
PALMO. EXPERT IN
HORECA EXTERIEUR.
VOOR ELK SEIZOEN DE IDEALE OPLOSSING.



DE BESTE HOTELS, 
RESTAURANTS EN 
GRAND CAFÉS  
KIEZEN VOOR PALMO.

Waarom voor PALMO kiezen?
• Complete maatwerk terrasoplossingen voor een
   vierseizoenenterras.
• Realisatie van kleine tot grote horecaprojecten
   door heel Nederland.
• Gespecialiseerd in het begeleiden en neerzetten
   van complexe projecten.

Maatwerk producten:
• Terrasoverkappingen met inschuifbare vouwdaken van
   PVC doek.
• Terrasoverkapping met lamellendaken zowel inschuifbaar
   als kantelbaar.
• Vrijstaande overkappingen, tegen de gevel, zwevend of 
   inbouw; alles is mogelijk.
• Diverse glassystemen: van glazen schuifwanden om
   terrasoverkappingen af te sluiten of binnenruimtes te
   scheiden, tot inschuifbare windschermen voor op uw
   terras etc.
• Parasols, screens, schaararmschermen en
   horecaterrasverwarming.
• Producten in elke kleur, maat en vorm. Zo sluit uw horeca
   exterieur helemaal aan op het interieur en de huisstijl van 
   uw zaak.

Met een totaaloplossing van PALMO duurt het 
buitenseizoen zomaar een paar maanden langer.  Ook in 
het vroege voorjaar of wanneer de laatste blaadjes zijn 
gevallen, genieten uw gasten heerlijk van het buitenleven. 
Geen zorgen als het regent, ook dan verblijven uw gasten 
comfortabel op het terras. Met de extra ruimte om het hele 
jaar te gebruiken, realiseert u meer omzet. 

Wilt u sparren over een project?
Ik sta u graag te woord in onze showroom.

Auke Spaanderman

Of het nu gaat om het creëren van een jaarrond 
horecaterras bij een hotel, het overkappen van een  
heel horecaplein of screens voor uw restaurant;
elk horeca exterieur project realiseren wij voor u.
Welkom bij PALMO. 



Met zes geschakelde lamellen overkappingen (inschuifbaar 
lamellendak) is een extra (buiten)ruimte van maar liefst 
160 m2 gerealiseerd. Het ronde design van het restaurant 
is doorgevoerd op het terras. De gasten genieten van 
extra comfort dankzij geïsoleerde lamellen, heaters en 
gemotoriseerde verstelbare glazen borstweringen.

Na plaatsing van het vierseizoenenterras 
is de capaciteit van dit prachtige 
restaurant verdubbeld. Bovendien 
is Restaurant Dukdalf niet meer 
afhankelijk van het weer. Doordat 
het terras volledig is af te schermen 
van wind en regen, kunnen gasten er 
jaarrond zitten. Het resultaat van dit 
terras aan de jachthaven is dan ook 
schitterend en dient voor velen als een 
inspiratiebron! 

Gasten van de bekende De Beren-
restaurants hebben geen last van een 
laagstaand najaarszonnetje. Ook in de 
zomer blijft het binnen koel. Diverse 
vestigingen van deze keten weren 
de zon uit hun restaurant met onze 
design screens. Zo ook bij de eerste 
vestiging in Zeeland, De Beren Goes. 
Gezien de jarenlange ervaring van 
andere vestigingen was de keuze voor 
ons product snel gemaakt. 

Op het terras van Restaurant Boschwachter in ’t Mastbos is het heerlijk vertoeven in de openlucht. 
Dankzij de zwevende overkapping blijft het open karakter behouden; ook als het regent en het dak 
sluit. De heaters zorgen voor aangename warmte op koudere dagen. Het design is afgestemd op de 
kleuren en de ambiance van de omgeving. 

UNIEK MAATWERK PROJECT
CORENDON VILLAGE HOTEL 
AMSTERDAM-SCHIPHOL

NIET MEER AFHANKELIJK  
VAN HET WEER
RESTAURANT DUKDALF  
KERKDRIEL

ZONNETJE WEREN 
DE BEREN 
GOES

COMFORTABELE BOSBELEVING
RESTAURANT  BOSCHWACHTER IN ’T MASTBOS 
BREDA



De keuze voor onze terrasoverkapping met vouwdak in 
een platte constructie past helemaal bij de mediterrane 
uitstraling van Beachclub C. Het vouwdak opent en sluit 
in segmenten om een deel van het terras van schaduw te 
voorzien en een deel in de zon te houden. Dankzij de glazen 
schuifwanden en gemotoriseerde glazen borstweringen is 
het aangenaam vertoeven op het terras wanneer er een 
frisse bries staat. En is er altijd zicht op zee. 

ULTIEM VAKANTIEGEVOEL
BEACHCLUB C
NOORDWIJK

BUITENGEWONE ZWEVENDE 
TERRASOVERKAPPING
STEAKHOUSE BIJ DE BUURVROUW
CASTRICUM

De terrasoverkapping met een overspanning van maar 
liefst negen meter steunt op twee pilaren, een sterke 
constructie uitgevoerd in staal. Regent het? Dan blijven 
de gasten van dit gezellige steakhouse lekker zitten, want 
het doek is waterdicht. In de baleinen van het doek is 
ledverlichting geplaatst en de overkapping is voorzien van 
heaters voor de koudere dagen.

De serre, bestaande uit een terrasoverkapping, 
glazen schuifwanden, deuren en heaters,
is echt een meerwaarde voor dit restaurant. 
Buiten is meteen de sfeer van binnen te zien. 
Het lichtdoorlatende doek is inschuifbaar 
waardoor gasten met lekker weer van 
het buitenleven genieten. Het sfeervolle 
restaurant kreeg met deze (binnen)ruimte
95 m2 extra capaciteit.

UITSTRALING
RESTAURANT 
DE KORENMOLEN  
EERBEEK

Nadat de terrasoverkapping was geplaatst, groeide de omzet met ruim 
35%. De terrasoverkapping van Restaurant BIJ René zorgt er voor dat deze 
ondernemer meer gasten kan ontvangen. Hij merkt ook dat de gasten langer 
blijven en extra spenderen. Het vierseizoenenterras draagt ook bij aan de 
sfeer: de intimiteit van een dorpskroeg gecombineerd met de uitstraling van 
een grand café.

DE INVESTERING 
MEER DAN WAARD
RESTAURANT BIJ RENÉ  
LEIMUIDEN



Deze vrijstaande overkapping biedt
80 m2 meer ruimte aan dit strand- 
paviljoen. De overkapping  loopt 
in exact dezelfde lijn door als het 
paviljoen. Doordat het paviljoen een 
seizoensplek is, breken we deze in 
het najaar af en bouwen we ‘m in het 
voorjaar weer op. Ook dat behoort tot 
de mogelijkheden.

VRIJSTAANDE 
OVERKAPPING 
BIEDT 80 M2 EXTRA
STRANDPAVILJOEN 
WILLY NOORD 
KATWIJK AAN ZEE

EEN SFEERVOL TERRAS
MULTIFUNCTIONELE
HORECAPARASOLS

Uw gasten tafelen nog lang na dankzij onze parasols. Overdag biedt 
u een fijne plek in de schaduw voor uw gasten en ’s avonds is het 
extra gezellig met de heaters en de led-verlichting aan. Diverse 
weersomstandigheden vragen altijd om een uitdaging op het terras.  
Onze parasols zijn uitstekend bestand tegen krachtige wind, zeelucht, 
zonlicht en regen. Een klasse apart.

GASTEN ZITTEN
GRAAG BUITEN
WELGELEGEN KITCHEN
& DRINKS
VOORHOUT

Op het fleurige terras van dit gezellige bekende café in Voorhout 
voelt iedereen zich meer dan welkom. Of het nu is voor een 
kop koffie, heerlijke lunch, diner of lekkere cocktail. De horeca-
ondernemer is heel blij met de keuze voor de zwevende 
terrasoverkapping met inschuifbaar doek. Met deze oplossing 
kan het café altijd voldoende gasten ontvangen en nemen 
bezoekers ook bij minder goed weer plaats op het terras .

LEKKER UIT DE WIND 
OP HET TERRAS
SPICA

Met ons inschuifbare glazen windscherm zorgt u 
voor een comfortabel horecaterras. Bovendien biedt 
glas een panoramisch uitzicht. Eenvoudig in hoogte 
te verstellen; met één klik schuift het veiligheidsglas 
omhoog. Ideaal voor terrassen aan het water, op 
pleinen of in de polder.



Wilt u sparren over een project? Maak een afspraak voor een 
persoonlijk advies. Wij ontvangen u graag in onze showroom 
om de vele mogelijkheden en toepassingen van onze 
producten te tonen. Uiteraard bezoekt onze projectadviseur 
ook uw locatie om de situatie ter plaatse door te nemen. 
Samen bekijken we welke oplossing het beste past bij uw 
wensen.

Markweg 21
2153 PG  Nieuw-Vennep
T 0252 - 82 30 45
info@palmo.nl
palmo.nl

Als expert in horeca exterieur realiseren wij vooral projecten bij hotels, restaurants en cafés. Natuurlijk zijn er ook andere 
bijzondere locaties waar we terrasoverkappingen plaatsen, zoals sportkantines, businessclubs en voor bijgebouwen van 
kerken. 

K.V.V. QUICK BOYS 
KATWIJK

GROENE KERK 
OEGSTGEEST

BIJZONDERE LOCATIES

Ook voor sportverenigingen is een 
terrasoverkapping ideaal voor het 
overkappen van de tribune of het 
terras. Bij K.V.V. Quickboys is de 
businessclub ‘’Vrienden van Quick 
Boys’ het model met gebogen 
rails geplaatst voor een exclusieve 
uitstraling. Het project is voorzien van 
exclusief doek, dimbare ledverlichting, 
glazen deuren en gemotoriseerde 
borstweringen.

Naast de Groene kerk met gotisch 
bouwstijl in Oegstgeest staat het 
Willibrordserf. Met de realisatie van 
de terrasoverkapping wordt er graag 
gebruik gemaakt van het terras. 
Op deze manier biedt het gebouw 
nog meer mogelijkheden en een 
aantrekkelijk onderkomen voor haar 
bezoekers. Dankzij het screen aan de 
zijde van de weg is er meer privacy.

PERSOONLIJK
ADVIES
VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM!



T 0252 - 82 30 45  |  MARKWEG 21  |  2153 PG  NIEUW-VENNEP  |  INFO@PALMO.NL

ALLE VOORDELEN VAN ONZE PRODUCTEN OP EEN RIJTJE

EXTRA BESCHERMING
TEGEN ZON

BESCHERMING
TEGEN REGEN

STORMBESTENDIG MAATWERK

VENTILATIE TOT 5 JAAR
GARANTIE

OMZET BOOST IN NEDERLAND
ÉN EUROPA

Wij ontvangen u graag in onze showroom om de vele mogelijkheden 
en toepassingen van onze producten te tonen. Uiteraard bezoekt onze 

projectadviseur ook uw locatie om de situatie ter plaatse door te nemen.
Samen bekijken we welke oplossing het beste past bij uw wensen.


