
Eurotruss & Rent-All presenteren
Terras Paviljoen (anderhalve meter terras)

VANAF €1,60 PER ZITPLAATS PER DAG



2 www.eurotruss.com

(Tijdelijke) terrasoverkappingen die voldoen aan 
de nieuwe terras regels.
Bent u op zoek naar een (overdekt) horeca paviljoen? Wij bieden een constructieve, snelle en 
betaalbare oplossing aan om uw terras af te schermen, te overkappen en of uit te breiden.

• Door middel van onze unieke modulaire aluminium truss producten kunnen wij u in standaard terras modules aanbieden met de optie 
te overkappen.

• De constructie wordt compleet geleverd met transparante PVC afscheidingswanden aan 3 zijden ter afscherming van uw terras 
zodat u volledig controle heeft op aankomst en vertrek van uw gasten.

• Met ons systeem is het mogelijk om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.
• In no-time overdekken wij uw terras door middel van modulaire aluminium truss delen die in lengte, breedte en hoogte aan te 

passen, uit te breiden en door te bouwen zijn . Hoogwaardig, veilig en duurzaam.
• Het systeem is geschikt voor tijdelijk gebruik maar ook geschikt voor gebruik op langere termijn.
• Indien gewenst kunnen we het systeem overkappen met een transparant PVC doek tegen de regen, 

De PVC Transparante wanden zorgen voor een veilig maar ruimte gevoel

Standaard Modules direct beschikbaar, Maatwerk is ook mogelijk

Binnen 48 uur kunnen we u nieuwe terrasoverkapping realiseren

Elke module kan eenvoudig zonder af te bouwen, nu of later uitgevoerd worden met een dakzeil PVC 

of in elke gewenste RAL Kleur.

Tekeningen en specifi caties beschikbaar voor uw vergunningstraject

Onze partner Adema Architecten kan uw vergunningstraject verzorgen
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• Snel en gemakkelijk op en af te bouwen door middel van 
ons conische koppelsysteem. 

• Overkapping voorzien van professioneel dakzeil; 
verkrijgbaar in standaard RAL Kleuren en transparant.

• De scheidswanden in de zijkanten zorgen voor veiligheid 
en beheersbaarheid maar daarnaast ook voor minder wind 
en eventueel inval van regen bij minder mooie dagen. PVC 
transparant geeft toch een open en ruimtelijk gevoel.

• De dakconstructie maakt het ophangen van verlichting, 
terras heaters en decoratie mogelijk.

• Het systeem is modulair en is daarom indien gewenst snel 
uit te breiden of te verkleinen.

• Tekeningen en product specifi caties zijn beschikbaar
• We denken mee en leveren een complete oplossing 

rekening houdende met effi ciënte looproutes, wet en
• regelgeving en richtlijnen van het RIVM.

Specifi eke eigenschappen

Eurotruss is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw 
actief. Ons verleden geeft vorm aan de manier waarop 
we vandaag de dag zaken doen. De bedrijfsvisie van 
Eurotruss is oplossingen bieden op het hoogste kwaliteits-, 
service verlenen en hoog  ondersteuningsniveau zonder het 
menselijke aspect te verliezen. We laten dagelijks in meer 
dan 40 landen in de wereld zien dat we de gebruikers hun 
behoeften begrijpen en om kunnen zetten in betaalbare en 
gebruiksvriendelijke oplossingen.

Over Eurotruss

Over Rent-All
Rent-All is het meest veelzijdige verhuurbedrijf in Europa 
van licht-, audio- en videoapparatuur en rigging. Rent-All 
levert een groot assortiment apparatuur uit voorraad voor 
onder andere theater, televisie, concerten en beurzen. Onze 
marktleidende merken in combinatie met toonaangevende 
partners maken elk evenement tot een succes. Van 
Noorwegen tot Turkije en van Rusland tot Portugal: wij zijn 
‘Your equipment supplier in Europe’.

Het hoofdkantoor van Rent-All is gevestigd in Bemmel, 
daarnaast zijn er vestigingen in Amsterdam, Castrop-Rauxel 
(DE), Nürnberg (DE) en Lier (BE).
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BESCHIKBARE OVERKAPPINGEN

Model Ibiza - 24 zitplaatsen

Afmetingen:  L13,5m x B5,5m x H3,0m
Aantal zitplaatsen: 24 zitplaatsen (opstelling 2 personen per tafel)  
Optioneel:  Top Frame incl Transparant Dekzeil

 24 zitplaatsen (opstelling 2 personen per tafel)  

Model Miami - 12 zitplaatsen

Afmetingen:  L6,5m x B5,5m x H3,0m
Aantal zitplaatsen: 24 zitplaatsen (opstelling 2 personen per tafel)  
Optioneel:  Top Frame incl Transparant Dekzeil

Model Marbella - 12 zitplaatsen

Afmetingen:  L13,5m x B3,5m x H3,0m
Aantal zitplaatsen: 12 zitplaatsen (opstelling 2 personen per tafel)  
Optioneel:  Top Frame incl Transparant Dekzeil

 12 zitplaatsen (opstelling 2 personen per tafel)  

 24 zitplaatsen (opstelling 2 personen per tafel)  
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Model Ibiza - 24 zitplaatsen

5,5 m

13,5 m

1,5 m

1,80 m 2,65 m

De tafelindeling is passend gemaakt onder de constructie, anderhalve meter ruimte tussen de tafels, extra ruimte is genomen tussen 
de rijen tafels i.v.m. verschuiven van stoelen en personen die uitstappen van de tafels.

Looproute

Maatvoering
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Model Ibiza - 24 zitplaatsen- 24 zitplaatsen
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Model Miami - 12 zitplaatsen

5,5 m

6,5 m

1,5 m

1,80 m 2,65 m

De tafelindeling is passend gemaakt onder de constructie, anderhalve meter ruimte tussen de tafels, extra ruimte is genomen tussen 
de rijen tafels i.v.m. verschuiven van stoelen en personen die uitstappen van de tafels.

Looproute

Maatvoering

De tafelindeling is passend gemaakt onder de constructie, anderhalve meter ruimte tussen de tafels, extra ruimte is genomen tussen 
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Model Miami - 12 zitplaatsen

5500
2865

6500

2816,5
2816,5

4922 5500
28

65

65
00

2816,5 2816,5

49224922

5500

28
65

65
00

2816,5 2816,5

4922

Model Miami - 12 zitplaatsen



10 www.eurotruss.com

Model Marbella - 12 zitplaatsen

3,5 m

13,5 m

1,5 m

1,65 m

De tafelindeling is passend gemaakt onder de constructie, anderhalve meter ruimte tussen de tafels, extra ruimte is genomen tussen 
i.v.m. verschuiven van stoelen en personen die uitstappen van de tafels.

Looproute

Maatvoering
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Model Marbella - 12 zitplaatsen
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Eurotruss & Rent-All made every effort to ensure the accuracy of this brochure. No liability will be accepted for errors. 
No part of this manual maybe re-produced in any form without prior written permission. Eurotruss reserves the right to 

change or update its products or manuals without prior notice. 

Rentall B.V.  | De Kazematten 21 | 6681 CS Bemmel
The Netherlands | +31 26 325 53 92 | office@rentall.eu

Eurotruss B.V. | Castorweg 2 | 8938 BE | Leeuwarden
www.eurotruss.com | +31(0)58 215 88 88 | sales@eurotruss.com 

Bent u geïnteresseerd?
 

Neem voor verkoop contact op met Eurotruss, 
voor verhuur is Rentall uw partij!


