
STÅLCARPORTE

Danmarks stærkeste carport program
-Til konkurrencedygtige priser og montering i hele Danmark.
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CUBUS®      

CUBUS® CarporT –  
minimaliSTiSk DeSign 
Der paSSer Til DeT 
moDerne Byggeri
CUBUS® er en elegant stålcarport med stramme 
linjer der passer ind i det moderne byggeri. en 
rigtig robust konstruktion med optimal beskyttelse 
af din bil, båd, motorcykel eller trailer. Udover at 
beskytte mod sol, regn og sne så leveres CUBUS® 
carporte også med en leD lyspakke som holder 
uvedkommende på afstand. lyset aktiveres ved en 
kombineret varme-& bevægelsessensor. et blødt 
og behageligt lys strømmer ud fra hvert af carpor-
tens 4 ben. leD lyset er gemt bag en matteret ple-
xiglasplade som giver et jævn fordelt lys. og lyset 
kan få strøm fra enten et medfølgende solpanel der 
monteres på carportens tag (hvor det ligger skjult) 
eller der kan tilsluttes 230V strøm til CUBUS® car-
portens elektronik boks.

10
års garanti

Snebelastning

125
kg/m2

2
års garanti 

på elektriske 
komponenter

CUBUS® dobbelt carport med 2 sidevægge og endevæg

CUBUS® dobbelt carport med endevæg

CUBUS® single carport med endevæg



4 5

CUBUS®         

Single CarporTe DoBBelT CarporTe
CUBUS® single carport
Art. nr. 6200577A
Længde x Bredde: 5,5 x 3,7 m.
Højde: 2,4 m.
Vægt: 550kg
Vægge og skur kan bestilles separat

Sidevæg i perforeret stål
Art. nr. 6200567A
Længde: 5,0 m.
Højde: 1,9 m.
Vægt: 100kg
Består af 3 fag og 2 stolper

Sidevæg i sort komposit plank
Art. nr. 6200994A
Længde: 5,0 m.
Højde: 1,8 m.
Vægt: 130kg
Består af 3 fag og 2 stolper

Endevæg i sort komposit plank
Art. nr. 6200995A
Bredde: 3,2 m.
Højde: 1,8 m
Vægt: 70kg
Består af 2 fag og 1 stolpe

Redskabsskur i sort komposit plank
Art. nr. 6200999A
Længde x Bredde: 2,3 x 3,7 m.
Højde: 2,4 m.
Vægt: 710kg
Dobbeltdør i stål. Dør kan placeres 4 forskellige steder i 
skuret for optimal indgang

Endevæg i perforeret stål
Art. nr. 6200563A
Bredde: 3,2 m.
Højde: 1,9 m.
Vægt: 70kg
Består af 2 fag og 1 stolpe

CUBUS® dobbelt carport
Art. nr. 6200579A
Længde x Bredde: 5,5 x 5,8 m.
Højde: 2,4 m.
Vægt: 760kg
Vægge og skur kan bestilles separat

Sidevæg i perforeret stål
Art. nr. 6200567A
Længde: 5,0 m.
Højde: 1,9 m.
Vægt: 100kg
Består af 3 fag og 2 stolper

Sidevæg i sort komposit plank
Art. nr. 6200994A
Længde: 5,0 m.
Højde: 1,8 m.
Vægt: 130kg
Består af 3 fag og 2 stolper

Endevæg i sort komposit plank
Art. nr. 6200996A
Bredde: 5,3 m.
Højde: 1,8 m.
Vægt: 140kg
Består af 3 fag og 2 stolper

Redskabsskur i sort komposit plank
Art. nr. 6200990A
Længde x Bredde: 2,3 x 5,8 m.
Højde: 2,4 m.
Vægt: 1020kg
Dobbeltdør i stål. Dør kan placeres 6 forskellige steder i 
skuret for optimal indgang

Endevæg i perforeret stål
Art. nr. 6200564A
Bredde: 5,3 m.
Højde: 1,9 m.
Vægt: 110kg
Består af 3 fag og 2 stolper

Stærk konStruktion
CuBuS® carport er lavet af stål 
som først er galvaniseret og 
derefter pulverlakeret. Farven 
er gråsort rAL7021 i glans 25 
(mat). Denne dobbelte beskyt-
telse gør også at vi yder 10 
års garanti på gennemtæring. 
Selve carportens ramme er i 
250x250mm stålprofiler og alt 
befæstelse er i rustfrit stål A2

SiDe- & enDevægge i StåL 
eLLer kompoSit
vægge til CuBuS carport fås 
både som perforeret stålplader 
i samme farve som carporten 
eller med brede sorte komposit 
plank.

tAgpLADer
er af 15mm. polycarbonat 
materiale som er et stærkt 
plastmateriale i bronze farve. 
tagpladerne har en lysgennem-
trængning på 10% og yder både 
effektiv skygge samt holder sig 
pæne i mange år fremover.

LeD BeLySning
Lyser effektivt men behageligt op 
i alle 4 hjørneben. Lyset aktiveres 
af en sensor som dermed også er 
med til at holde ubudne gæster 
væk. Lyset kan enten få strøm 
fra et medfølgende solpanel der 
placeres på carportens tag, eller 
tilsluttes huset 230v strøm.

tiLBehør
Der kan tilkøbes side- & en-
devæg der pænt men effektivt 
afskærmer mod nabo, have 
eller terrasse. Der kan også 
påmonteres et redskabsskur 
der effektivt beskytter cykler, 
værktøj eller havemøbler.

montering
vi monterer i hele landet.
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CALUX®         

CALUX® dobbelt carport

CALUX® dobbelt carport CALUX® dobbelt carport

CalUX® CarporT –  
eT re-DeSign af Den 
TraDiTionelle CarporT
CalUX® er en let og elegant stål-carport med de 
enkle linjer der passer ind i det traditionelle byggeri. 
en elegant konstruktion med optimal beskyttelse 
af din bil, båd, motorcykel eller trailer. Udover at 
beskytte mod sol, regn og sne så leveres CalUX® 
carporte standard med indbygget leD lys i alle 4 
stolper som holder uvedkommende på afstand. ly-
set aktiveres ved en kombineret varme-& bevægel-
sessensor. et blødt og behageligt lys strømmer ud 
fra hvert af carportens 4 ben. leD lyset er gemt bag 
en matteret plexiglasplade som giver et jævn fordelt 
lys. og lyset kan få strøm fra enten et medfølgen-
de solpanel der monteres på carportens tag eller 
der kan tilsluttes 230V strøm til CalUX® carportens 
elektronik boks.

10
års garanti

Snebelastning

125
kg/m2

2
års garanti 

på elektriske 
komponenter



98

CALUX®            

Single CarporTe DoBBelT CarporTe
CALUX® single carport
Art. nr. 6200581A
Længde x Bredde: 5,52 x 3,52 m.
Højde: 2,4 m.
Vægt: 430kg
Vægge og skur kan bestilles separat

Sidevæg i perforeret stål
Art. nr. 6200568A
Længde: 3,56 m.
Højde: 1,9 m.
Vægt: 70kg
Består af 2 fag og 1 stolpe

Sidevæg i sort komposit plank
Art. nr. 6200989A
Længde: 3,56 m.
Højde: 1,7 m.
Vægt: 80kg
Består af 2 fag og 1 stolpe

Endevæg i sort komposit plank
Art. nr. 6200992A
Bredde: 3,2 m.
Længde: 0,75 m.
Højde: 1,7 m.
Vægt: 130kg
Består af 4 fag og 3 stolper

Redskabsskur i sort komposit plank
Art. nr. 6200997A
Længde x Bredde: 1,8 x 3,41 m.
Højde: 2,4 m.
Vægt: 530kg
Dobbeltdør i stål. Dør kan placeres i begge sider af skuret for 
optimal indgang.

Endevæg i perforeret stål
Art. nr. 6200565A
Bredde: 3,2 m.
Længde: 0,75 m.
Højde: 1,9 m.
Vægt: 130kg
Består af 4 fag og 3 stolper

CALUX® dobbelt carport
Art. nr. 6200582A
Længde x Bredde: 5,52 x 5,78 m.
Højde: 2,5 m.
Vægt: 700kg
Vægge og skur kan bestilles separat

Sidevæg i perforeret stål
Art. nr. 6200568A
Længde: 3,56 m.
Højde: 1,9 m.
Vægt: 70kg
Består af 2 fag og 1 stolpe

Sidevæg i sort komposit plank
Art. nr. 6200989A
Længde: 3,56 m.
Højde: 1,7 m.
Vægt: 80kg
Består af 2 fag og 1 stolpe

Endevæg i sort komposit plank
Art. nr. 6200993A
Bredde: 5,65 m.
Længde: 0,75 m.
Højde: 1,7 m.
Vægt: 210kg
Består af 5 fag og 4 stolper

Redskabsskur i sort komposit plank
Art. nr. 6200990A
Længde x Bredde: 1,8 x 5,65 m.
Højde: 2,5 m.
Vægt: 720kg
Dobbeltdør i stål. Dør kan placeres i begge sider af skuret for 
optimal indgang.

Endevæg i perforeret stål
Art. nr. 6200566A
Bredde: 5,65 m.
Længde: 0,75 m.
Højde: 1,9 m.
Vægt: 180kg
Består af 5 fag og 4 stolper

Stærk konStruktion
CALuX® carport er lavet af stål 
som først er galvaniseret og 
derefter pulverlakeret. Farven 
er gråsort rAL7021 i glans 25 
(mat). Denne dobbelte beskyt-
telse gør også at vi yder 10 års 
garanti på gennemtæring. Alt 
befæstelse er i rustfrit stål A2

SiDe- & enDevægge i StåL 
eLLer kompoSit
vægge til CALuX carport fås 
både som perforeret stålplader 
i samme farve som carporten 
eller med brede sorte komposit 
plank.

tAgpLADer
er af 12mm. polycarbonat 
materiale som er et stærkt 
plastmateriale i bronze farve. 
tagpladerne har en lysgennem-
trængning på 15% og yder både 
effektiv skygge samt holder sig 
pæne i mange år fremover.

LeD BeLySning
Lyser effektivt men behageligt op 
i alle 4 stolper. Lyset aktiveres af 
en sensor som dermed også er 
med til at holde ubudne gæster 
væk. Lyset kan enten få strøm 
fra et medfølgende solpanel der 
placeres på carportens tag, eller 
tilsluttes huset 230v strøm.

tiLBehør
Der kan tilkøbes side- & en-
devæg der pænt men effektivt 
afskærmer mod nabo, have 
eller terrasse. Der kan også 
påmonteres et redskabsskur 
der effektivt beskytter cykler, 
værktøj eller havemøbler.

montering
vi monterer i hele landet.
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CUBIC® CARAT   PROJECT   

CUBiC® reDSkaBSSkUr inDiViDUelle CarporT lØSninger
Hos allVieW® laver vi også carport og opbevarings løsninger på special
mål. Uanset om dette er til privat kunden eller til kommune og boligselskaber. 
kontakt os for et tilbud på netop den løsning du leder efter.

Redskabsskur i sort komposit plank
Art. nr. 6200650A
Bredde x Dybde: 3,0 x 3,3 m.
Højde: 2,4 m.
Vægt: 650kg
Asymmetrisk dobbeltdør i stål.
Tag i stål trapezplade.

Skraldeskjul i sort komposit plank til 2 skraldespande
Art. nr. 6200301A
Bredde x Dybde: 1,5 x 0,75 m.
Højde: 1,2 m.
Vægt: 65kg

Skraldeskjul i sort komposit plank til 3 skraldespande
Art. nr. 6200302A
Bredde x Dybde: 2,25 x 0,75 m.
Højde: 1,2 m.
Vægt: 85kg

CaraT SkralDeSkjUl

CARAT skraldeskjul sættes ovenpå eksisterende flisebelægning. Fastgøres med ekspansionsbolte i hver stolpe.

CuBiC® redskabsskur sættes ovenpå eksisterende flisebelægning. Fastgøres med ekspansionsbolte i hvert hjørneben.
Der kan tilkøbes LeD belysning som monteres indeni hvert af de 4 hjørneben i skuret. Strøm til lyset kan leveres af det 
medfølgende solpanel eller det kan tilsluttes husets 230v strøm.



Montering
Vi monterer i hele Danmark. Typisk indenfor 30 dage efter bestilling.

LED BELySning
- LED belysning findes i hvert ben på alle ALLVIEW’s carporte.
- Lyset aktiveres af en sensor som sikrer nem parkering i mørke
 samt guider dig sikkert fra carport til hus.
- Desuden er det med til at forhindre ubudne gæster.
- LED lyset kan enten få strøm fra det medfølgende solpanel som
 placeres på carportens tag, eller lyset kan tilkobles husets
 eksisterende strøm.

PoLyCARBonAt tAg
- Alle ALLVIEW’s carporte kommer med tagplader i Polycarbonat
 som er et stærkt plastmateriale.
- Tagpladerne er indfarvet i en bronze toning som dels yder maximal
 skygge til bilerne og holder kabinen kølig. Og dels forbliver tagpladerne
 pænere over en årrække da pollen, blade og andre genstande ikke ses
 så tydeligt gennem taget.

StæRk konStRUktion
- ALLVIEW’s carporte er alle lavet i stål som først er galvaniseret og
 derefter pulverlakkeret. Denne dobbelte beskyttelse gør også at vi yder
 10 års garanti mod rustgennemtæring.
- Alt befæstelse er i rustfrit stål (A2)

ALLViEW ApS
Bernstorfflund Allé 70
2920 Charlottenlund
Tlf: 7020 6028
 
Email: info@allview.dk
Website: www.allview.dk


