BASES i system
carporte og overdækninger
- og så gør det jo ikke noget de er vedligeholdelsesfri!

S396
dobbelt

2 stk. S396 dobbelt i system med sideplader i Iron Grey højtrykslaminat og bronzetonet hærdet glas (Snoghøjparken, Fredricia).

B A S E S

BASES i system

M165
kort
vægmodel
35 stk. M165 kort vægmodel 3,3 x 5,0 m (Naverparken, Silkeborg).

S198

M330
???

vægmodel

vægmodel
???

1/2 S198 vægmodel 1,9 x 7,3 m m/gavle udført i rammeproﬁler og ﬁbercementplader anvendt som overdækning/skur til varemodtagelse (Herlev).

1/2 model M330 vægmodel 3,0 x 14 m anvendt som
overdækning af indgangsparti og cykelstativer (Vojens).

S396

S198
???

vægmodel

overdækning
???

1/2 model S396 smal vægmodel 3,0 x 15,9 m anvendt som
skur/overdækning til opbevaring op ad en lagerhal (Skanderborg).

MODEL M

Overdækning af gangareal S198 2,0 x 16 m.
M/ﬂadt tag og transparente klare termoplader (Vissenbjerg).

MODEL S

M165 vægmodel

M165 enkelt

M330 dobbelt

M330 i system

S1198 dobbelt

S1396 dobbelt

S396 i system

BASES i system

S396
dobbelt

11 stk. S396 i system med gavlplader i laminat eller med lukket skur udført i rammeproﬁl og laminatplader (Bellevue, Gråsten).

S198

M165

ﬂadt tag

miljøhus

20 stk. miljøhuse 2 stk. M165 i forlængelse
m/åben og lukket skurdel og solkrog (Aalborg).

57 P-pladser i 3 special modeller med ﬂadt tag, udført efter
bygherrens ønsker (Sydkajen, Frederikssund).

S396

M165

dobbelt

miljøhus

20 stk. miljøhuse 2 stk. M165 i forlængelse
m/åben og lukket skurdel og solkrog (Aalborg).

21 P-pladser af model S396 dobbelt og S198 enkelt
med røde tagplader (Asnæs).

Farveudvalg
sideplader

Farveudvalg
sideglas
Anthracite
A 25.8.1

Iron Grey
A 25.7.1 (Standard)

Mid grey
A 21.5.1

Dark Blue
A 20.7.2

Parsol Bronze
Hærdet glas

Parsol Grå
Hærdet glas

Float klar
Hærdet glas

Detaljer/Kvalitet
Bronze tagplader model M

Sorte tagplader model S

6 mm massiv UV-beskyttet bronzetonet transparent polycarbonat.

6 mm massiv sort gennemfarvet
polycarbonat med narvet overﬂade og spejlblank underside.
Vangen er monteret med BASES
lampe.

Stor cykeloverdækning

Tag / spær detalje

6 stk. M330 anvendt som
cykeloverdækning på 150 m2
(Oxford Railway Station).

Tagspær i valsede alu-proﬁler og
diskret integreret tagrende, begge
dele i naturelokseret alu-proﬁl.

Gavl og sider til S396

Beklædning efter ønske

Iron Grey højtrykslaminatplader
og bronzetonet hærdet glasplader
- efter eget ønske.
(Snoghøjparken, Fredericia).

Logiske monteringsbeslag
- sikrer et utal af kombinationsmuligheder.

DESIGN / KVALITET / VEDLIGEHOLDELSE BASES er designet til at løse individuelle behov og kan tilpasses efter Deres ønske.
Godt dansk design udført i vedligeholdelses fri materialer af høj kvalitet.
VEDLIGEHOLDELSESFRI - IDET BASES KUN KRÆVER EN LET RENGØRING. Alle materialer er af moderne høj kvalitet: natur elokseret aluminium, UV-beskyttet polycarbonat, rustfrit stål-emner, varmgalvaniserede stål-emner. Side- og gavlbeklædninger i hærdet glas, højtrykslaminat eller ﬁbercement - samlet med logiske monteringsbeslag med gummiforinger eller rammeproﬁler. BASES kan ændres i størrelse, hvis
behovet opstår og specielt designet tilbehør kan monteres i ALLE løsninger og når det ønskes!

Andre produkter fra BASES (rekvirer brochure)

Cykelskure
og skure

- overdæk terrassen
og få et ekstra
familierum.

- designet til
institutioner,
ﬁrma domiciler etc.

Rygerum,
overdækninger og
kombinationer

Skure og
redskabsrum
efter ønske

BASES
Tilbehør:

- mulighederne er
nærmest uendelige.

- udført i BASES
rammeproﬁler og
beklædning efter
eget valg.

Kontakt os gerne for yderligere idéer til netop dit hus samt uforpligtende tilbud.
Du kan også besøge vores udstilling på Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2 i Middelfart.

BASES A/S • Lollandsvej 23 • DK-5500 Middelfart • Tlf. +45 6340 1020 • info@bases.dk • www.bases.dk
Nævnte priser i dette katalog er gældende pr. 01.01.2010 og er excl. montage og levering.

tlf. 7023 6003

- lamper,
side- og gavlbeklædning,
hegn, nedløbskæde etc.

www.decor.dk

- designet til at løse
individuelle behov og
kan opbygges efter
ønske.
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Terrasseoverdækninger

Carporte

