


WAT IS SIT & HEAT?
Sit & Heat is een energiezuinige terrasverwarming in de vorm van een kussen. Dit 

kussen is verkrijgbaar in een bekabelde of baterijvariant. Sit & Heat bespaart 95% aan 

energiekosten! Daarnaast zijn de verwarmde zitplaatsen zeer comfortabel.

De Sit & Heat Verwarming gaat aan wanneer je gaat zitten op het kussen. Met de 

bedieningsknop kun je zelf de mate van warmte instellen. Wanneer je de zitplaats 

verlaat, schakelt de verwarming zichzelf na twee minuten automatisch uit. Door 

verwarming in het zit- en ruggedeelte verwarm je jouw torso, wat zorgt voor een 

optimaal warmtegevoel.

OMZET VERHOGEND

Sit & Heat biedt jouw 
gasten de optimale 
warmtebeleving. Je 

gasten blijven langer zitten 
en bestellen makkelijk een 
extra drankje! Daarnaast 

levert het extra zitplaatsen 
op omdat ook jouw 

buitenruimte in de winter 
gebruikt kan worden.  

Joost de Bruijn
Pierre, Den Haag

“Ik snap niet dat niet 
bijna alle terrassen 
hiervoor kiezen.”

DUURZAAM 

Met Sit & Heat bespaar 
je tot 95% aan energie. 
De sensor in het kussen 

zorgt ervoor dat de 
verwarming automatisch 

aan en uit gaat en je 
geen energie verliest aan 
de buitenlucht. Dus geen 
onnodig energieverbruik!

 

Jeff Vink
Dickens & Jones, Breda
“Ik had hier 2 jaar eer-

der voor moeten kiezen! 
Wat een succes.”

VERNIEUWEND 

Sit & Heat is een 
vernieuwende manier om je 
gasten te verwarmen. Door 

de nieuwe manier van 
verwarmen komen je gasten 
met een leuk verhaal thuis.  

Hiermee breng je de beleving 
van je zaak naar een hoger 

niveau. Met Sit & Heat verras 
je je gasten!

Claudie Donderwinkel
Fresca, Nijmegen

“Ik zie mijn omzet stijgen 
sinds ik in de winter een 

verwarmd Sit & Heat terras 
heb.” 
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BASIC

LUXE

Zet eenvoudig 
de warmte aan 
met de aan/
uit knop. Het 
basissysteem is 
toe te passen 
met rug- of 
zitverwarming.

Bepaal je eigen 
warmte met het 
Luxesysteem. De 
rug en de zitting 
zijn verwarmd 
waardoor je 
optimaal 
comfort 
beleeft!



ENERGIE EN GELD BESPAREN 
Met Sit & Heat bespaar je energie én geld. Door Sit & Heat worden jouw gasten direct 

verwarmd vanuit de zitplaatsen. Dit zorgt voor een flinke reductie van jouw 

energieverbruik in vergelijking met een (gas)heater.

GASHEATER
vermogen 
12.000 Watt
kosten per uur 
€2,11

SIT & HEAT
vermogen

40 Watt 
kosten per uur

€0,01

SIT & HEAT OP ANDERE PLEKKEN! 

TUINBOTENSTADIONS KANTOOR

Nicky Maas | De Blonde Pater - Nijmegen
“Mijn gasten vinden Sit & Heat fantastisch. Nu hebben ze een 

extra reden om terug te komen. Ook in de winter is nu mijn terras 
bezet, dus meer omzet!”



CONTACT  

SIT & HEAT B.V.

TRANSISTORWEG 7G 
6534 AT NIJMEGEN
THE NETHERLANDS

+31 243 430 415
WWW.SITANDHEAT.COM


