
Het mooiste windscherm voor een beschut terras.
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Binnen één dag geplaatst
•

Extra sterk dankzij unieke fundering
•

Uniek transparant design
•

Voorzien van extra sterk veiligheidsglas
•

Geleverd in kleur naar wens

PARTICULIEREN     HORECA & RECREATIE     BUSINESS

Uit de wind, in de zon 
Wat is lekkerder dan in het zonnetje wegdoezelen? Als u achter een 

Beschutt windscherm zit, hebt u daar geen zomerzon voor nodig. Achter 

het glas van dit unieke windscherm zit u altijd uit de wind. Ideaal. Ook in 

het voor- en najaar kunt u op uw terras zitten.

Het Beschutt windscherm
Het vaste windscherm van Beschutt valt op. Misschien wel vooral omdat 

het níet opvalt. Dankzij het subtiele design met glas tussen ronde profielen, 

houdt u vrij uitzicht over uw tuin. Windkracht 12 of meer? Het Beschutt 

windscherm houdt zich haaks.

Door specialisten
Beschutt is gespecialiseerd in vaste windschermen. Niet zo gek dus dat 

we er alles van weten. We geven advies, vervaardigen de windschermen 

voor u op maat en dragen zorg voor de montage. 
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Glazen windschermen
De glazen windschermen van Beschutt zijn de ideale oplossing voor elke 

tuin. Groot of klein. Als u uw terras aan de windzijde afsluit met dit vaste 

windscherm, geniet u op nog meer dagen van het buitenleven. Eindelijk 

is het afgelopen met wegwaaiende kranten. Geniet van de zonnewarmte, 

ook in het voor- en najaar. Omdat u de wind breekt, hoeft u niet meer 

te huiveren bij een windvlaag. Sluit uw ogen en doezel weg achter het 

windscherm!

Een windscherm dat bij uw woning past 
De unieke windschermen van Beschutt spreken stijlbewuste mensen 

aan. Mensen zoals u, die niet alles in hun tuin willen zitten. Opvallend 

zijn de palen: aluminium profielen, glad afgewerkt en helemaal rond. Ze 

dragen het glas, zonder boven- of onderlijst. Daardoor is het design van 

het Beschutt windscherm extra transparant!

De één zet het vaste windscherm – in grachtengroen gepoedercoat – 

achter zijn herenhuis. De ander kiest voor een windscherm met dezelfde 

kleur als het schilderwerk van zijn middenwoning. De volgende vindt 

strakke witte profielen beter bij zijn moderne villa passen. En u?

“Ik vind het heerlijk om uit de wind, 
maar in het zonnetje, te genieten van 

het buitenleven.”

Een vast windscherm 
met glas in de tuin.
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DE VOORDELEN
VAN EEN BESCHUTT 

WINDSCHERM

 

•  Stijlvol design. Vergelijk ons windscherm zelf maar met de meestal 

massief ogende windschermen die u kent. Een Beschutt windscherm 

oogt rank en transparant. Stijlvol design met vooral glas.

•  Voor elke tuin en bodemsoort geschikt. Het Beschutt vaste 

windscherm staat stevig in elke ondergrond. Zelfs bij windkracht 12+ 

hoeft u zich geen zorgen te maken over uw windscherm.

•  Geen graafwerk nodig. Dankzij de speciale schroeffundering hoeft 

uw tuin niet op de kop. Alleen op de plaatsen waar de palen komen 

boren we machinaal een gat. Niet groter dan nodig is.

•  Binnen één dag geplaatst. Bij particulieren plaatsen we het 

gemiddelde windscherm binnen een dag, vaak zelfs binnen een 

dagdeel.

•  Geen onderhoud, geen roest. Omdat de palen van aluminium zijn 

gemaakt, kunnen ze niet roesten. Het enige onderhoud: regelmatig 

reinigen van profielen en glas.
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Windscherm voor rust en comfort
Hoe verleidt u voorbijgangers tot een bezoekje aan uw terras? Heel 

eenvoudig: door rust en comfort te bieden. Met het subtiel vormgegeven 

windscherm van Beschutt doet u dat op een stijlvolle manier. Dankzij het 

glas houden uw gasten binnen en op het terras volledig uitzicht achter 

dit windscherm. Voor passanten is het tegelijk verleidelijk om op uw 

terras even uit de wind te gaan zitten, in de zon. Of dat nu een mager 

voorjaarszonnetje, een warme zomerzon of een aangename najaarszon 

is. Ze bestellen het liefst een biertje zónder wind.

Hét horeca windscherm 
Het vaste windscherm van Beschutt wordt veel toegepast bij restaurants, 

cafés, hotels en andere accommodaties met gasten. Overal waar u een zit- 

of loungehoek wilt creëren in de openlucht, biedt dit glazen windscherm 

de oplossing.

“Dankzij de nieuwe windschermen 
merken we dat onze gasten langer blijven 

zitten. Dat is ons veel waard!” 

PARTICULIEREN

HORECA & RECREATIE

BUSINESS

Een Beschutt windscherm  
trekt gasten.
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DE VOORDELEN
VAN EEN BESCHUTT 

WINDSCHERM

 

•  Stijlvol design. Het Beschutt windscherm past bij horecazaken 

en hotels in elk segment. Het design is subtiel, bestaande uit ronde 

palen met glas. De hoogte van het windscherm en de afstand tussen 

de palen kunt u (grotendeels) zelf bepalen. Natuurlijk kunnen we de 

profielen poedercoaten in uw huisstijlkleur!

•  Rust op het terras. Het windscherm zorgt ervoor dat gasten geen 

last hebben van de wind. Bovendien bepaalt u hiermee de inlooproute. 

Daardoor kunnen de zittende gasten in alle rust van de zon genieten.

•  Behoud van uitzicht. Dankzij het glas – zonder boven- en onderlijst 

– blijft uw terras open. Passanten houden volledig zicht op uw 

hoofdingang, en uw gasten houden uitzicht. Cruciaal!

•   Onderhoudsvrij. U hebt vrijwel geen onderhoud aan het 

windscherm. De aluminium profielen kunnen niet roesten en 

hoeven niet geschilderd te worden. Het is voldoende als u het vaste 

windscherm regelmatig reinigt.

•  Gemakkelijk te integreren in tuin en/of verharding. Ons 

montageteam plaatst het windscherm overal. Of de palen nu tussen 

de kinderkopjes moeten staan of in een border. Dankzij de speciale 

schroeffundering hoeven we niet te graven. Daardoor plaatsen we 

snel en met minimale overlast.
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Glazen windscherm voor bedrijven
Als het zonnetje schijnt, is het voor uw medewerkers heerlijk om buiten 

te pauzeren. Een break in de buitenlucht is nog gezond ook. Even 

wegdromen in de zon is genoeg om de werkdruk te vergeten en weer 

met nieuwe energie aan de slag te gaan. Met een Beschutt windscherm 

hebt u niet veel ruimte nodig om een terras te creëren. Met het vaste, 

glazen windscherm tovert u een klein stukje buitenterrein al snel om in 

zithoek en/of rookruimte.

“We hebben het best goed geregeld voor 
ons personeel. Als het mooi weer is luncht 

bijna iedereen lekker buiten.”

Goede arbeidsvoorwaarde 
Het Beschutt windscherm mag u gerust zien als een secundaire 

arbeidsvoorwaarde. Het is een relatief beperkte investering waarmee 

u veel medewerkers een plezier doet. Omdat het windscherm fraai is 

vormgegeven – zakelijk en subtiel – past het uitstekend bij uw pand. U 

zult trouwens zien dat een aantrekkelijk terras ook al snel de functie van 

brainstormruimte of buitenvergaderplaats krijgt. 

Het ideale windscherm  
voor pauzerende medewerkers.
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DE VOORDELEN
VAN EEN BESCHUTT 

WINDSCHERM

 

•  Zakelijk design. Het vaste windscherm van Beschut bestaat uit 

glas, gevat in aluminium profielen. Zonder boven- en onderlijsten. 

Daardoor oogt het windscherm heel transparant en subtiel. Een 

onopvallende verschijning in een zakelijke omgeving.

•  Zo groot als u wilt. Wilt u een terras voor 2 of voor 200 

medewerkers creëren? Wij maken het windscherm voor u op maat. 

Zo groot als u wilt en als nodig is voor een comfortabele loungehoek.

•  Onderhoudsvrij. Als het Beschutt windscherm eenmaal is geplaatst 

door onze medewerkers, hebt u er geen omkijken meer naar. 

Regelmatig reinigen van glas en palen is voldoende. De aluminium 

profielen kunnen niet roesten; schilderen is niet nodig. Ook uw 

facilitair manager heeft er dus geen omkijken naar.

•  Te plaatsen in elke ondergrond. Wij kunnen het vaste windscherm 

op en in elke ondergrond plaatsen. Of dat nu een tuin, een bestaand 

terras, een parkeerterrein of een houten vlonder is. Dankzij de 

speciale schroeffundering hoeven we niet te graven en blijft de 

overlast van de montage beperkt!
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Het mooiste windscherm voor een beschut terras.
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DESIGN     KWALITEIT     OPTIES

Design
Hierin onderscheiden wij ons nadrukkelijk. We besteden veel aandacht 

aan vormgeving. De ronde contouren hebben een oogstrelend tijdloos 

design. Er zijn geen boutjes en moertjes zichtbaar. Zoals men zegt: “less 

is more”.

Kwaliteit
Er worden geen concessies gedaan. Het high-end gehalte uit zich bijvoor-

beeld in het gebruik van dikwandig aluminium, gehard veiligheidsglas, 

duurzame weerbestendige materialen en solide funderingsmethoden. 

Alles is zo gemaakt dat u lange tijd van uw windscherm kunt genieten.

Opties
•  Het windscherm kan uitgevoerd worden met een poortdeur; voorzien 

van slotkast met klink en eventueel een cilinderslot.

•  De ruiten kunnen ondoorzichtig gemaakt worden door het glas te 

stralen. Zo heeft uw windscherm ook een privacy functie.



Welkom bij Beschutt! www.beschutt.nl
1918

PRIJZEN     INMETEN     MONTAGE

Prijzen
Windschermen zijn maatwerk. Lengte, breedte, hoogte, fundering en 

opties vormen de uiteindelijke prijs. Om u een idee te geven wat het kost, 

zijn er op onze website (www.beschutt.nl) een aantal voorbeeldsituaties 

getoond met bijbehorende prijs. Graag bespreken wij uw wensen en 

maken we een offerte voor uw specifieke situatie.

Inmeten
Wij komen op afspraak bij u langs om met u de situatie te bespreken. U 

kunt uw wensen kenbaar maken, denk hierbij aan o.a. plaats, vorm, hoogte 

en kleur. We kunnen u hierbij deskundig advies geven. Het windscherm 

wordt altijd ingemeten om fouten en misverstanden te voorkomen.

Montage
Bijna alle windschermen kunnen op één dag geplaatst worden. Zelfs 

bij ‘niet verharde’ ondergronden, waarbij normaal vaak betonnen 

funderingen aangebracht moeten worden, hebben wij een nieuw 

schroeffundatiesysteem om snel en zonder wachttijd te kunnen werken. 

Zo houden wij uw tuin, terras of bestrating netjes.
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