
EASY COVER   

De multifunctionele overkapping met een moderne uitstraling. 
 
De Cubo is een NIEUW en aanvullend systeem op de reeds bestaande Easy Cover.  
Dit systeem laat het toe om zowel een volledig losstaande overkapping te realiseren als een overkapping 
die bevestigd is aan de muur. 

Het strakke design wordt doorgetrokken tot aan de zijkant. Dit zorgt voor een moderne en hedendaagse 
uitstraling.
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HOEKPAAL - GOOT VERBINDING

NOKBALK VERBINDING

Design:

• Hoekpaal & goot verbinding met strakke uitvoering

Functionaliteit:
• Door de stevige hoekpaal & goot verbinding is zowel een losstaande als een overkapping 

tegen de muur mogelijk.
• Deze unieke verbindingsmethode zorgt voor extreme stabiliteit.

Design:

• Strakke, robuuste verbinding die een hedendaagse, moderne uitstraling weergeeft.

Functionaliteit:
• Extra stevige nokbalk verbinding zorgt voor extra stabiliteit .
• Extra stabiliteit zorgt voor een overkapping met grotere oppervlaktemogelijkheden.



Design:

• Strakke, robuuste verbinding die een hedendaagse, moderne uitstraling weergeeft.

Functionaliteit:
• Extra stevige nokbalk verbinding zorgt voor extra stabiliteit .
• Extra stabiliteit zorgt voor een overkapping met grotere oppervlaktemogelijkheden.

OVERKAPPING TEGEN GEVEL

LOSSTAANDE OVERKAPPING



UW CONSTRUCTEUR
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EIGENSCHAPPEN

OMSCHRIJVING EASY COVER EASY COVER CUBO

Helling van de kap Minimum  5°  -  Maximum 20° Minimum  5°  -  Maximum 7°

Glas 44.2 veiligheidsglas 44.2 veiligheidsglas

Polycarbonaat 16 - 25 - 32 mm 16 mm

Spots
Mogelijkheid tot plaatsen van spots in 

liggers en in de goot.
Mogelijkheid tot plaatsen van spots in 

liggers en in de goot.

Dakliggers 112 mm 112 mm

Afvoer Afvoer is onzichtbaar, ingewerkt in de profielen. Afvoer is onzichtbaar, ingewerkt in de profielen.

Goot Tijdloos, hedendaags, moderne of landelijke stijl. Moderne stijl.

De Easy Cover beschikt over een overkappingssysteem met een brede waaier aan mogelijkheden, inclusief een 
variabele hellingshoek. Als beglazing voor de overkapping kunnen alle momenteel gebruikelijke opvullingen toegepast worden:  
gelaagd glas of polycorbonaat, tot 32 mm.
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EASY COVER   

CUBO

Waarom kiezen voor Easy Cover:

• Slimme statica
• Geïntegreerde lichtlijst
• Snelle montage
• Glas of polycorbonaat
• De trendy ongeïsoleerde overkapping voor pergola's of carports

Waarom kiezen voor Easy Cover                           :

• Moderne & hedendaagse uitstraling
• Strak aspect van de veranda doorgetrokken naar de zijkant
• Losstaande overkapping OF met bevestiging tegen de muur
• Snelle & eenvoudige  montage
• Rondom afsluitbaar met ons S20 of A50 systeem voor een optimaal comfort.
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