
‘n volmaakt terras

Gespecialiseerd in het inrichten & optimaliseren van horecaterrassen



Verhoog uw terras omzet!

Totaaloplossingen voor de Benelux 
IN- ’N OUTDOOR PROMAT IGC levert een totaaloplossing voor je horecaterras: Van concept 

tot realisatie, service en opslag. Wij creëren samen met jou een passende outdoor invulling 

met de juiste aantrekkingskracht, beleving en comfort.  We adviseren, produceren 

en installeren maatwerk parasols, overkappingen en luifels, terrasvouwdaken en 

terrasschermen. Met elke vraag kunt u bij ons terecht.

Stel je terras samen
Heb jij een idee hoe je jouw terras eruit wil laten zien? Voeg de producten toe aan je wishlist 

op onze website en stuur ons een product aanvraag, wij maken graag een offerte voor je op!

OVER IN- ‘N OUTDOOR PROMAT IGC 

www.promat-service.nl
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Ontwerp
Onze adviseurs komen graag vrijblijvend 
bij u langs om de mogelijkheden door 
te nemen en advies te geven over welke 
parasols op uw locatie het beste passen.

Montage
Doordat we een groot deel van onze 
producten zelf produceren, zijn onze 
prijzen scherp en concurrerend. We 
leveren en plaatsen door heel Nederland 
en België.

Branding horeca
Door uw parasols, luifel of windschermen te 
voorzien van belettering of logo’s, wordt uw 
terrasinrichting niet alleen een visitekaartje 
voor uw horecagelegenheid, maar zorgt het 
tevens voor branding in de straat.

Onderhoud
Goed en deskundig onderhoud en opslag 
verlengt de levensduur van uw parasol(s). 
Een juiste uitstraling van uw terras is een 
belangrijk aspect voor ú en uw klanten!

Realisatie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

Opslag
Er zijn gemeenten waar het verplicht is dat 
de terrassen ‘s-winters opgeruimd zijn. 
Wij verzorgen ook opslag als uw ruimte 
beperkt is. U kunt daarvoor bij ons een 
servicecontract aangaan.

ONZE WERKWIJZE
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Wij bieden een maatwerk overkapping, 
zonnescherm of parasol



Voor elk terras de perfecte parasol

HORECA PARASOLS

Een goede parasol is een investering in uw zaak en koopt u voor meerdere seizoenen. Onze horeca parasols zijn gemaakt om jaren mee te gaan. 
Behoudt de kwaliteit van de parasols en laat uw terras er ieder jaar weer optimaal verzorgd uit zien met de service van IN- 'N OUTDOOR Promat 
IGC. Wij bieden o.a. periodieke reiniging, winteronderhoud en speciale opslagservice.

>  Maatwerk parasols
>  Vrijhangende parasols
>  Standaard parasols



Windschermen zijn goud waard voor uw terras

WINDSCHERMEN

Een terrasscherm zorgt ervoor dat uw gasten comfortabel en uit de wind bij u kunnen genieten. Het resultaat? Meer gasten, die langer blijven en 
meer bestellen. Een goed terrasscherm past bij uw horeca zaak. Hoe groot is uw terras? Welke uitstraling wilt u? Wij leveren windschermen in 
iedere gewenste maat en uitvoering.

>  Vaste windschermen
>  Beweegbare windschermen



Speciaal geschikt voor (diepe) gevelterrassen

SCHAARARMSCHERMEN

Het multifunctionele schaararmscherm biedt uw gasten een fijne plek in de schaduw en tegelijkertijd bescherming tegen de regen. Ons scherm 
is leverbaar tot wel 30 meter breed en in veel gevallen niet vergunningplichtig. Het stevige doek van het zonnescherm is waterdicht en zorgt dat 
uw gasten het hele jaar door droog zitten. Voeg naar wens verwarming en verlichting toe aan het scherm voor optimaal comfort tijdens koude en 
donkere maanden.



Ideaal voor grote oppervlaktes

TERRASOVERKAPPINGEN

De overkapping dient als zonnescherm en houdt de gasten droog tijdens een regenbui maar zorgt ook voor een stijlvolle uitstraling. Is uw café of 
restaurant voorzien van een grote tuin? Hier maken wij een terrasoverkapping op maat voor in hout of aluminium. Kies voor een overkapping die 
tot de grond geplaatst wordt om de wind tegen te houden en verleng hiermee het terrasseizoen. Met een lekker warm drankje en een verwarming 
kunt u de hele winter door gasten op uw terras ontvangen.



Jarenlange ervaring en know-how!

>  Raamdecoratie
>  Zonwering
>  Buitenleven
>  Rolluiken
>  Horren
>  Garagepoorten
>  Besturingssystemen

Zes vestigingen in Brabant

Ons assortiment is breed en veelzijdig. Denk hierbij aan raamdecoratie, 

zonneschermen, pergola zonwering, screens, markiezen, rolluiken, horren 

of overkappingen in allerlei stijlen en kleuren. Maar ook deuren: om de 

uitstraling van een pand te complementeren helpen wij ook aan passende 

(garage)deuren. We houden ervan als alles tot in de puntjes klopt en ‘af’ is. 

IN- ‘N OUTDOOR heeft zes vestigingen in Brabant. Er is dus altijd een 

showroom in de buurt! Onze gespecialiseerde vakmensen staan iedere dag 

voor u klaar.

HET TOTAALAANBOD VAN IN- 'N OUTDOOR

www.in-n-outdoor.nl
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WWW.PROMAT-SERVICE.NL

IN- ‘N OUTDOOR
Promat - IGC

De Slof 8
5107 RJ  Dongen
(0416) - 30 09 60
info@promat-service.nl

CERTIFICERINGEN


