgeving van uw tuin. Het 
hout heeft een warme uitstraling welke authentiek is, maar toch 
hedendaags. 

Pext biedt een uitgebreid assortiment houten overkappingen, 
waardoor ervoor ieder een overkapping is. Deze worden 
allemaal geleverd als compleet en volledig voorbereid 
bouwpakket. Door onze uitgebreide montagehandleidingen 
kunt u eenvoudig uw eigen veranda monteren.

EINDELOOS GENIETEN
Van het buitenleven



Scan de QR Code op de 
achterkant van de brochure 

voor meer informatie en 
prijzen.



DOUGLAS HOUT
Een sterk natuurproduct

Met een houten overkapping kiest u voor een natuurproduct. 
Hout heeft een warme uitstraling die altijd goed aansluit bij elke 
tuin. Authentiek en toch hedendaags. 

Pext maakt gebruik van geoptimaliseerd Douglas hout. Hierbij 
is het hout gedroogd (tot 18%), gevingerlast, duplo verlijmd, 
geschaafd en gekant. Dit maakt de balken stabieler en 
maatvast, waardoor het kromtrekken en scheuren beperkt wordt. 

Door het schaven van de balken, kan het vuil zich minder 
hechten aan het hout en maakt het makkelijker om de balken te 
beitsen en is de kans op splinters zeer klein.

Advies is om de Douglas constructie wel te beitsen. Dit voor 
behoud van kleur, of om de veranda een eigen unieke kleur 
passend bij de woning te geven, en de levensduur te verlengen.

Al ons hout wordt duurzaam geproduceerd en is voorzien 
van het FSC keurmerk. Het gebruikte hout is afkomstig uit 
lokale bossen, waar herbebossing en houtkap plaatsvinden in 
overeenstemming met de levenscyclus van het bos.

Hierdoor valt ons Douglas hout onder duurzaamheidsklasse 3 
en wordt geoptimaliseerd voor een zolang mogelijke levensduur. 
Toch kan de natuurlijke werking van het hout nooit voorkomen 
worden, waardoor er altijd scheurtjes in het hout kan ontstaan, 
wat zorgt voor een natuurlijke en karakteristieke uitstraling.
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CIRCULAIR ALUMINIUM
Beter voor het klimaat

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen 
aan een duurzamere wereld. Daarom hebben wij gekozen 
voor circulair aluminium. Maar wat houdt dit nou precies in? 

Pext maakt gebruik van circulair aluminium wat dezelfde of 
zelfs betere eigenschappen heeft dan klassiek aluminium. 
Door het gebruik van circulair aluminium wordt er tot wel 
95% minder energie verbruikt, ten opzichte van klassiek 
aluminium. 

Circulair aluminium beschikt over positieve eigenschappen 
zoals een goede sterkte- /gewichtsverhouding, gemakkelijke 
vervormbaarheid, geleidbaarheid en natuurlijk oneindig 
recycleerbaarheid. 

Het aluminium is samengesteld uit een zo hoog mogelijke 
concentratie aan gerecycled aluminium met gebruikmaking 
van zoveel mogelijke groene energie. Hierdoor is er 
minder uitputting van natuurlijke grondstoffen en fossiele 
brandstoffen, minder CO₂-uitstoot door minder transport en 
minder CO₂-uitstoot door gebruik van hernieuwbare energie.

Het gerecycled aluminium wordt gecombineerd met 
nieuw aluminium, om de huidige legering specificaties te 
garanderen. Doordat er tussen de 80% en 97% van het 
gerecyclede aluminium gebruikt kan worden, is het vele 
malen duurzamer en beter voor het klimaat.

Ons aluminium bestaat uit een EN-AW 6060 legering en 
heeft een hoge corrosiebestendigheid. Circulair aluminium is 
dus beter voor het klimaat en is prijstechnisch vergelijkbaar 
met klassiek aluminium.
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De combinatie van deze materialen is uniek en staat garant 
voor een stijlvolle overkapping van topklasse!

De kracht van 
Hout en Aluminium



LEXAN     POLYCARBONAAT 
OF GLAS
Een stevig dak met veel licht

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. 
Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als 
synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de 
beste kwaliteit, voor gebruik van het dak.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- 
en-geluidsisolerend, koud te buigen UV-bestendig en 
leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere 
kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met 
een zeer hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn 
maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext veranda’s 
ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Zo 
blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De 
polycarbonaat platen zijn verkrijgbaar in de kleuren helder 
en opaal.

Heeft u toch liever glas, dan heeft Pext voor u de juiste 
veranda’s met glazen dak. Dit glas bestaat uit 44.2 
veiligheidsglas, wat inhoudt dat de glazen bestaan uit 2 
lagen van 4 mm verlijmd dik glas. Tussen deze 2 lagen zit 
een folie, waardoor het glas bestand is tegen aanslagen en 
zal minder snel door vallen. Hiermee bedoelen we dat het 
glas nog wel kan breken, maar zal door het folie aan elkaar 
blijven zitten.  

U zult dus in alle tijden veilig onder uw veranda kunnen zitten 
en kunnen genieten van uw tuin. Standaard wordt er gewerkt 
met een maximale glas breedte van 800 mm, maar is het 
altijd mogelijk de veranda met glazen dak in maatwerk te 
bestellen.

Voor de Douglas lichtstraten gebruiken we standaard de 
55.2 veiligheidsglas, dit maakt het glas nog steviger en kun je 
hiermee grotere oppervlaktes overbruggen.
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Haal alles uit uw veranda



ONZE COLLECTIE
Muuraanbouw veranda’s

DD20
Standaard veranda

DD50
Luxe veranda

DD50G
Veranda met glazen dak

DD50G XL
Veranda XL met glazen dak

Veranda met staanders en dwarsliggers van 12 cm dik of optio-
neel met 14 cm. Een aluminium profielsysteem en Lexan polycar-
bonaat beglazing in de kleur opaal of helder.

Luxe veranda met staanders en dwarsliggers van 12 cm dik of 
optioneel met 14 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in de 
kleur antraciet, zwart of wit en Lexan polycarbonaat beglazing 
verkrijgbaar in de kleur opaal of helder.

Luxe veranda met gelaagd veiligheidsglas 44.2. Staanders en 
dwarsliggers van 14 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in 
de kleur antraciet, zwart of wit en gelaagd veiligheidsglas van 
44.2 mm dik. Voor een glasheldere doorkijk.

Luxe grote veranda van Douglas hout, met staanders en dwars-
liggers van 18 cm dik en liggers van 8x20 cm. Een profielsysteem 
met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en Lexan 
polycarbonaat beglazing in de kleur opaal of helder.

Luxe grote veranda van Douglas hout, met staanders en dwarslig-
gers van 18 cm dik en liggers van 8x20 cm.  Een profielsysteem 
met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en gelaagd 
veiligheidsglas van 44.2 mm dik. 

DD50 XL
Luxe XL veranda

Kijk vanaf pagina 30 voor meer details en afmetingen 14

DD30
Basic veranda

Veranda met staanders en dwarsliggers van 12 cm dik. Een alu-
minium profielsysteem en Lexan polycarbonaat beglazing in de 
kleur opaal of helder. Maatwerk is hierbij niet mogelijk. 
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ONZE COLLECTIE
Vrijstaande veranda’s

DD20V
Standaard veranda

DD50V
Luxe veranda

DD50GV
Veranda met glazen dak

DD50V XL
Luxe XL veranda

DD50GV XL
Veranda XL met glazen dak

Vrijstaande veranda met staanders en dwarsliggers van 12 cm dik 
of optioneel met 14 cm. Een aluminium profielsysteem en Lexan 
polycarbonaat beglazing in de kleur opaal of helder.

Vrijstaande luxe veranda met staanders en dwarsliggers van 12 
cm dik of optioneel met 14 cm. Een profielsysteem met sierklik-
lijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en Lexan polycarbonaat 
beglazing verkrijgbaar in de kleur opaal of helder.

Luxe vrijstaande veranda met gelaagd 44.2 mm veiligheidsglas. 
Staanders en dwarsliggers van 14 cm. Een profielsysteem met 
sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en gelaagd veilig-
heidsglas als beglazing. Voor een glasheldere doorkijk.

Luxe vrijstaande veranda van Douglas hout, met staanders en 
dwarsliggers van 18 cm dik en liggers van 8x20 cm. Een pro-
fielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en 
Lexan polycarbonaat beglazing in de kleur opaal of helder.

Luxe vrijstaande XL veranda van Douglas hout, met staanders en 
dwarsliggers van 18 cm dik en liggers van 8x20 cm.  Een pro-
fielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en 
gelaagd veiligheidsglas van 44.2 mm dik. 

Kijk vanaf pagina 32 voor meer details en afmetingen19

DD30V
Basic veranda

Veranda met staanders en dwarsliggers van 12 cm dik. Een alu-
minium profielsysteem en Lexan polycarbonaat beglazing in de 
kleur opaal of helder. Maatwerk is hierbij niet mogelijk. 



Ontdek ook onze 
Solar Veranda op Pext.nl
Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat 
we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we 
onze ecologische voetafdruk zo laag of zelfs neutraal mogelijk 
te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange 
levensduur, die na gebruik goed zijn te hergebruiken.
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TERRASOVERKAPPINGEN
Muuraanbouw en vrijstaand

KLASSIEK
Authentieke overkapping

MODERN
Design oververkapping

Deze klassieke terrasoverkapping heeft een robuuste en solide uitstraling met een plat dak. Deze overkapping is verkrijgbaar in zowel 
een muuraanbouw en vrijstaande versie en staat op staanders van 14 cm dik. Voor een sterke fundering kun je de overkapping klassiek 
op betonpoeren zetten, ook voor behoud van het hout dat niet in directe contact komt met de grond. Door de kenmerkende oversteek 
geef je de overkapping een authentieke uitstraling. Tip: verf je overkapping in het zwart voor een chique geheel.

Deze moderne terrasoverkapping heeft een moderne uitstraling met een plat dak. Deze overkapping is verkrijgbaar in een muuraan-
bouw en vrijstaand en staat op staanders van 14 cm dik. Voor een sterke fundering kun je de overkapping modern op betonpoeren 
zetten, ook voor behoud van het hout dat niet in directe contact komt met de grond. Voor extra beschutting is het mogelijk om houten 
wanden te plaatsen, dit geldt voor zowel de moderne overkappingen als de overkapping klassiek.

Kijk vanaf pagina 36 voor meer details en afmetingen



TERRASOVERKAPPINGEN
Met lichtstraat

Graag meer uit een terrasoverkapping halen? Combineer uw terrasoverkapping met een lichtstraat naar keus. Dit zorgt voor meer lich-
tinval en een ruimtelijk gevoel onder uw overkapping. Met een lichtstraat behoudt u meer daglicht in uw woning en geeft u uw overkap-
ping een luxe uitstraling. De lichtstraten passen naadloos op de terrasoverkapping; dit wordt allemaal voorbereid in de eigen productie 
van Pext. Een terrasoverkapping verhoogt het woongenot aanzienlijk en geeft u meer ruimte, om extra te kunnen 
genieten van uw tuin. Pext heeft twee verschillende soorten lichtstraten: namelijk een lichtstraat met een lessenaarsdak en zadeldak. Een 
lessenaarsdak is een lichtstraat die afloopt aan één zijde. Een zadeldak lichtstraat bestaat uit twee aflopende zijden, beide onder een 
hoek van tien graden. Kijk vanaf pagina 38 voor meer details en afmetingen van onze Douglas lichtstraten.
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LICHTSTRATEN
Voor terrasoverkappingen

ZADELDAK
Voor optimale lichtinval

DAKLICHT
Voor in een kleine ruimte

LESSENAARSDAK
Voor meer licht voor uw terrasoverkapping

Onze zadeldak lichtstraten zijn ontworpen om zoveel mogelijk 
lichtinval te creëren. Het zadeldak heeft twee schuine kanten (10 
graden) wat zorgt voor een brede en unieke lichtinval. 

Met zijn houten onderconstructie van zeer sterk Douglas hout 
(duurzaamheidsklasse 3), gaat de lichtstraat zeer lang mee. Het 
glas bestaat uit 55.2 veiligheidsglas, waardoor de lichtstraat 
doorvalveilig is. Om meer comfort te creëren is het ook mogelijk 
om de beglazing te voorzien van getint glas. Dit zorgt ervoor dat 
de warmte geminimaliseerd wordt en er minder reflectie is door 
het zonlicht. Door het verfijnd ontwerp ziet het er van boven en 
van beneden er superstrak uit en is het een echte toevoeging aan 
uw overkapping.

De lessenaarsdak lichtstraten hebben één schuine kant (5 graden) 
wat zorgt voor meer licht in uw overkapping. Door zijn ontwerp 
geeft het een unieke kijk op de terrasoverkapping. 

Met zijn houten onderconstructie van zeer sterk Douglas hout 
(duurzaamheidsklasse 3), gaat de lichtstraat zeer lang mee. 
Door het glas wat bestaat uit 55.2 veiligheidsglas, is de lichtstraat 
doorvalveilig. Om meer comfort te creëren is het ook mogelijk om 
de beglazing te voorzien van getint glas. Dit zorgt ervoor dat de 
warmte geminimaliseerd wordt en er minder reflectie is door het 
zonlicht. Door het verfijnd ontwerp ziet het er van boven en van 
beneden er superstrak uit en is het een echte toevoeging aan uw 
overkapping.

Onze daklicht lichtstraten zijn speciaal ontworpen voor kleine 
ruimtes. Het daklicht heeft een schuine kant (5 graden), wat zorgt 
voor een unieke lichtinval. 

Met zijn houten onderconstructie van zeer sterk Douglas hout 
(duurzaamheidsklasse 3), gaat de lichtstraat zeer lang mee. Het 
glas bestaat uit 55.2 veiligheidsglas, waardoor de lichtstraat 
doorvalveilig is. Om meer comfort te creëren is het ook mogelijk 
om de beglazing te voorzien van getint glas. Dit zorgt ervoor dat 
de warmte geminimaliseerd wordt en er minder reflectie is door 
het zonlicht. 

Kijk vanaf pagina 36 voor meer details en afmetingen 24

Tip: combineer meerdere losse daklichten voor nog meer licht en 
een unieke uitstraling!



25



Geleverd als 
compleet bouwpakket!





TECHNISCHE GEGEVENS
Veranda’s, terrasoverkappingen en lichtstraten

Hier kunt u alle technische gegevens van onze veranda’s, 
terrasoverkappingen en lichtstraten vinden. Bent u benieuwd 
naar de montage van onze producten dan kunt u terecht op 
onze website. Hier vindt u alle montagehandleidingen, waarin 
uitgebreid beschreven staat hoe u onze producten moet 
monteren. 

Al onze montagehandleidingen zijn samengesteld door onze 
experts op het gebied veranda’s, terrasoverkappingen en 
lichtstraten. Hierbij wordt elk detail beschreven en uitgelegd hoe 
elk onderdeel gemonteerd moeten worden. Elk onderdeel is in 
3D getekend, zodat elk aanzicht goed te zien is. 

Al onze veranda’s, terrasoverkappingen en lichtstraten 
worden geproduceerd en geleverd als een compleet 
bouwpakket. Hierbij kunt u denken aan schroeven, gatzaag, 
boortjes etc. Kortom alles wat u nodig bent om uw veranda, 
terrasoverkapping of lichtstraat te monteren.
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DD30
Basic veranda muuraanbouw

DOORSNEDE DD30

DD20 & DD50
Standaard en luxe veranda muuraanbouw

DOORSNEDE DD20 & DD50

Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3060 3270 4060 4340 5060 5410 6060 6480 7060 7550 8060

Aantal vakken 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Aantal staanders 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 2000 2500 3000 3500 4000
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Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3060 4060 5060 6060 7060 8060

Aantal vakken 3 4 5 6 7 8
Verkrijgbaar in de 

volgende diepte maten  in mm 2500 3000 3500 4000



Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3000 4000 5000 5500 6000 7000 8000

Aantal vakken 4 5 6 7 8 9 10
Aantal staanders 2 2 3 3 3 3 3

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 2000 2500 3000 3500

DOORSNEDE DD50G 

DD50G
Veranda met glazen dak muuraanbouw
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Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3080 3290 4080 4360 5080 5430 6080 6500 7080 7570 8080

Aantal vakken 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Aantal staanders 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 3000 3500 4000 4500 5000

DOORSNEDE DD50 XL

DD50 XL
Luxe XL veranda muuraanbouw
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Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3000 4000 5000 5500 6000 7000 8000

Aantal vakken 4 5 6 7 8 9 10
Aantal staanders 2 2 2 3 3 3 3

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 3500 4000 4500 5000

DOORSNEDE DD50G XL 

DD50G XL
Glazen XL veranda muuraanbouw

DD30V
Basic veranda vrijstaand

DOORSNEDE DD30V

Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3060 4060 5060 6060 7060 8060

Aantal vakken 3 4 5 6 7 8
Verkrijgbaar in de 

volgende diepte maten  in mm 2500 3000 3500 4000
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Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3060 3270 4060 4340 5060 5410 6060 6480 7060 7550 8060

Aantal vakken 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Aantal staanders 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 2000 2500 3000 3500 4000

DOORSNEDE DD20V & DD50V

DD20V & DD50V
Standaard en luxe veranda vrijstaand

Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3000 4000 5000 5500 6000 7000 8000

Aantal vakken 4 5 6 7 8 9 10
Aantal staanders 4 4 6 6 6 6 6

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 2000 2500 3000 3500

DOORSNEDE DD50GV 

DD50GV
Glazen veranda vrijstaand
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Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3080 3290 4080 4360 5080 5430 6080 6500 7080 7570 8080

Aantal vakken 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
Aantal staanders 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 3000 3500 4000 4500 5000

Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3000 4000 5000 5500 6000 7000 8000

Aantal vakken 4 5 6 7 8 9 10
Aantal staanders 4 4 4 6 6 6 6

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 3500 4000 4500 5000

DOORSNEDE DD50V XL

DOORSNEDE DD50GV XL

DD50V XL
Luxe XL veranda vrijstaand

DD50GV XL
XL Veranda met glazen dak vrijstaand 
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Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3058 3658 4258 4858 5458 6058 6658 7258 7858

Aantal vakken 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Aantal staanders 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 2000 2500 3000 3500 4000

DOORSNEDE 

TERRASOVERKAPPING
Modern muuraanbouw

Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3058 3658 4258 4858 5458 6058 6658 7258 7858

Aantal vakken 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Aantal staanders 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 2000 2500 3000 3500 4000

DOORSNEDE 

TERRASOVERKAPPING
Klassiek muuraanbouw
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Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3058 3658 4258 4858 5458 6058 6658 7258 7858

Aantal vakken 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Aantal staanders 4 4 4 6 6 6 6 6 6

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 2000 2500 3000 3500 4000

DOORSNEDE 

TERRASOVERKAPPING
Modern vrijstaand

Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 3058 3658 4258 4858 5458 6058 6658 7258 7858

Aantal vakken 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Aantal staanders 4 4 4 6 6 6 6 6 6

Verkrijgbaar in de 
volgende diepte maten  in mm 2000 2500 3000 3500 4000

DOORSNEDE 

TERRASOVERKAPPING
Klassiek vrijstaand
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Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 762 1582 2402 3222 4042

Aantal vakken 1 2 3 4 5
Verkrijgbaar in de 

volgende diepte maten  in mm 750 1000 1250 1500

ZADELDAK
Enkel gelaagd glas

LESSENAARSDAK
Enkel gelaagd glas

DOORSNEDE 

Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 762 1582 2402 3222 4042

Aantal vakken 2 4 6 8 10
Verkrijgbaar in de 

volgende diepte maten  in mm 1550 2050 2550 3050

DOORSNEDE 
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Verkrijgbaar in de
volgende breedte maten in mm 762 1250 1750 2250

Aantal vakken 1 1 1 1
Verkrijgbaar in de 

volgende diepte maten  in mm 750 1000 1250 1500

DAKLICHT
Enkel gelaagd glas

DOORSNEDE 

DOORSNEDE VOORAANZICHT ONGEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN
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Maatwerk
is altijd mogelijk





TOEBEHOREN
Wanden, goten, betonpoeren, beits etc.

Aluminium siergoot 
antraciet

Aluminium bakgoot 

Zinken goot 

Aluminium siergoot
zwart

Aluminium siergoot
wit

GOTEN
Afvoeren van het hemelwater 

Het netjes afvoeren van hemelwater is belangrijk voor de 
levensduur van de overkapping. Het voorkomt inwateren van 
de houten constructie en opspattend vuil. De goot is tevens een 
mooie accessoire die uw veranda extra uitstraling geeft.

Voor het afvoeren van hemelwater leveren wij diverse bijpassende 
goten en afvoersets. De goot kan op maat worden geleverd, 
zodat de goot altijd past aan uw veranda. 

AFVOERSETS
Hoogwaardige leidingsysteem

Onze afvoersets van de dakgoten voltrekt zich doormiddel van 
co-extrusie. Hierdoor wordt de uitzetting door de opwarming 
beperkt. Door de toevoeging van een hoog percentage 
pigmenten en titaandioxide zijn de PVC afvoersets van Nicoll 
UV-bestendig en bevordert het de weerstand tegen chemische en 
thermische schokken. 

Wij geven dan ook maar liefst 10 jaar garantie op de 
kleurechtheid. Daarnaast zijn onze PVC afvoersets vorstbestendig 
en getest op waterdichtheid.

Onze PVC afvoersets zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs, 
wit, zwart en antraciet. Voor de zinken goot is de afvoerset 
verkrijgbaar in het zink.
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BETONPOEREN
Voor een sterke fundering

Op het moment dat u een constructie wilt plaatsen, zoals 
bijvoorbeeld een veranda, terrasoverkapping of carport, is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat er eerst een fundering staat. 
Deze fundering maakt u met het gebruik van betonpoeren. Houdt 
u hierbij rekening met de gesteldheid van de bodem. Afhankelijk 
hiervan kan een andere manier van funderen noodzakelijk zijn.

Een betonpoer is gemaakt van beton. Dit beton zorgt ervoor dat 
uw bouwproject stevig staat bij bijvoorbeeld een storm of harde 
wind. Tevens zorgt u er met een betonpoer voor dat het hout van 
uw overkapping of veranda niet in contact komt met regenwater. 

In ons assortiment heeft u de keuze tussen de standaard 
betonpoer, betonpoer verbreed in het antraciet voor 140x140mm 
staanders en betonpoer in het antraciet voor 180x180mm 
staanders . De betonpoer in het antraciet geeft net dat stukje extra 
uitstraling.

DOUGLAS DOKEN
Voor een klassieke uitstraling

Douglas doken worden gebruikt voor een authentieke pen-en-gat 
uitstraling. 

Hierbij boort u eerst een gat van 22 mm, met de meegeleverde 
boor. Vervolgens slaat u de houten pen (doken) in het gat, zodat 
de twee balken met elkaar verbonden lijken. In één set zitten 24 
stuks doken en wordt de speedboor gratis meegeleverd. 

Een goede manier om het Douglas hout te beschermen, is door 
het Douglas hout te beitsen. 

Het zorgt ervoor dat de kleur van het hout behouden en 
beschermt blijft. 

Onze beits is verkrijgbaar in de kleur transparant blank, dekkend 
diep zwart, dekkend antraciet of dekkend wit.

Wilt u graag het hout in een andere kleur beitsen, dan kunt u 
in principe alle buiten beitsen gebruiken, waarbij de nerven 
zichtbaar blijven. 

BEITS
Voor behoud van het Douglas hout

Transparant Antractiet

Wit Zwart
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HOUTEN ZIJWANDEN
Voor meer beschutting 

Een zijwand of achterwand in de overkapping biedt extra 
beschutting en privacy. Zo kan er nog vaker van het buitenleven 
en de tuin worden genoten. 

De wanden met blokhutprofielen 28x195mm (veer-en-groef 
verbinding) zijn uitgevoerd met een profiellattenset waarmee je 
een sponningsysteem creëert. De profiellatten 48x22mm monteer 
je langs de randen aan beide zijden van het blokhutprofiel en 
hiermee klem je de wand. Dit zorgt voor een strak geheel aan 
zowel de voorzijde als de achterzijde

De set wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. De wand 
wordt in standaard maat geleverd, passend bij onze veranda’s.

45



GLAZEN ZIJWANDEN
Voor meer beschutting en licht

Wilt u graag beschut zitten maar toch veel licht in uw overkapping halen, neem dan een glazen wand. Deze glazen wanden zijn 
verkrijgbaar met en zonder roedes. Een glazen wand zonder roedes geeft een strakkere uitstraling en een mooi geheel. De wanden met 
roedes hebben door de meerdere vakken een klassieke uitstraling.

De buitenzijde bestaat uit aluminium profielen waar het glas in klemt, waarmee deze weer afgewerkt zijn met gepoedercoate sierlijsten 
in het antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010). Voor een sfeervolle uitstraling gebruiken wij aan de binnenkant Douglas 
hout. De roedes zorgen voor een authentieke uitstraling en door middel van innovatieve constructie met rubbers sluit het geheel goed af.
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GLAZEN SCHUIFWAND
Langer genieten van het buitenleven
Graag langer genieten van het buitenleven onder je overkapping? Dan is het toepassen van een glazenschuifwand de ideale 
oplossing. Het zorgt ervoor dat je beschermt bent tegen wind, hagel, regen en dat er bladeren, takken en insecten niet de overkapping 
binnen komen. Door het glas kun je onbelemmerd genieten van je tuin en kun je zelf bepalen of je de glazen schuifwand gedeeltelijk 
open zet of in zijn geheel. De glazen schuifwand is te verkrijgen in RAL9005, RAL7016 (structuur lak) en RAL9010 (gladde lak).

De glaspanelen hebben een standaard glasbreedtematen van 820, 900 en 1030 mm. De overlap per paneel bedraagt minimaal 25 
mm. Bij toepassing van de optionele meenemers bedraagt de overlap 35 mm. De glashoogte is per 50 mm waardoor in combinatie 
met variabele ruimte in het bovenprofiel, alle hoogtematen van 2000 tot 2600 mm mogelijk zijn. Aan de hand van de breedte van 
de schuifwand wordt bepaald welke breedte glaspanelen in de schuifwand komen. Meer informatie over onze schuifwanden kun je 
vinden in de glazen schuifwanden brochure op onze website.



BESTELPROCES
Van bestelling tot levering

Wat zoek ik?

Veranda

Muuraanbouw
of

Vrijstaand

Glas
of

Polycarbonaat

Kies een maatvoering:

(let op de breedte en diepte 
maat)

Kies de dikte staanders van de 
veranda. keuze uit 120 mm, 140 

mm en 180 mm.

Kies de kleur profielen (alleen 
bij 50 serie):

RAL9005 (zwart)
RAL7016 (antraciet)

RAL9010 (wit)

Kies een betonpoer:

Standaard 120/140 mm 
Antraciet verbreed 140 mm

Antraciet 180 mm

Kies type goot en afvoer:
Aluminium bakgoot

Siergoot (antraciet, zwart en 
wit)
Zink

Bestellen    Produceren    Transport→ →

Terrasoverkapping

Muuraanbouw
of

Vrijstaand

Klassiek
of

Modern

Kies een maatvoering:

(let op de breedte en diepte 
maat)

Optioneel: Lichtstraat

Lessenaarsdak
Zadeldak

Kies een betonpoer:

Standaard 140 mm
Antraciet 140 mm

Kies type afvoer:

Grijs
antraciet, zwart en wit

Zink

48



BESTELPROCES
Veelgestelde vragen

Wat is de maximale overspanning van de Veranda?
De maatvoering aangegeven in de brochure is de dakmaat; dit is de afmeting van het afdekgedeelte (glas met profielen). De maximale 
diepte van een standaard Douglas Veranda is 4m. De dwarsligger kan ook een 4m overspannen. De XL-veranda gaat tot een 5 m vrije 
overspanning. Als de schoren constructief goed worden gemonteerd zijn hier nog wel kleine variabelen in mogelijk. Op aanvraag zijn 
de constructieberekeningen van onze Veranda’s beschikbaar.

Wat is de hellingshoek van de overkappingen?
De standaard Veranda’s worden voorbereid op een hellingshoek van 5 graden. Dit betekent een afschot van ca 9 cm per meter. De 
Solar Veranda staat in een hoek van 10 graden, zo vangt hij meer zonlicht op en is er een betere afvoer van regenwater en vuil.

Heb ik ook veel onderhoud van mijn overkapping?
Al onze producten zijn onderhoudsarm. Om het product in een mooie staat te houden adviseren wij de overkapping jaarlijks schoon te 
maken en het hout te voorzien van een oliehoudende beits. Zo blijft de kleur mooi en wordt de levensduur van de overkapping ver-
lengd. Hoe u uw product het beste onderhoudt, leest u in dit artikel.

Schoonmaken van uw veranda, terrasoverkapping, lichtstraat of carport
Heeft u een veranda, terrasoverkapping, lichtstraat of carpot aangeschaft van Pext, dan is het belangrijk om deze goed te onder-
houden. Wij raden dan ook aan om minstens twee keer per jaar onze producten schoon te maken. Dit kunt u gemakkelijk doen met 
lauw zeepwater en een zachte borstel (geen schuurmiddelen, bijtende reinigingsmiddelen of harde borstels). Ook in de winter is het 
belangrijk om de daken van veranda’s, terrasoverkappingen, lichstraten en carports sneeuwvrij schoon te vegen (niet met een te harde 
bezem). Het gewicht van sneeuw kan namelijk op het dak toenemen en raden daarom altijd aan om losse sneeuw regelmatig van het 
dak te vegen.

Kan ik op het dak van een veranda lopen?
Het is niet verstandig om op de dakplaten te lopen, omdat de kans op beschadiging te groot is. U kunt wel op een houten plaat of plank 
staan, die in de breedte over de liggers is gelegd. Hierdoor wordt het gewicht verdeeld over de liggers en wordt beschadiging voorko-
men.

Kan ik zelf een veranda, lichtstraat, terrasoverkapping of carport monteren?
Alle producten van Pext zijn gemakkelijk te monteren aan de hand van onze uitgebreide montagehandleidingen. Pext heeft alle produc-
ten zo ontworpen, dat het als bouwpakket wordt geleverd en in elkaar kan worden gezet. Hierbij worden alle materialen meegeleverd 
wat nodig is voor de montage. Van schroeven tot aan boren, alles wordt compleet geleverd. Dit is dan ook de kracht van Pext!

Heb ik een bouwvergunning nodig?
Het bouwen van een veranda valt onder ‘bijbehorende bouwwerken’. Er zijn hier specifieke regels voor opgesteld met veel uitzonderin-
gen. Plaatst u de veranda binnen vier meter van uw huis, dan mag deze niet hoger worden dan 30 centimeter boven de eerste verdie-
ping. Bent u van plan om nog groter te bouwen, dan raden wij u aan om informatie in te winnen bij uw gemeente. Hierbij kunt u een 
vergunningscheck doen en weet u wat wel en niet mag. Of doe online op omgevingsloket.nl de vergunningcheck.

Montagehandleidingen
Op onze website vindt u alle montagehandleidingen van onze daksystemen, lichtstraten, veranda’s, terrasoverkappingen en carports. 

Waar bezorgen jullie?
Wij bezorgen alleen in Nederland. Moet de bestelling echt in een ander land geleverd worden, neem dan even contact met ons op om 
te kijken naar de mogelijkheden.

Op welke dagen en op welke tijden wordt mijn bestelling bezorgd?
Alle bestellingen die door ons eigen transport worden vervoerd, worden geleverd van maandag tot vrijdag vanaf 7:00 uur tot 19.30 
uur. Wordt uw bestelling door een andere vervoerder geleverd, dan kunnen deze tijden verschillen. U krijgt van ons een dag van te 
voren altijd een sms of e-mail op welk tijdstip uw bestelling geleverd wordt.
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Transport in eigen beheer 



Dit is Pext:

Duurzaam aluminium

Compleet pakket, eenvoudig te monteren

Volledig voorbereid en op maat

Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit

Duurzaam, solide en onderhoudsarm

Maatwerk mogelijk

Uitstekende service

Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum
 
0519 - 25 20 90 

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code 
voor meer informatie en prijzen

Druk- en typefouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. © Pext b.v. 2023 Versie 2023.01


