
CARPORTE
Stålcarporten.dk leverer innovative stål- og 
designløsninger – med stor egenproduk-
tion og montage afdeling – inden for spe-
cialet carporte, cykelskure, overdækning til 
indkøbsvogne og kundevogne, redskabs-
skure, altaner, balkoner, terrasser, trapper, 
gelændere, og hegn. 

Med udgangspunkt i design, funktionalitet 
og gode råmaterialer, arbejder vi på tværs 
af mange materialetyper som stål, alumi-
nium, træ, glas, plastic, sten og beton.

  +45 26 75 09 73 
   info@stålcarporten.dk



KUBICS
Funkis carporten Kubics i galvaniseret og 
pulverlakeret stål, er topmodellen indenfor 
Stålcarporten.dk´s carporte. 
Det moderne, kubistiske design og den 
massive konstruktion giver denne carport 
et udtryk i en liga helt for sig selv. Kubic 
laver vi både i en enkelt og i en dobbelt 
udgave, med og uden skur.

  +45 26 75 09 73 
   info@stålcarporten.dk



ELIPS
Den stilrene carport Elips med flot 
buet tag, er med sit let buede klassi-
ske design en af vores mest populære 
carporte. Det klassiske look gør Elips 
til et sikkert valg, der passer flot til 
omgivelser og arkitektur alle steder. 
Elips laver vi både i en enkelt og i en 
dobbelt udgave, med og uden skur og 
beklædning på siderne.



PEAKS
Den klassiske carport Peaks, med et elegant 
saddeltag, er med sit klassiske spidse design 
og sit karakteriske look, et sikkert valg, der 
især passer flot til  huse med samme udtryk. 
Peaks laver vi både i en enkelt og i en dobbelt 
udgave, med og uden skur og beklædning 
på siderne.

  +45 26 75 09 73 
   info@stålcarporten.dk



PLAIN
Den traditionelle carport Plain, har med sit 
enkle og skrånende design, en arkitektonisk 
lethed, som gør den til et stilrent og neutralt 
valg, der passer flot til de fleste omgivelser 
og arkitektur. Plain laver vi både i en enkelt 
og i en dobbelt udgave, med og uden skur.
Og beklædning på siderne.

  +45 26 75 09 73 
   info@stålcarporten.dk



WALL
Alle vores designs kan også fås i en Wall ud-
gave. Her monters carporten på husmuren, 
eller direkte på udhænget. Dette er typisk 
en mindre pladskrævende løsning, som også 
har den fordel at den kan placeres, så man 
kan komme tørskoet fra bilen ind i huset.

  +45 26 75 09 73 
   info@stålcarporten.dk



SAMMENBYGGET
Alle vores designs kan også fås i en sammen-
bygget udgave. Disse carportanlæg bruges 
typisk i forbindelse med klyngehuse, ræk-
kehuse og andre større byggerier 

  +45 26 75 09 73 
   info@stålcarporten.dk



HEGN OG AF-
SKÆRMNING 
Vores hegn og plankeværk i høj kvalitet, gør 
sig flot som afskærmning af både have og 
indkørsel. Vælg mellem mange forskellige 
beklædninger.

  +45 26 75 09 73 
   info@nordiskståldesign.dk

Stålcarporten.dk Øst
Frydensbergvej 14
3660 Stenløse

Stålcarporten.dk Vest
Brydsigvej 1
6630 Rødding

Kontakt
   +45 26 75 09 73 
   info@stålcarporten.dk


