
Mensa Heating Nederland 

Presenteert: 

De “Vireoo” en “Statio“ 
Infrarood warmtetafels

(zit en sta model)

Nieuw en uniek in Nederland!



Nederlandse primeur

Terrasverwarming zoals
Nederland het nog niet kent!

Uniek marketing concept!

Terrassen met verwarming
hebben een langer seizoen!



Veiligheid voor alles!

Verbranden onmogelijk!

Brand veroorzaken ook!!

Kinderhandjes en panty’s  zijn
100% veilig!

Voldoet aan alle Europese en
Amerikaanse veiligheidseisen!



Veiligheid voor alles!

Waterproof: regen of 
afspoelen met water is geen
probleem

Deens gepatenteerd
kwaliteitsproduct

Ontwikkeld en geproduceerd
in samenwerking met de 
Deense overheid



Onderscheidend en innovatief

De concurrentie een stap voor: 
prachtig alternatief voor
gasheaters!

Uitnodigende uitstraling, mooi
design en comfortabele
warmte

Statafels en lage tafels: voor
elk wat wils



Comfortabele warmte

Nooit te heet voor benen en
voeten: langer verblijf geen
enkel probleem

Effectief ontwerp: 2 of 3 
infrarood elementen in de 
console geplaatst

Statafel: 3 elementen - 700W

Zittafel: 2 elementen - 400W



Praktisch & doordacht

Ogen t.b.v. anti-diefstal ketting

In hoogte verstelbare poten(*) 
garandeert stabiliteit

(*)die ook nog vastgezet kunnen
worden



Mensa Heating is….. groen

Milieu vriendelijk: zeer lage CO2 
uitstoot ten opzichte van 
gasheaters…!!!

• CO2 uitstoot gas:

Per heater/per uur in kg: 2,93

• CO2 uitstoot MH tafeltje:

Per tafeltje/per uur in kg: 0,165

• Lage Wattages = laag verbruik

• motion sensor: schakelt uit
indien tafel vrij komt



Besparend & gebruiksvriendelijk!

Grote besparing ten opzichte
van gasverwarming

Geen gezeul en geen opslag
van (zware) gasflessen bij de 
horecaondernemer

100% veiligheid voor klanten



Gas vs Mensa Heating

Aanschaf per stuk 175,00€                 320,00€                

Afschrijving in jaren 5 5

Aantal terrasdagen per jaar 150 150

Aantal gebruiksuren per dag 4 4

Aantal gebruiksuren per jaar 600 600

afschrijvingskosten per uur 0,058€                   0,107€                  

Prijs propaan gas per kg 2,07€                     

Verbruik gas/kg gasheater per uur 0,5

Prijs elektriciteit per uur 0,18€                    

Verbruik MH per uur (KW/uur) 0,4

Verbruikskosten per uur 1,035€                   0,072€                  

Aantal in de berekening 1 1

KOSTPRIJS PER UUR 1,093€                   0,179€                  

Prijzen ex BTW. Niet meegerekend: kosten vervanging gasflessen, opslag gasflessen, etc.

Professionele 

Gasheater

Mensa Heating 

Vireoo Pro



ROI bij Vireoo Pro:

In dit voorbeeld: terras met 12 tafeltjes – o.b.v. 600 uur per jaar:
ROI is als volgt:
(alle genoemde bedragen zijn ex BTW)

Kosten aanschaf 12 Vireoo Pro terrastafeltjes: 12 x € 320,- = € 3.840,-
Kosten aanschaf 3 professionele gasheaters (1 per 4 tafeltjes): 3 x € 175,- = € 525,-
Meerprijs initiële investering: € 3.315,-

Kosten verbruik elektriciteit: 12 x 0,4kW x € 0,18/kWu x 600 u = € 518,40 p/jr.
Kosten verbruik gas: 3 x 0,5 kg/u x € 2,07/kg x 600 u = € 1.863,00 p/jr.
Besparing in verbruikskosten per jaar: € 1.344,60 

Investering in Vireoo Pro terugverdiend in: € 3.315,- : € 1.344,60 = 2,5 jaar. 

Conclusie: buiten alle genoemde voordelen, zijn in dit rekenvoorbeeld na 2,5 
jaar de 12 Vireoo Pro tafeltjes volledig terugverdiend.



Wat levert het op?

Terrassen langer open door 
extra comfortabele warmte

Daardoor omzet verhogend: 
Stel: 1 uur per dag langer terras open, waarbij 2 
klanten per tafeltje elk 1 drankje extra genieten, 
levert voor de horecaondernemer bij 150 
terrasdagen per jaar een extra omzet van plm. € 
825,- per tafeltje per jaar op.

U biedt uw rokende klanten met de 
Statio statafels een zeer
comfortabele rookplek met een
exclusieve uitstraling

Onderscheidende positie ten 
opzichte van de concurrentie



Horeca & Mensa Heating

Mensa Heating Nederland BV (“MHN”) is, als officiële importeur
voor Nederland, samen met de Deense producent, 
verantwoordelijk voor het nakomen van de garantiebepalingen.. 

De winst voor de horecaondernemer is:
✓ De unieke onderscheidende positie als horecagelegenheid (terras valt op)

✓ De te verwachten extra omzet (zeer comfortabele warmte)

✓ De besparing in kosten ten opzichte van gasverwarming

✓ Minder handling m.b.t. het vervangen van (zware) gasflessen

✓ Verhoogde veiligheid op het terras in relatie tot gasverwarming

✓ Het bijdragen aan een beter milieu i.v.m. significant lagere CO2 uitstoot



Custom made mogelijk…

Tafelbladen kunnen
desgewenst worden
bijgeleverd (meerpijs). Of u 
kiest voor uw bestaande
tafelbladen.

Console en poten standaard
verkrijgbaar in zwart.

Wrappen is mogelijk in elke
kleur, logo of design* 
(*meerprijs en bij voldoende ordervolume)



Praktische accessoires…

Praktische accessoires op wens 
leverbaar (meerprijs):

• “serial cable”: speciale kabel
om tafels onderling met 
elkaar te verbinden aan 1 
stroompunt;

• Vireoo Pro en Statio hebben
een waterproof 220V 
aansluitsnoer nodig;

• “cable protector”: robuuste, 
veilige kabelbeschermer
voor op het terras;



Horeca & Mensa Heating

“Een warme combinatie,   
die staat als een huis”

“Proost & eet smakelijk!”



Exclusief in Nederland

Mensa Heating Nederland BV 

Lage Brink 93

7317 BD Apeldoorn

055 - 360 15 30

info@mensa-heating.nl

www.mensa-heating.nl

www.mensaheating/com/nl

mailto:info@mensa-heating.nl
http://www.mensa-heating.nl/
http://www.mensaheating/com/nl

