
BOOG 
Stijlvol, Sterk en op Maat!  



                                

                                       

 
BOOG OVERKAPPINGSYSTEMEN 

Boog ontwikkelt, produceert en levert  
hoogwaardige overkappingsystemen voor 
ieder woonhuis of bedrijfspand. 
 
In alle producten van Boog wordt de      
combinatie tussen aluminium en glas met 
succes toegepast. Dit zorgt voor duurzame 
producten en een stijlvolle uitstraling. 
 
 
 

Stijlvol en uniek 

De stijlvolle en vooruitstrevende producten 
kenmerken zich door Hollandse kwaliteit, 
veiligheid en duurzaamheid.  
 
Door het uniek en ruimschoots bewezen 
concept kan een Boog overkapping elke       
vergelijking op prijs en kwaliteit aan. 
 
 
 

Altijd dichtbij 

Aankoop van uw Boog overkapping,      
plaatsing en service verloopt altijd via      
vakkundige dealers bij u in de regio.  
 
Boog dealers beschikken over de juiste  
kennis en ervaring om u vrijblijvend te  
kunnen adviseren. Samen bepaalt u welke 
configuratie het beste past bij uw  situatie, 
budget en wensen. 
 
 

100% maatwerk, 

100% tevredenheid 

EEN STERK MERK 



EEN STERK MERK 



                                

                                       

CARPORT 
UW AUTO VEILIG EN SCHOON, 

ONDER EEN CARPORT VAN BOOG 

 
 
 
VERHOOG UW WOONGENOT 
 
 
Een carport vergroot uw woon- en leefruimte.       
Zo kunt u de garage voor andere zaken blijven          
gebruiken. Uw auto blijft schoon en beschermd  
tegen weersinvloeden. Daarbij biedt een carport 
een constante luchtcirculatie die roestvorming aan 
uw auto voorkomt. 
 
 
 

Een Boog Carport: 

 beschermt uw auto tegen weersinvloeden, 

 neerslag en uitwerpselen 

 verhoogt de waarde van uw woning of  

 bedrijfspand 

 creëert extra bruikbare ruimte 

 biedt comfort bij in- en uitstappen 

 wordt op maat gemaakt en is van topkwaliteit! 



CARPORT 



                                

                                       

Maatwerk 
 
Een Boog overkapping plaatst u waar- en 
hoe u wilt. Boog levert een overkapping 
die op elke gevel aansluit en geheel wordt     
afgestemd op uw persoonlijke wensen! 
 
 

“Uw wensen en specificaties vormen  

de basis van het product!” 
 
 

Glazen bedekking 
 
Uniek aan Boog overkappingen is de toepassing 
van gehard veiligheidsglas, gebogen in de      
constructie. Het glas is ook gekleurd leverbaar. 
 
Voordelen van glas: 

 Maximaal lichtdoorlatend 

 Veroudert niet 

 Geen vallende condensdruppels 

 Geen geluidsoverlast bij neerslag 



U BEPAALT: 

 Breedte * Lengte * Hoogte 

 Kleur (ruim 200 keuzemogelijkheden!) 

 Bedekking 

 Verlichting  

 Plaatsing en afwerking 

Beproefde kwaliteit 
 
Boog is een sterk en gevestigd merk. De vele    
geplaatste objecten en decennia aan ervaring  
hebben hiertoe bijgedragen.  
 
Door uitsluitend te werken met hoogwaardig 
materiaal en de productie in eigen huis te  
houden, kan Boog flexibel inspelen op al uw 
wensen en de beste kwaliteit garanderen.  
 
 
 

Poedercoating 
 
Alle aluminium onderdelen worden voorzien van een 
poedercoating in de door uw gewenste RAL kleur.     
De gebruikte Qualicoat normering is het strengste      
keurmerk voor lakwerk. 



                                

                                       

TERRAS 

 
 
Veranda’s, terrasoverkappingen, tuinkamers;              
lifestylemagazines staan vol van deze mooie trend.   
Het buitenleven stijgt aan populariteit en Boog biedt u 
een passende oplossing.  

 

Een terrasoverkapping van Boog zorgt ervoor dat de 
waarde van uw woning op stijlvolle wijze toeneemt en 
verhoogt uw woongenot. 
 
Helemaal af is uw overkapping met een windscherm,   
terrasverwarming, zonwering of sfeervolle verlichting. 
 
 

Uw dealer adviseert u graag over passende accessoires. 

GENIET EXTRA LANG VAN  

UW TUIN EN TERRAS! 



TERRAS 



ENTREELUIFELS 
 
Een luifel van Boog vormt een stijlvolle entree van uw huis 
of bedrijfspand. Het biedt bewoners en bezoekers onder 
alle weersomstandigheden bescherming en comfort. 
 
Boog deurluifels zijn er in diverse  vormen, afmetingen en 
kleuren. Desgewenst ontwerpen wij deze in samenspraak 
met u geheel op maat. 

ROOKRUIMTES 
 
Uw entree is het visitekaartje van uw pand. U geeft er de 
voorkeur aan dat rokende gasten en/of medewerkers dit uit 
het zicht van de entree doen en afval zich niet verspreidt. 
 
Een rookruimte op maat sluit door subtiele en transparante 
vormgeving naadloos aan op elke gevel. Het vormt een 
meerwaarde voor uw bedrijfspand en werkomgeving. 

                                

                                       

Overige  toepassingen 
 

 Boot overkapping 
 Fietsenstalling 
 Winkelwagenstalling 
 Abri voor (betaal)automaten  Afvalverzamelplaats 

uit het zicht  Droogloop 



ZAKELIJK 
 
Onder de vlag van WEVAB BV biedt Boog overkappingsystemen haar oplossingen ook succesvol aan de zakelijke markt. 
Of het nu gaat om een stalling; rookruimte; een droge en comfortabele entree of complete woonwijk in ontwikkeling…            
Als architect, aannemer of projectontwikkelaar krijgt u allicht met een overkappingsvraag te maken. 
 
Kernwoorden voor de zakelijke markt zijn onze scherpe prijs/kwaliteit verhouding en flexibiliteit in geboden oplossingen. 
Naast het op maat maken van de producten bestaat ook de mogelijkheid om gezamenlijk te ontwerpen naar uw wensen. 
WEVAB kan uw ideeën projecteren en realiseren, ontzorgt en onderneemt met u mee. Daagt u ons uit? 



BOOG overkappingsystemen is 
een merk van WEVAB BV. www.boogoverkappingsystemen.nl 

Uw BOOG dealer voor een advies op maat: 


