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Wesdijk Homestyle is ge-
specialiseerd in vaste en 
schuifbare horeca terras-
overkappingen. Een horeca 
terrasoverkapping vergroot 
uw horecagelegenheid en 
zorgt voor een langere bezet-
ting van uw terras in warme 
tijden, maar ook als de tempe-
ratuur daalt is het aangenaam 
verblijven onder uw terras-
overkapping. Met een infra-
rood terrasverwarming en de 
geïntrigeerde dimbare LED 
verlichting maken uw terras-
overkapping tot een gezellig 
en comfortabel verblijf voor 
uw gasten. Verhoog uw omzet 
aanzienlijk (terugverdientijden 
van 1 jaar zijn mogelijk) en 
biedt uw klanten tot ‘s-avonds 
laat een aangenaam verblijf 
op uw terras. Wij bieden u de 
mogelijkheid om eenvoudig 
meer gasten te ontvangen.

Ontdek de vele voordelen van 
onze Pergola terrasoverkap-
pingen met PVC doek. Het 
ultra sterke (830 gram per 
m2) 3 laags PVC doek werkt 
thermisch isolerend en be-
schermd uw terras 365 dagen 
per jaar tegen warmte, kou, 
regen, zon en wind. De uiterst 
duurzame solide aluminium 
constructie is voorzien van 
een geïntegreerde hemel-
waterafvoer en is in vrijwel 
iedere situatie eenvoudig te 
plaatsen.

Met de Bavona terrasoverkap-
ping met kantelbare lamel-
len reguleert u d.m.v. de 
afstandsbediening eenvoudig 
het klimaat op uw terras. 
De solide lamellen dakcon-
structie beschermd uw terras 
tegen zon, regen en wind. De 
Bavona terrasoverkapping 
is volledig horizontaal vorm-
gegeven en wordt d.m.v. vier 
solide staanders vrijstaand 
op uw terras gemonteerd. 
Optioneel kan de Bavona 
terrasoverkapping worden 
uitgebreid met oprolbare 
windschermen en volglas 
schuifwanden, hiermee maakt 
u van uw terrasoverkapping 
eenvoudig een horeca serre 
waarin het bij iedere weersi-
tuatie aangenaam verblijven 
is.

Een oprolbaar windscherm 
onder uw terrasoverkapping 
zorgt dat u het hele jaar kan 
genieten van een comfortabel 
terras. Het windscherm is 
eenvoudig te bedienen d.m.v. 
een Somfy afstandsbediening 
en kan worden uitgevoerd tot 
7 meter breedte uit één doek. 
Het innovatieve Rits systeem 
zorgt dat het doek optimaal 
gespannen staat. Het uiterst 
transparante Sergé doek biedt 
optimale doorkijk van onder 
uw terrasoverkapping terwijl 
het zo’n 90 % van de wind, 
zon en warmte tegenhoud. 
Optioneel kunnen onze oprol-
bare windschermen worden 
uitgevoerd met een trans-
parant PVC venster in het 
screendoek, hiermee behoudt 
u een optimaal transparante 
doorkijk van uw terras.

Duofuse 
terrasvlonders

Onze houtcomposiet terras-
vlonders zijn gemaakt van 
50 % hout en 50 % kunststof, 
door het opruwen van deze 
terrasplanken zijn ze minder 
glad dan een houten terras-
vloer. De aluminium onder-
constructie zorgt voor een 
eenvoudige en snelle montage 
van de Duofuse houtcompo-
siet terrasplanken. Duofuse 
terrasvlonders zijn vorm-
vast, duurzaam en eenvou-
dig bovenop uw bestaande 
terrasvloer te plaatsen. De 
uiterst warme uitstraling 
en onderhoudsvriendelijke 
eigenschappen van deze vloer 
zorgen voor een jarenlang 
gebruiksgemak en een uiterst 
sfeervolle terrasbeleving. 

Windschermen 
glas

Onze horizontaal- of verticaal 
schuivende windschermen 
zijn de ideale uitbreiding op 
uw terrasoverkapping. De 
glazen schuifwanden be-
schermen uw gasten tegen 
wind en regen en i.c.m. de 
geïntegreerde energiezuinige 
LED verlichting creëert u een 
sfeervolle serre waar het 365 
dagen per jaar aangenaam 
verblijven is.

 



De voordelen van een 
horeca terrasoverkapping
• Vaste of schuifbare terrasoverkapping: 

in of uit de zon op hetzelfde terras.
• De keuze tussen een geheel rondom 

open of gesloten terrasoverkapping 
d.m.v. volledig transparante schuifbare 
glaswanden: na sluitingstijd staan uw 
terrasmeubelen eenvoudig droog en 
veilig opgeborgen.

• Grote afmetingen mogelijk.
• In vrijwel iedere situatie eenvoudig op 

korte termijn te realiseren (eventueel 
ook vrijstaand).

• Op maat gemaakt en in iedere gewenste 
RAL-kleur gepoedercoat aluminium  
(tevens in krasvaste structuurcoating)

• Leverbaar met geïntegreerde sfeervolle 
en energiezuinige (dimbare) LED ver-
lichting.

• Het antwoord op het rookverbod: i.c.m. 
dimbare infrarood terrasverwarming 
creëert u snel een aangename tempe-
ratuur.

• Alle info over onze terrasoverkappingen 
vindt u overzichtelijk op onze website.

• Incl. 5 jaar volledige garantie en service.
• Uitgebreide showroom, maatwerk en 

vakkundig advies aan huis.
• Montage door vakkundig opgeleide 

monteurs.

Inspiratie en advies 
op maat
Wij nodigen u graag uit om inspiratie op te 
komen doen en onze uitgebreide collectie 
horeca terrasoverkappingen en buitenleven 
producten te komen bewonderen in onze 
uitgebreide showroom in Nieuwerkerk.

Heeft u interesse in één van onze terras-
overkappingen dan komen wij geheel vrijblij-
vend bij u aan huis voor een advies op maat.

Heeft u nog vragen?
Telefoon 0111-417270
E-mail info@wesdijkhomestyle.nl
Website www.mooierhuis.nl

Referenties
Voor adressen van de door ons bedrijf gere-
aliseerde terrasoverkapping projecten kijkt 
u op:
www.mooierhuis.nl/Horeca-terrasoverkap-
ping-projecten

Adres showroom
Wesdijk Homestyle 
Burg. Boumanstraat 1
4306 CP Nieuwerkerk (NL) 
Telefoon 0111-417270

Onze showroom is geopend op
Maandag tot Vrijdag
9.00 uur -18.00 uur
Zaterdag
9.00 uur - 17.00 uur

www.mooierhuis.nl


