
L U M O



EEN MODERNE EN  
ELEGANTE CARPORT

Geen zin om in de winter tijd te verspillen met het ijs van je auto 
te krabben? Of je wagen geblutst aan te treffen na een stevige 
hagelbui? De weersomstandigheden worden elk jaar extremer  
en daarom is het belangrijk om je auto steeds te beschermen. 
 

De Lumo is hiervoor dé ideale oplossing: een lichtrijke elegante 
constructie van aluminium en polycarbonaat die u de bescherming 
en comfort biedt die u nodig hebt. Budgetvriendelijk én 
onderhoudsarm! 

Wil je liever gespaard blijven van regen en wind wanneer je je auto  
in- of uitstapt? Plaats je carport dan tegen je woning en blijf 
beschermd tegen alle weersomstandigheden. 
 



Op zoek naar de perfecte bescherming voor je wagen of fiets,  
zowel in de zomer als in de winter? Naast regen en vorst kan ook 
felle zon erg schadelijk zijn voor de lak van je wagen. Een koele auto 
in de zomer en geen bevroren ruiten in de winter... Dat maakt het 
dagelijks leven een stuk aangenamer. 
 

BESCHERMING  
TEGEN ELK WEERTYPE



2. DUURZAME MATERIALEN 
 
 
Aluminium is een onderhoudsvriendelijk en duurzaam materiaal. Het aluminium krijgt eerst een beschermende 
voorbehandeling volgens de normen van Qualicoat Seaside, wat er voor zorgt dat het materiaal een sterke 
weerstand heeft in agressieve milieus zoals de kuststreek, industriegebieden,... om daarna afgewerkt te worden  
in RAL 9004 zwart.  
 
 
Massieve polycarbonaat is uitermate sterk en gaat jarenlang mee. Dit massief materiaal van 4 mm dik houdt 
stand bij extreme weersomstandigheden. Een stevige hagelbui, vorst of hitte vormen geen probleem. De platen 
zijn bestand tegen sneeuwlast (50 kg/m2) en zorgen ervoor dat je de ramen van je auto in de winter niet hoeft 
te ontdooien. Elke plaat heeft een UV-beschermlaag tegen vergeling. Je hebt de keuze tussen helder of opaal 
polycarbonaat. De opale versie is 20-30% lichtdoorlatend. Helder polycarbonaat is 80-90% lichtdoorlatend.  

Helder polycarbonaat Opaal polycarbonaat

1 .  DESIGN & AFWERKING 
 
 
Deze constructie met plat dak heeft een moderne en elegante 
uitstraling. De rechte strakke omkadering aan de buitenzijde 
zorgt er voor dat je de minimale buiging van het dak 
nauwelijks ziet.  
 

Ook alle technieken zijn esthetisch weggewerkt: zowel de 
schroefverbindingen van de constructie als waterafvoer zijn 
onzichtbaar. Belgisch design aan een uitstekende  
prijs-kwaliteit verhouding. 
 

TOP AFWERKING 
 
•  onzichtbare waterafvoer
•   constructie met onzichtbare 

schroefverbindingen
•  aluminium met beschermende 

voorbehandeling



3. ONZE MODELLEN
 
 
De Lumo is beschikbaar in een breedte van 2,93 m en maar liefst 5 verschillende lengtes. Zo kies jij gemakkelijk 
de constructie die het best past voor je auto, moto of fietsenstalling. De plaats van de palen is vrij te kiezen.  
Op de hoek of onder de ligger, de keuze ligt volledig bij jou. De Lumo kan zowel als vrijstaand exemplaar of  
tegen de gevel van je woning geplaatst worden.  
 

LUMO  
  
Beschikbare lengtes  321 cm   399 cm   477 cm   555 cm  633 cm 
Breedte totaal 293 cm 293 cm 293 cm 293 cm 293 cm 
Breedte doorgang 273 cm 273 cm 273 cm 273 cm 273 cm
Hoogte totaal 248 cm 248 cm 248 cm 248 cm 248 cm 
Hoogte doorgang  230 cm  230 cm  230 cm  230 cm 230 cm 
Polycarbonaat helder/opaal helder/opaal helder/opaal helder/opaal helder/opaal 
Minimum aantal palen 4 4 6 6 6 
 

palen op de hoek

palen onder de 
ligger met oversteek

model  399 cmmodel  321 cm

model  477 cm model  555 cm

model  633 cm

4. JOUW LOOK
 
 
Jij bepaalt zelf de look die best bij je past. Kies je voor een strakke carport met de palen op de hoek? Of werk je liever met 
een handige oversteek? De plaats van de palen bepaal je volledig zelf. Ook het aantal palen bepaal je zelf, je hoeft enkel 
rekening te houden met de maximum overspanning van 3 polycarbonaat platen. Onze modellen, volledig jouw look! 

HOE STEL IK EEN MODEL SAMEN? 
 
Zeer eenvoudig. Volg deze 3 stappen om je model samen te stellen: 

 
Kies de lengte die het meest geschikt is voor jouw project. 
 
Maak je keuze in helder of opaal polycarbonaat voor de dakbekleding. 

Bepaal de plaats van de palen. Zorg hierbij dat de plaatsing voldoet  
aan deze voorwaarden:  
•  de maximum overspanning tussen twee palen is niet groter dan  

3 polycarbonaatplaten.
•  de eerste paal staat op maximum 1 plaat (77 cm) van de hoek. 
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≤ 3 platen
≤ 1 plaat
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4. ONDERHOUD 
 
 
Aluminium is een duurzaam materiaal dat niet roest. Daarom is de Lumo zeer makkelijk in onderhoud.  
Wat water en een lichte niet-corrosieve zeep (vb. autoshampoo) is meer dan voldoende om het aluminium 
netjes te houden. Geen onderhoudsproducten of verfkwasten nodig. Afhankelijk van de plaats is een  
tweetal keer per jaar schoonmaken voldoende. 
 
 
Ook het polycarbonaat krijg je makkelijk schoon. Dit doe je best door eerst al het vuil met voldoende water  
af te spoelen. Zand kan namelijk krassen veroorzaken wanneer je er met een spons over wrijft. Daarna zeep  
je de platen in met een zachte doek en wat lichte niet-corrosieve zeep om dan opnieuw overvloedig af te 
spoelen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuursponzen. Tip: Laat de zeep niet drogen  
om strepen te vermijden.

5.  GARANTIE 
 

Met de Lumo kies je voor stevig Belgisch design aan een scherpe prijs, een uitstekende prijs-kwaliteit 
verhouding dus. Deze constructies van Exterior Living bieden 5 jaar garantie op de kleurvastheid en  
de hechting van de poederlak alsook op gebreken op de structuur die zich kunnen voordoen  
bij normaal gebruik en onderhoud.



LUMO

Elegant design 

Vlotte plaatsing 

Duurzame materialen 

Onderhoudsvriendelijk

Uw Exterior Living vakman:

Bruggesteenweg 245,  B-8830 Gits  
info@exteriorliving.be - www.exteriorliving.be


