
Een tijdloze carport met klasse

Een strakke carport of tuinlounge die perfect past bij uw  
woning? Soms ligt de ideale oplossing gewoon voor de hand…
 
“Als bedrijf zijn we al dertig jaar bezig met gebogen lichtstraten”, 
vertelt Joris Van Herck. “Dat was onze corebusiness. We maak-
ten destijds heel wat carports met gebogen vormen. Maar 
de stijl van woningen evolueerde en we merkten dat deze  
modellen niet meer zo aantrekkelijk waren. We zijn dan grondig 
beginnen na te denken en een oplossing beginnen te zoeken 
naar wat wel zou passen bij de hedendaagse woningen. Zo zijn 

we bij wat we noemen de flat design carports uitgekomen. 
We hebben het concept hiervoor helemaal zelf bedacht en 
ontwikkeld van nul af aan. Het bleek een schot in de roos, 
omwille van de strakke en moderne bouwstijl was het precies 
waar mensen naar op zoek waren. Het is echt wel een tijdloos 
model geworden, waar we best fier op zijn. Ondertussen zijn 
we daar nu al zo’n tien jaar mee bezig. Een patent konden  
we niet nemen op het ontwerp en we zien dat veel andere  
fabrikanten ons gevolgd zijn. Maar voor kwaliteit kies je toch 
best voor het originele. Vandaag plaatsen we minstens twee  

mee te werken. Een bijkomend voor-
deel van ons ontwerp is dat het af-
wateringssysteem in de palen zelf zit 
verwerkt. Je ziet dus nergens afvoer-
buizen.”
 
Het bedrijf besloot om niet stil te  
blijven staan bij het succes van de  
carports en om de techniek ook 
voor andere buitenconstructies toe 
te passen. Joris Van Herck: “Eerst zijn 
we begonnen we met het maken van 
kleine bergingen met een schuifdeur, 
samen met de carport onder één dak. 
Van daaruit zijn we dan verder geëvo-
lueerd naar aparte tuinbergingen, die 
afgewerkt kunnen worden met een 
houtsoort naar keuze. Verder maken 
we ook strakke tuinlounges, zowel 
vast aan de woning als alleenstaand of 
als poolhouse aan het zwembad. Zo 
blijven we steeds maar innoveren en 
investeren.”
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carports per dag: de productie gebeurt 
volledig in eigen huis en de plaatsing 
door onze eigen mensen. Een mooi 
succesverhaal.”
 
Innoveren en investeren

Een carport zet je natuurlijk niet alleen 
voor het uitzicht, maar in de eerste 
plaats om je wagen te beschermen 
tegen ijs, hagel, sneeuw, wind en storm. 
De carports van Helico worden vol-
ledig in staal opgetrokken en krijgen 
bovenaan meestal geïsoleerde dakpla-
ten (ook glas is mogelijk). “Dat is heel 
belangrijk”, vervolgt Joris Van Herck. 
“Omdat ze goed geïsoleerd zijn, krijg 
je onderaan de platen weinig of geen 
condensatie. Er valt dus geen water  
op je wagen. Daarmee maken we 
toch wel het verschil. We kiezen ook  
bewust voor staal en niet aluminium 
als materiaal. Staal is sterker en dat is 
belangrijk voor grotere overspannin-
gen. Het biedt vandaag ook heel wat 
mogelijkheden qua lakwerk, je kan 
eender welke ral-kleur kiezen. Het is 
een mooi en dankbaar materiaal om 
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