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UNI-COVER  >  Carporte>

UNI-COVER carporte er velegnede til:

• Andelsboligbyggeri

• Lejlighedskomplekser

• Boligforeninger

• Rækkehuse

• Virksomheder  

• Villaer

Uni-cover carporte kan bygges sammen som moduler, 

således at der ikke optages mere plads end absolut 

nødvendigt.

Tagpladerne er kanalplader, dette sikrer at der ikke 

dannes kondens på undersiden af taget.

 

Mål for enkelt carport:

 Tag radius: 11000 mm 

 Længde:  5434 mm 

 Bredde; 3220 mm 

UNI-COVER carporte, rene linier:  
 

Tagkonstruktion er udført i kanalplader, monteret med 

alu-skinner der både giver flot udseende, og maksimal 

holdbarhed.

 

Carporten er udført i galvaniseret stål, for minimal 

vedligeholdelse og lang levetid.  

En UNI-COVER carport kan leveres i flere størrelser, 

f.eks. så den passer til en eller to personbiler. Højden 

kan ligeledes tilpasses så f.eks. campingvogn, båd eller 

varevogn kan overdækkes.

Alle UNI-COVER carporte fra HSM A/S leveres med 

integreret tagrende og skjulte nedløbsrør. 
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UNI-COVER  >  Carporte>

Carporte 1-2-3 - du vælger selv!>

1 

Carporten leveres som samlesæt, med  
montagevejledning. Du sørger selv for at grave 
og støbe fundamenterne fast, og du samler 
selv carporten.

2 

Du sørger selv for at grave og støbe funda-
menterne fast, efter den støbeplan du får sam-
men med fundamenterne.

Vi kommer med carporten når du er klar, og vi 
sørger for montagen af carporten, som vi rejser 
på de fundamenter du har klargjort i forvejen.
 
3 
 
Du læner dig tilbage og slapper af, det en-
este du skal sørge for, er at arbejdsområdet 
er ryddet, så klarer vi det hele, lige fra første 
spadestik til oprydningen bagefter. 
 
 

Mål for dobbelt carport: 

 Tag radius: 11000 mm 

 Længde:  5434 mm 

 Bredde: 5180 mm 

 

 Standard søjlehøjde er 2008 mm

Specialopgaver:  
f.eks. Sidebeklædning 

 Redskabsrum 

 Belysning 

 Cykelholdere m.m. 

  
Specialopgaver udføres efter tilbud i samråd med kunden. 
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Altaner og gelændere fra HSM>

Rækværk og gelændere fremstilles, efter 

kundens ønske, f.eks. som her i kombination 

mellem stål og hærdet glas.

HSM A/S tilbyder desuden opmåling og 

montage, til fornuftige priser – ring og få et 

tilbud.

HSM A/S er leveringsdygtige i en bred vifte 

af produkter i galvaniseret stål, dette sikrer 

en stilren sammenhæng mellem f.eks. 

udemøbler, hegn, gelændere, altaner og 

carporte.

HSM A/S udfører også større opgaver f.eks. 

som denne altan fremstillet i kombination 

mellem galvaniseret stål og glas.
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