
FUNKTIONELT CARPORT KONCEPT
› TOTALLØSNINGER TIL ATTRAKTIVE PRISER ‹



CARPORT I LÆKKERT DESIGN OG HØJ FUNKTIONALITET

Vores stålcarporte udføres lige akkurat i de mål der passer  
til enhver byggesag. 

På den måde er du sikker på at få en løsning, der sikrer et 
stilfuldt dansk design. Uanset hvilken løsninger der vælges,  
får du en carport med flotte detaljer og høj funktionalitet.

Skal det være med eller uden sidebeklædning? Hvad med 
integreret lys? Har du behov for indbygget redskabsrum?  
Og skal tagpladerne være med tagpap eller transparent 
opalfarvede?

Hos Abson får du professionel rådgivning og assistance i  
dit valg af en carport total løsning.

HVILKEN CARPORT SKAL DU VÆLGE?

• Vægmonteret

• Fritstående

• Skur på siden/i forlængelse

• Beklædning i hulplade/komposit/træ

• Skraldeskjul

• Tag i polycarbonat eller tagpap

• Mål tilpasset projektet

TAG
Uanset tagtype garanteres 
en sne/vindlast på min. 
125kg/m2 

SKRALDESKJUL
Fuld integreret skjul til 
dagrenovations beholdere

SOLID KONSTRUKTION
Smart benprofil, som giver et 
robust udtryk til helheden

VÆGMONTERING
Carport fastgøres i smart 
muranker på murværket

DEN VÆGMONTEREDE CARPORT

SKUR
Integreret skur i siden af 
carporten



VI SKRÆDDERSYER PRÆCIS DEN LØSNING, DU
ØNSKER.

Abson carporte kan tilpasses 100% til projekter af enhver 
størrelse. Vi er meget fleksible og leverer:

• Enkelte carporte, dobbelte carporte og sammenbyggede 
modeller

• Carporte med redskabsrum.
• Buet tag, skråt tag eller saddeltag.
• Galvaniserede-, pulverlakerede eller beklædte carporte.
• Cykelskure, terrasseoverdækninger, rygerum - ja, alle slags 

overdækninger!
• Hegn til hele grunden i samme stilrene design.

HVORFOR STÅLCARPORTE??

Vores produkter i stål er  nærmest vedligeholdelsesfrie og holder 
sine farver og tager sig flot ud i mange år.

Hos Abson får du 15 års garanti mod rustgennemtæring, fordi 
der udelukkende anvendes gode materialer og lægges vægt på 
flot finish – helt ned til den mindste detalje.

Vi har bred erfaring og kan hjælpe med ideer og gode råd.

HULPLADER
Absons smarte hulplader 
skaber ly og afgrænsning 
men samtidigt luft og lys

LED BELYSNING
Der er integreret besparende 
LED lys med sensor til ben-
profilerne

SKUR
Fuldt integreret skur i 
forlængelse af carporten i 
smart design, der sikrer opti-
mal pladsudnyttelse 

DEN FRITSTÅENDE CARPORT



VI SKRÆDDERSYER PRÆCIS DEN LØSNING, DU
ØNSKER.

Et elegant og tidløst designet udhus der klæder de fleste huse, 
således man kan skabe ly og opbevaring i haven.

Skuret er designet som en harmonisk pendant til din carport og 
hegn på grunden.

KOMFORT PÅ TERRASSEN

Vores terrasseoverdækninger udformes i solide langtidsholdbare 
materialer med et minimum af vedligeholdelse.

 

Vi  tegner og producerer overdækningen baseret på dine mål,
Så uanset om den skal spænde imellem to bygninger, dække en 
gangsti, bruges som vaskeplads, skal være ekstra høj eller ekstra 
bred, så har vi kompetencerne, hvor indbyggede tagrender og 
skjulte nedløbsrør er standard.

Med en overdækket terrasse, er du sikret læ hele året rundt. 

I samarbejde med dig finder vi den løsning, der er mest optimal for 
netop dit projekt - både med fokus på designet og brugbarheden. 

Uanset længde eller mål 
tilpasser vi overdækningen
til præcis det enkelte projekt.

DESIGN
Cubistisk design matcher de 
øvrige Abson produkter

DØR
Dobbelt dør med glas sikrer 
nem adgang og naturligt lys

OVERDÆKNING

Uanset om du vælger hul 
plade eller composit til dit 
hegn er det vedligeholdel-
sesfrit

HEGN

DET STILRENE HEGN, OVERDÆKNING OG REDSKABSSKUR



LYS GIVER TRYGHED

Det indbyggede led lys sikrer nem parkering og orientering i 

mørke og aktiveres med en sensor.

Strømmen til led lyset kan som tilkøb tilsluttes solcelle 

paneler, der elegant gemmes væk på taget.

TAGKONSTRUKTIONER

Vi anvender en kraftig 15mm 

polycarbonat tagplade, som 

tillader ca. 10% Naturligt 

lysindfald. 

Tagpladerne er udført 

i  sandwich konstruktion, 

så der ikke kommer 

kondensvand  

Vi kan også tilbyde en 

løsning med tagpap og 

underbeklædning efter dit 

ønske.

Valget er dit.

TAGPAP MED UNDERBEKLÆDNING

15 MM POLYCARBONAT MED LYSINDFALD



 þ 15 års garanti mod rust gennemtæring.

 þ ABSON er CE-mærket – Din garanti for, at EU-krav til sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse opfyldes (certifikat 
nr. 1073-CPR-468).

 þ Second to none designløsninger i vedligeholdelsesfrie materialer

 þ ABSON carporte fastgøres med ekspansionsbolte og kan flyttes, hvis det bliver nødvendigt.

 þ Hurtig levering og montering i hele Danmark – Jylland, Fyn, Sjælland og øerne

 þ Levering og montering følges HELT til dørs

 þ Oplagt ved nybyggeri og renovering for projekter med en volumen fra 10 til 500 boliger

HVORFOR VÆLGE

STÅLCARPORTE FRA ABSON?
 þ Abson tilbyder et total koncept til dit projekt - også når det kommer til opstillingen af din carport, hegn, skur etc.

 þ Vi udfører hvert år en lang række montager af carporte hos vores kunder og står også klar til at opsætte din 
carport, når vi sammen har fundet den løsning, du søger.

 þ Vi varetager alt fra støbning af punktfundamenter hvori carportens ben skal fastgøres, til den efterfølgende 
opstilling og montering af selve carporten og eventuelt andre Abson produkter.

 þ Vi har erfarne fagfolk til at udføre montagearbejdet. Dette er din garanti for at din unikke løsning bliver opstillet 
efter de gældende regler.

 þ Abson tilbyder et nøglefærdigt koncept fra tilbud til færdigmonteret projekt.

 þ Da vores produkter er modul producerede profiler i store serier er vores løsninger konkurrence dygtige.

 þ Vi har mange års erfaring med total løsninger og vores fagfolk optimeret fra start til slut.

Absons totalløsning

OVERLAD TRYGT ARBEJDET TIL OS
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