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Jika kamu memiliki kendaraan pribadi, akan sangat menyenangkan jika kamu juga memiliki 

garasi mobil sendiri. Namun jika kamu memiliki kendaraan lebih banyak dan dan 

menginginkan ruang yang lebih terbuka, maka carport atau emper mobil bisa menjadi 

pilihanmu. 

Membuat desain carport sebenarnya tidak membutuhkan pekerjaan yang cukup berat. Kamu 

hanya perlu mempertimbangkan ukuran dan juga alokasi ruang yang akan dijadikan sebagai 

carport mobil rumahmu nanti. 
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Carport sendiri memiliki ukuran standar yang ideal yang bisa kamu perhatikan seperti harus 

memiliki lebar setidaknya 2 hingga 3 meter, memiliki panjang paling tidak 5 meter, tinggi 

atap sekitar 2,5 meter, serta jarak mobil dengan dinding samping paling tidak 1,2 meter. 

Kamu juga harus memikirkan matang-matang posisi carport yang baik, yaitu dengan 
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membuatnya berada di samping atau tengah-tengah sesuai dengan desain fasad atau facade 

rumah. 
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Tak hanya itu saja, lantai untuk carport juga harus kamu perhatikan, lho. Keramik carport 

harus dipilih dengan seksama karena keramik carport ini akan menahan benda yang sangat 

berat. Oleh karena itu, pemilihan keramik carport harus dilakukan dengan teliti. 

Nah, kali ini Kania akan membahas jenis-jenis keramik carport yang bisa kamu pilih untuk 

carport rumahmu. Seperti apa? Yuk, simak di bawah ini! 

1. Keramik carport minimalis hitam putih 
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Model keramik carport ini memang terlihat sederhana dengan perpaduan warna monokrom 

hitam dan putih. Pilih keramik carport hitam putih dengan tekstur yang sedikit kasar, dan tata 

seapik mungkin. Jenis keramik carport ini sangat cocok untuk carport rumah minimalismu. 

2. Keramik carport vinyl yang anti selip 
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Kamu juga bisa memilih keramik carport berbahan vinyl ini. Agar terlihat menarik, pasang 

keramik carport vinyl dengan dua pilihan warna yang serasi agar membuat tampilan carport 

lebih menarik. Bahan vinyl ini cocok untuk pemilik mobil besar karena bahannya yang anti 

selip, menunjang faktor keamanan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 

3. Keramik carport dengan motif marmer 
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Keramik carport ini cocok untuk kamu yang menginginkan tampilan minimalis dan elegan 

khas lantai marmer, namun menginginkan kenyamanan berkendara dengan lantai anti selip. 

Ya, motif keramik carport menyerupai marmer ini bisa membuat tampilan carport menjadi 

semakin bagus. 

Penggunaan keramik carport menyerupai marmer yang sesuai dengan luas rumah bisa 

membuat tampilannya menjadi pas meskipun dengan konsep yang sederhana. 

4. Keramik carport batu sikat yang cantik 
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Model keramik carport batu sikat adalah salah satu keramik yang sering digunakan. 

Permukaannya yang kasar dan memiliki ketahanan yang kuat membuat pemilik carport 

memilih keramik carport ini. Apalagi dengan motif yang menarik seperti motif bunga-bunga, 

hingga batu-batuan bergerigi yang jika disusun akan membentuk motif yang cantik. Patut 

untuk dicoba, deh! 

5. Keramik carport beton cetak 
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Keramik carport material ini biasa dipilih karena memang ramah lingkungan dan dapat 

menyerap air ketika hujan. Bahkan bagian rongga keramik carport ini bisa dimanfaatkan 

untuk ditanami rumput. Jenis keramik beton cetak yang biasanya digunakan adalah paving 

block. 

6. Keramik carport minimalis 
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Motif minimalis keramik carport ini memang sederhana namun tetap menjadi favorit bagi 

pemilik carport. Gunakan keramik carport minimalis dengan ukuran 30×30 cm agar bisa 

menyangga berat mobil dengan lebih baik. Warna yang gelap membuatnya agak susah untuk 

dibersihkan dari debu, jadi harus rajin-rajin dalam membersihkannya, ya. 

Nah, bagaimana? Sudah ada gambaran nih mau memakai keramik carport yang mana? 
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