De
BESTE KEUS
voor uw
TERRAS

VEILIG TERRAS
De gepatenteerde SAFE TOUCH®
technologie van Mensa Heating
zorgt er voor dat uw gasten 100%
veilig zijn op uw terras! Niemand
kan zich verbranden aan de
infrarood kwartselementen en
ook (regen-) water vormt geen
enkel gevaar!

VEILIG

HOOGWAARDIGE KWALITEIT

De Mensa Heating producten
voldoen aan de hoogste
internationale veiligheidseisen!
In de Verenigde Staten, Canada,
Denemarken, Noorwegen, Slovenië
en diverse andere landen zijn de
producten uitgebreid op veiligheid
getest en gecertificeerd.
En inmiddels al enige jaren
succesvol toegepast in hotels,
restaurants, cafés of andere
gelegenheden.

SFEERVOL

KOSTEN BESPAREND

Het zit veel lekkerder als je
weet dat de kids veilig zijn.
Moeder van de 2-jarige Joost

De nieuwe kijk op
terrasverwarming
®
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®

KOSTENBESPAREND en
MILIEUVRIENDELIJK

“Ondanks de
frisse avond was
het behaaglijk
warm op
het terras”
Bezoeker van het terras

VERWEN UW GASTEN

Mensa Heating producten, zoals de Vireoo Pro en de
Statio, verfraaien niet alleen uw terras, u bespaart ook
nog eens fors op uw kosten!!
De Mensa Heating producten hebben namelijk lage
wattages. En dankzij de unieke (door Mensa Heating
ontwikkelde en gepatenteerde) bipolaire lamphouder
is het resultaat dat een warmteopbrengst wordt
gerealiseerd die plm. 3 x hoger is dan het werkelijk
gevraagde vermogen.Oftewel, 550W voelt aan als een
zeer comfortabele 1650W!!
Door de lage wattages gebruiken de Mensa Heating
producten weinig stroom. Dat is goed voor het milieu
(ten opzichte van de traditionele gasheater neemt de
CO2 uitstoot met ruim 2/3e af)! En zéér gunstig voor de
energierekening! Als we de kostprijs per uur van een
Vireoo Pro eens afzetten tegen de kostprijs per uur van
een klassieke (professionele) gasverwarmer voor
terras, dan kom je op een verrassende uitkomst. Vraag
er maar eens naar bij Mensa Heating Nederland BV.

Met de prachtige functionele Deense designproducten van Mensa Heating krijgt uw terras
niet alleen een extra aantrekkelijke uitstraling,
maar uw gasten zullen zich buitengewoon
verwend voelen met de manier waarop u hen
warmte biedt.
De Vireoo Pro tafels stralen kwaliteit uit en de
lichtrode gloed van de infrarood elementen geven
een uitnodigend, gezellig warm licht dat de
warmte uitstraalt die ze ook geven! Zo trekt u niet
alleen gemakkelijker klanten aan om te komen
eten of drinken op uw terras, maar zullen ze ook
graag langer blijven zitten om te genieten van wat
u te bieden hebt! Weg met de “kleffe” dekentjes
voor over de benen: het regelmatig wassen is
arbeidsintensief en uw gasten ervaren ze niet
altijd als “even fris”...
En wat te denken van de Statio statafel, die uw
klanten op een unieke en efficiënte wijze warmte
biedt, bijvoorbeeld als ze buiten een rokertje
opsteken. Functionaliteit en onderscheidenheid
ten top, waarmee u een klantvriendelijkheid
uitstraalt die men zal onthouden!
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De nieuwe kijk op terrasverwarming
®

