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constructies

Drijvende overkapping

BOOTOVERKAPPINGEN
OMSCHRIJVING
FKM bootoverkappingen kunnen zowel op een vaste
ondergrond als op drijvers worden geplaatst.
FKM bootoverkappingen zijn in overleg te verkrijgen
in vrijwel elke gewenste uitvoering en RAL kleur.
Opties zijn:
- elektrische deuren/ramen/luiken

Vaste overkapping

- handbediende deuren/ramen/luiken
- dichte zijwanden/kopschotten

KWALITEIT

KLEUREN

De toegepaste beglazing is UV beschermd, hierdoor kan

Polycarbonaat massieve/spouwplaten zijn o.a. te verkrijgen

een lange levensduur worden gewaarborgd, waarbij

in de kleuren glashelder en opaal. Tevens zijn er ook diverse

slagvaste eigenschappen ervoor zorgen dat hagel etc.

zonwerende uitvoeringen te verkrijgen. Aluminium profielen

geen nadelige gevolgen/effect kan hebben.

zijn standaard in brute uitgevoerd, tegen meerprijs kunnen
deze in vrijwel elke gewenste RAL kleur worden gemoffeld.
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MOGELIJKHEDEN

VORMEN

vrijstaand

kops 1x

Afwijkende vormen zijn op aanvraag mogelijk. In een
geschakelde uitvoering kunnen vele bogen naast elkaar
1 langszijde

kops/langs 1x

geplaatst worden.

GLASDAKEN
CARPORTS

OMSCHRIJVING
FKM glasdaken zijn te verkrijgen in 2 verschillende

FKM carports worden opgebouwd m.b.v. aluminium

types. Lessenaarsdaken (vrijstaand of tegen de muur)

staanders. Zonodig worden de staanders op (prefab)

en zadeldaken.

beton poeren geplaatst. De langsliggers kunnen ook
als goten worden uitgevoerd. Hemelwaterafvoer gaat via

Lessenaarsdaken worden standaard uitgevoerd onder

de staanders of aansluiting op aanwezige pvc-buizen.

een hoek van 15° en zadeldaken onder een hoek van 30°.

Het dak is (voorgebogen, vlak of in een piramidevorm)

Zadeldak

samengesteld met brute aluminium profielen en

Glas is standaard uitgevoerd in zonwerend HR++

kunststof beplating, in een heldere, melkwitte, gekleurde

veiligheidsisolatieglas. De geïsoleerde aluminium

of zelfs zonwerende uitvoering. Indien u wanden wenst

profielen zijn standaard in brute uitvoering.

aan te brengen is dat nadien ook nog mogelijk. Bij uw

De zijpanelen/kopschotten zijn uitgevoerd in dichte

opdracht dient u dit wel te vermelden.

isolatiepanelen.

AFMETINGEN

Bouwkundige voorzieningen, zoals opstanden, dienen
door opdrachtgever te zijn voorzien.

LUIFELS
OMSCHRIJVING
FKM luifels kunnen zowel voor als achter het huis

FKM biedt u alle afmetingen. De maatvoering wordt
mede bepaald door de bouwverordeningen.

Opties zijn:

geplaatst worden. Zo houdt u de entree droog aan

(melding of bouwvergunning).

- profielen in standaard RAL kleur

de voorzijde en kunt u aan de achterzijde, wanneer

- electrisch bediende buitenzonwering

het regent, toch lekker buiten zitten.

Lengte

: onbeperkt

Breedte : overspanning minimaal 1000 mm.
: per boog maximaal 6000 mm.
: geschakeld onbeperkt
Hoogte : staanders max 4m1
: boog ca 1/8 van de breedte is standaard
: boog tot halfrond mogelijk

- ventilatieroosters in de zijpanelen

GARANTIE / DUURZAAMHEID
Plaatmateriaal : 10 jaar beperkte fabrieksgarantie.
Constructie

: indien door FKM geplaatst 1 jaar.

Aluminium profielen zijn standaard in brute uitvoering, meerprijs

: goot ca. 2200 mm.

moffelen in elke gewenste RAL kleur. Afhankelijk van de situatie dient

: totale hoogte meestal ca. 2700 mm.

een loodslab in het metselwerk te worden aangebracht om een

Stramien : 700/1050 mm. afhankelijk overspanning

waterdichte aansluiting te garanderen.

- ander type glas

FKM luifels zijn in overleg te verkrijgen in vrijwel

- andere vergrading

elke gewenste uitvoering en RAL kleur.
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