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Voordelen:
●  Fraai design
●  Gratis energie
●  Aangename lichtval door transpa-

rante zonnepanelen
●  Ook toepasbaar voor terras, 

caravan, boot, fiets, rookruimte, 
tuinhuis, luifel of droogloopover-
kapping

●  Eenvoudig uit te breiden met vele 
opties

 

Elke dag opnieuw levert de zon niet alleen 
licht, maar ook een grote hoeveelheid energie 
waar we gratis over kunnen beschikken. 
Met een zonnecarport of - overkapping van 
Hakvoort profiteert u daar optimaal van. De 
carport/overkapping heeft een dak van trans-
parante zonnepanelen. 

Deze zorgen voor gratis energie én een 
aangename lichtval. De carport/overkapping 
heeft daarnaast een houten onderstel en een 
aluminium frame. En dat geeft een zeer fraai 
design. U krijgt dus een heel mooie carport/
overkapping die zichzelf ook nog eens terver-
dient. 

Zonnecarport en overkapping

AANZICHT BINNENZIJDE

AANZICHT BUITENZIJDE

Hakvoort profielsysteem
zonneoverkappingen

Model en Merk 
internationaal 
geregistreerd



Een zonnecarport of -overkapping van Hakvoort daglicht beschermt uw auto, caravan of boot, maar kan ook 
prima dienen voor uw terras, luifel of rookruimte. U kunt vertrouwen op een duurzame constructie. We 
houden rekening met de constructieve veiligheid, waterhuishouding, licht- en zontoetreding en onderhoud. Wij 
maken onze goede naam graag voor u waar. Hoe? We werken met een eigen ontwikkelingafdeling, gebruiken 
uitsluitend kwaliteitsproducten en werken wanneer nodig met eigen montageploegen op locatie. Hakvoort 
daglicht is een dynamisch bedrijf waar vakmensen graag een stap extra zetten.
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Aantal zonnepanelen
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Ligging tov voorzijde

portrait (5x4)

landscape (3x8)

portrait (6x4)

portrait (5x5)

landscape (3x9)

landscape (3x10)

portrait (6x5)

landscape (4x8)

landscape (4x9)

landscape (4x10)

Vermogen (W)

         1600 

1920

1920

2000

2160

2400

2400

2560

2880

3200

Breedte (m)

3,15

3,69

3,77

3,15

3,69

3,69

3,77

4,91

4,91

4,91

Lengte (m)

5,00

5,11

5,00

6,22

5,74

6,36

6,22

5,11

5,74

6,36

Hoogte (m)¹

3,16

3,23

3,24

3,16

3,23

3,23

3,24

3,38

3,38

3,38

Zonnecarport 
overkapping

¹ Vanaf bovenkant poer

eenzijdige bevestiging tweezijdige bevestiging

Spec’s
Hakvoort sunlight 
geavanceerd
profielsysteem

Voor de exacte 
details zie 
detailboek Hak4t 
sunlight  
(Photovoltaïsche)

*


