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‘Terrasoverkapping verlengt je woongenot’
Met een terrasoverkapping van
Esheto kunt u extra lang genieten
van het buitenleven. Zelfs als er
een malse regenbui overtrekt. Want
waarom alleen buiten zitten als het
mooi weer is? Dankzij een overkapping zit je lekker droog en warm in
de tuin, op het terras of de veranda.

veel langer buiten zitten. Het biedt een uitstekende beschutting, zonder dat je bent afgesloten
bent van de directe omgeving.” Tot ver buiten en
voor het zomerseizoen kan er dus genoten worden van het buiten zijn. Lekker tussen de opbloeiende tuinplanten en de fluitende vogels. Zelfs als
het nog fris is. Bovendien heeft de overkapping
een gunstige uitwerking op de levensduur van
het tuinmeubilair. “Wind en weer krijgen er geen

“Het is alsof je er een extra woonkamer bij hebt”,

vat op, dus ze gaan langer mee. Bovendien hoef

aldus Henk Többen van Esheto Zonwering, die

je er niet mee te slepen of alles overhaast binnen

zich met zijn bijna veertig jaar aan kennis en

te zetten als het plenst. Want de meubelen kun-

uitstekende garantievoorwaarden. Het aanbod

offerte worden aangevraagd. Langskomen in de

ervaring een echte vakspecialist mag noemen.

nen het hele jaar onder de kap blijven staan.”

omvat uiteenlopende prijsklassen: van uiterst

showroom in Nieuw-Amsterdam kan altijd. Deze

“Door een terrasoverkapping te plaatsen ben je

Esheto levert de elegante en hoogkwalitatieve

luxueus tot en met zeer budgetgunstig. In ver-

is geopend van maandag tot en met vrijdag van

namelijk minder afhankelijk van het weer. Je kunt

terrasoverkappingen van producent Deponti met

houding bestaat er weinig tot geen prijsverschil

13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 18.00

met reguliere zonwering. Alle producten worden

tot 21.00 uur. In de ochtend alleen op afspraak.

standaard geleverd met hemelwaterafvoer en
hoogwaardige policarbonaat beglazing met

Jubileumactie

ongeëvenaarde eigenschappen als het gaat om

Esheto Zonwering bestaat dit jaar op de kop af

slagvastheid, brandgedrag en temperatuurbe-

5 jaar. Bij een jubileum hoort een traktatie in de

stendigheid. Het leveren van zonwerende policar-

vorm van een aantrekkelijke aanbieding. Daarom

bonaatplaten behoort ook tot de mogelijkheden.

komt Esheto met 2 bijzonder aantrekkelijke

Optioneel kan de terrasoverkapping worden voor-

acties. Bij aanschaf van zonwering of rolluiken

zien van halogeen of ledverlichting, veranda zon-

in mei is de montage geheel kosteloos. Wie in

wering en balein zonwering. Met een afstandsbe-

dezelfde maand voor een terrasoverkapping gaat,

diening kan de verlichting worden ingeschakeld

krijgt daar gratis ledverlichting bij.

vanuit de woning of de auto. “Met het oog op veiligheid vinden sommige klanten het prettig dat
het licht, bij aankomst bij hun woning, op afstand
kan worden ingeschakeld vanuit de auto.”
Naast terrasoverkappingen is Esheto ook het

Esheto Zonwering

adres voor rolluiken, insectenhorren, luifels,
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zonwering, kunststof kozijnen en garagedeuren.

7833 EN Nieuw Amsterdam

Voor alle mogelijkheden kan er contact worden

T. 06 - 22 95 26 65

opgenomen via onderstaande gegevens. Middels

info@esheto.nl

de website kan er naast informatie ook een

www.esheto.nl

Sauna’s op maat, zelfs in de kleinste ruimtes
Bij EHP Saunabouw, sinds 1999
gevestigd aan de Marco Polostraat
in Emmen, kunt u terecht voor alles
op het gebied van Finse sauna’s,
stoom- en infraroodcabines.
Het Emmer bedrijf plaatst sauna’s
in (vakantie-)woningen, blokhutten,
tuinschuurtjes en in sporten recreatiecomplexen.
Ook levert het bedrijf
prefab-onderdelen voor
zelfbouw en is het uw partner voor alle andere vormen
van hout- en interieurbouw.

Als het gaat om sauna’s, is EHP Saunabouw

EHP Saunabouw maakt deel uit van de sociale

gespecialiseerd in maatwerk, geheel afgestemd

onderneming Daat-Drenthe, een organisatie die

op uw wensen en de mogelijkheden. Ook op

gespecialiseerd is in arbeidsintegratietrajecten

bijzondere plaatsen zoals onder een schuindak

voor mensen met psychische klachten en grote

of onder de trap. De creatieve vaklieden van het

afstand tot de arbeidsmarkt.

Emmer bedrijf weten er een passende sauna voor

Daat-Drenthe helpt deze mensen stap voor stap

te bedenken. Uiteraard komen ze eerst bij u langs

op weg naar werk, door werkervaringsplaatsen

voor een geheel vrijblijvend advies.

aan te bieden binnen de eigen bedrijven of door coaching op een werkplek
bij andere bedrijven. Met als doel het
voorkomen of verminderen van sociaal
isolement, het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden, het toewerken naar (her)
plaatsing op de arbeidsmarkt om kennis
en werkervaring opdoen.
De bedrijven van Daat-Drenthe hebben
een commerciële grondslag en leveren
maatwerkproducten voor een prima
prijs-/kwaliteitsverhouding.
Binnen Daat-Drenthe geldt EHP als de
maatwerkspecialist in kwalitatief hoogwaardige

Mocht het advies leiden tot de aanschaf van een

houtproducten met naast het aanbod in maat-

sauna, dan komt de vakman opnieuw bij u langs

werksauna’s ook tal van andere houtproducten

om alles nauwkeurig op te meten en in kaart

zoals meubels, kasten, inbouwkeukens en tuin-

te brengen. Vervolgens wordt de sauna prefab

meubilair.

gebouwd op de productielocatie op het Emmer
industrieterrein. De sauna’s worden gemaakt

Kom gerust eens een kijkje nemen in de

van hoogwaardige materialen en vervaardigd

showroom aan de Marco Polostraat 4

met zorg en moderne productietechnieken.

(open van maandag t/m donderdag van 08:30-

Daarna wordt alles geïnstalleerd en afgemon-

16:00 uur en op vrijdag van 08:30-12:00 uur)

teerd bij u op locatie, gegarandeerd op maat.

of op www.ehp-saunabouw.nl.

Uiteraard wordt de sauna gebruiksklaar opgeleverd en krijgt u de nodige gebruiks- en onder-

Zie voor meer informatie over Daat-Drenthe

houdsadviezen.

www.daat-drenthe.nl.

