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Uniek
Een BOzARC overkapping mag je best uniek noemen. 

BOzARC vond z’n inspiratie bij de luchtvaartindustrie, meer specifiek 
bij de beglazing van cockpitvensters. Die moeten vanzelfsprekend 
veilig én betrouwbaar zijn en een optimale zichtbaarheid garande-
ren. Ze worden gemaakt in massief polycarbonaat, een onbreekbare 
kunststof.

De belangrijkste eigenschap van deze kunststof is de enorme slag-
vastheid en stevigheid. Polycarbonaat is namelijk 250 x sterker dan 
glas. Een ideale bescherming tegen de inslag van hagel, dakpannen 
of vallende takken!

De aluminium structuur, de gebogen vorm en het gepatenteerde bol-
gewricht maken dit tot een unieke CE gekeurde overkapping die luch-
tig én onverslijtbaar is, een maximum aan licht doorlaat en volledig op 
maat kan worden gemaakt. Je komt vanzelf tot de slotsom dat er geen 
betere investering is om meer van de lente en de zomer te genieten 
op je terras, of om je wagen te beschermen als het wintert!

Standaard of op maat
BOzARC overkappingen worden in onze eigen werkhuizen – stan-
daard of volledig op maat – geproduceerd, in de uitvoering en afwer-
king van jouw voorkeur.

Een gebogen of aflopende overkapping, een dubbele of zelfs drie-
dubbele carport, een overkapping voor uw motorhome, een fiet-
senstalling,… de mogelijkheden in concept én afwerking zijn zowat 
eindeloos.

Ontdek verder in deze brochure de talloze extra’s, zoals: soorten 
dakbedekking, LED verlichting, verwarming, windschermen, vaste of 
mobiele wandsystemen, enz…  

Of breng eens een bezoek aan een van onze showrooms, onze advi-
seurs helpen u graag verder.

BOzARC…  
een uniek concept!





Aluminium
terrasoverkappingen



 Bestand tegen hevige temperatuurschommelingen

 UV-bestendig – warmtewerend - zonnewerend

 Bestand tegen vorst, hagel en sneeuw

 Geluidsarm door gebogen, massieve dakbedekking

 Ronde overkapping

 Aflopende overkapping

 Vrijstaande overkapping

 Transparant / Opaal / Fumé

 Zijwanden en windschermen

 Verlichting 

 Verwarming

Met BOzARC kies je voor een overkap-
ping die bij je woonomgeving past: in een 
RAL kleur naar keuze en met transparante, 
opale of getinte dakbedekking. Ook de 
vorm kan je zelf bepalen: evenwijdig aan-
sluitend aan de gevel, vrijstaand, aflopend, 
al of niet met extra wanden om lekker uit 
de wind te zitten...

De kwaliteit is voor iedere BOzARC even 
hoogstaand. Onze terrasoverkappingen 
zijn bestand tegen de meest extreme 
weersomstandigheden en daardoor on-
verslijtbaar. De gebogen vorm heeft een 
bijkomend aangenaam voordeel: het ge-
luid van regen of hagel bedraagt slechts 
een fractie van wat men bij een ‘plat dak’ 
waarneemt.



Geniet eens zoveel  
van buiten

Laat je terrasmeubelen buiten staan, 
plan dat communiefeest met een 
gerust hart, bestel je BBQ-vlees maar, 
ook al is het weer onzeker. Met een 
BOzARC weet je gewoon dat je op 
elk moment kunt genieten van je ter-
ras én dat je terrasmeubelen het hele 
jaar door netjes blijven.





Aluminium 
carports



 Bestand tegen hevige temperatuurschommelingen

 UV-bestendig – warmtewerend - zonnewerend

 Dakbedekking bestand tegen vorst, hagel en sneeuw

 Ronde overkapping

 Aflopende overkapping

 Vrijstaande overkapping

 Gekoppelde overkapping

 Transparant / Opaal  / Fumé



Onbezorgd 
de winter door

Wat geeft dat toch een veilig gevoel: met 
een BOzARC carport wéét je dat je auto 
het hele jaar door beschermd is. Geen ri-
sico’s meer op hagelschade of ijsvorming , 
nooit meer sneeuw ruimen of ruiten krab-
ben, altijd droog in-en uitladen. Én een 
carrosserie die er zelfs na jaren als nieuw 
uitziet. Gun je wagen die bescherming die 
hij verdient.



• uniek en luchtig design

• beschermt tegen alle weersomstandigheden

• ijzersterk en slijtvast

• Maatwerk dankzij uniek bolgewricht



Overkappingen voor  
motorhomes



Ook je motorhome verdient een optimale be-
scherming. Sneeuw, vorst of hagel kunnen onuit-
wisbare schade veroorzaken. En een stalplaats 
is niet altijd de meest praktische of voordelige 
oplossing. Een BOzARC overkapping beschermt 
je voertuig het hele jaar door en wordt volledig op 
maat van je motorhome gemaakt. Zo is hij altijd 
beschikbaar als je erop uit wil trekken, en is het 
steeds comfortabel in- en uitladen.

• uniek en luchtig design

• beschermt tegen alle weersomstandigheden

• ijzersterk en slijtvast, CE-gekeurd

• op maat van je voertuig



BOzARC 
als totaaloplossing

Vaste en/of 
openschuivende 

wanden

Massief polycar-
bonaat als dakbedek-
king garandeert een 
optimale lichtinval



Terras- 
verwarming

LED-verlichting 
met afstands- 

bediening

Verlichting én  
verwarming regelbaar 

met afstands- 
bediening



Wandsystemen

Het is heerlijk vertoeven onder een 
BOzARC: zoveel is zeker! Maar een gure 
wind kan je favoriete relaxmoment gron-
dig verstoren. Maak je overkapping dan 
compleet met vaste of openschuivende 
glazen wanden. Dé oplossing om je terras 
om te bouwen tot een bruikbare buiten-
ruimte waar je het hele jaar door van kunt 
genieten.

• terras 365 dagen windvrij

• vast of openschuivend

• volledig te moduleren  

in verschillende stappen 

• sluit perfect aan op de ronding  

van de overkapping

• gehard veiligheidsglas 10mm,  

transparant of mat

• corrosiebestendig



Een mooie zomeravond hoeft niet voorbij 
te zijn omdat het donker of frisjes wordt. 
De sfeervolle BOzARC LED-verlichting en 
een terrasverwarmer zorgen ervoor dat 
een gezellige avond nog vele uren gezel-
lig kan blijven!

Zowel verlichting als verwarming zijn regel-
baar met afstandsbediening.

Het comfort is compleet!



Jouw keuze 
dakbedekking
Als dakbedekking wordt er steeds massief 
polycarbonaat gebruikt.

U heeft de keuze uit 3 variaties. 
Transparant, opaal wit of fumé. 

1 

Kies voor een transparantie dakbedekking als je 
ten volle van de zon en het luchtige open karak-
ter van je BOzARC overkapping wil genieten. Je 
hebt een hemels zicht en de overkapping zorgt 
voor een optimale lichtinval voor je ramen of 
deuren. 

2

De fumé getinte dakbedekking filtert extreme 
hitte. Het massief polycarbonaat is lichtjes ge-
kleurd, maar laat nog steeds optimaal het licht 
door. Ideaal als tussenoplossing!

3

Wil je dat je terrasoverkapping je ook beschut 
tegen de felle zon? Kies dan voor een opaal 
witte dakbedekking. Die is ‘melkwit’ en creëert 
schaduw zonder dat het donkerder wordt.
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1. Overkapping met dakplaten in 
massief polycarbonaat – onbreekbaar 
en tot 250 x sterker dan glas

2. Bolknooppunt – gepatenteerd 
kniegewricht waardoor elke BOzARC 
overkapping op maat kan worden 
gemaakt.

3. LED-verlichting op afstandsbediening 
– ingewerkte bekabeling

4. Gebogen massieve dakplaten – 
geluiddempend bij neerslag of hagel.

5. Waterafvoer geïntegreerd in de 
steunpaal

6. Chemische gevelverankering: 
sterkste & universele manier van 
bevestigen

7. Lichte, ijzersterkte aluminium 
constructie

8. Roestvrije funderingspalen -  
geboord zonder opbreken van terras 
of oprit - +/- 80 cm diep

9. Afdekplaatje – uiterst verzorgde 
afwerking

10. Keuze uit 100% transparante,  
fumé of opale dakbedekking.

Uniek en luchtig design
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BOzARC overkappingen worden volledig op maat gemaakt, zijn moduleerbaar en worden afgewerkt  
volgens uw wensen. Onze ervaren medewerkers staan reeds sinds 1999 tot uw dienst!



Hoofdkantoor

Boomsesteenweg 41 bus 2
2630 Aartselaar
03 455 90 67
info@bozarc.be

Roeselare

Rumbeeksegravier 166 C
8800 Roeselare
051 81 41 42
wvl@bozarc.be

Hasselt

Trichterheideweg 11 bus 01 
3500 Hasselt
089 44 01 33
info.limburg@bozarc.be

Meer info?
Op zoek naar inspiratie?

Technische vragen?
EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE? www.bozarc.be

eindeloze toepassingsmogelijkheden
Een BOzARC overkapt én beschermt.  
Dat maakt de toepassingsmogelijkheden vrijwel eindeloos.  
Wat dacht je van een overkapte fietsenstalling, een houtopslagplaats, 
een romantische jacuzzi onder een mooie sterrenhemel, of een handige deurluifel:  
niemand hoeft nog in de regen te wachten tot de deur open gaat.

Wil je nog meer mogelijkheden ontdekken 
of heb je concrete overkappingsplannen? 
Breng eens een bezoekje aan een van de 
BOzARC showrooms.  
 
Onze adviseurs gidsen je doorheen de tal-
loze mogelijkheden en werken graag prakti-
sche maatoplossingen uit.

http://www.bozarc.be



