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De screen
Laat net zoveel licht
toe als je wilt

Screens
Een prettige vorm van
éénrichtingsverkeer

S

creens zorgen ervoor dat voorbijgangers niet meer naar binnen kunnen kijken. Net zoals bijvoorbeeld rolluiken of shutters
dat doen. Maar vergeleken met deze oplossingen hebben screens
als pluspunt dat jij nog wél naar buiten kunt kijken.
Hoe een screen werkt?
Een screen wordt aan de buitenzijde van de gevel bevestigd. Het zonwerende doek loopt van bovenaf strak langs het glas omlaag. Bovenaan zit het
bevestigd op een buis, en via zijgeleiders links en rechts wordt het doek op
een strakke, rechte manier omlaag gebracht. Met de hand, met een elektrische schakelaar of met een afstandsbediening. In tegenstelling tot wat veel
mensen denken, kunnen screens wel degelijk tegen een stootje, of tegen
hogere windkrachten. Zeker wanneer je in een open gebied woont, is dat
van belang. Dankzij een handige ritsoplossing aan de zijgeleiders kunnen
de doeken niet gaan klapperen.

“De screendoeken
klapperen niet,
zelfs niet bij
stevige wind”
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Kies jouw screen
BEDIENING
Als je de zon echt wil weren, moet je ‘m buiten houden.
En met een screen doe je dit behoorlijk effectief, omdat
de screen het hele raam bedekt. Daarbij steekt een screen
niet uit waardoor plaatsing praktisch altijd mogelijk is en
zijn screens dankzij een handig ritssysteem goed bestand
tegen wind. Wie net als vele andere de voordelen van een
screen ziet, kan vervolgens kiezen uit diverse modellen,
uit verschillende screendoekdessins en maar liefst meer
dan 165 RAL-kleuren.
Jouw persoonlijke screen is dus eenvoudig met Ambiance samen te stellen. Alles bij elkaar zijn dat behoorlijk
wat opties. Gelukkig kun je in onze winkels de mogelijkheden in verschillende samenstellingen bekijken. En
samen met onze adviseur zoeken we naar de combinatie
van opties die aansluit op je wensen.

Ook voor screens is er ruime keuze in
bedieningsopties. Hoe technisch wil je
het hebben: simpele bandbediening,
elektrisch via een schakelaar, met een
afstandsbediening of via je smartphone?

RITSSYSTEEM

Onze windvaste screens zijn voorzien
van een ritssysteem. Dit voorkomt dat
je screens gaan klapperen en zorgt
ervoor dat je ze zelfs tot stevige wind
uitgerold kunt laten.

OMKASTING

Je hebt keuze uit diverse ronde of hoekige kastvormen, zodat de screen altijd
past bij je woning.

ZON- EN WIND
BEVEILIGING

Kijk voor meer informatie
over screens op
www.ambiance-zonwering.nl/screen

Dankzij de zonsensor gaat de screen
automatisch omlaag als de zon schijnt.
De windbeveiliging beschermt het knikarmscherm tegen hogere windkrachten
en verraderlijke rukwinden, die nu eenmaal veel voorkomen in ons land.
Wordt de wind te krachtig, dan gaat de
screen automatisch omhoog.

Voor elk budget
een passende
oplossing
Screens geven je privacy, verfraaien je gevelaanzicht en geven je woning (of
bedrijfspand) een hoogwaardige uitstraling. Bij Ambiance kun je kiezen uit diverse
combinaties van materialen en technieken: voor een screen die past bij jouw
wensen, situatie en budget.
Handige prijscategorieën
Het assortiment van Ambiance is ingedeeld in drie prijscategorieën, waardoor je
in één oogopslag kunt zien of een product past bij jouw budget en wensen. Kies
je voor een scherpe prijs-kwaliteitverhouding (Basic), voor hoogwaardige luxe en
comfort (Premium), of voor absolute topproducten die uitblinken in kwaliteit en
design (Excellent)?
Je herkent de categorieën aan de labels in onze winkels en op onze website.

“Heerlijk, die privacy”

1. Flexibel inzetbaar
Screens worden doorgaans
gebruikt als zonwering voor
ramen, maar je kunt ze ook
gebruiken om je terrasoverkapping
af te sluiten. Naast bescherming
tegen de hinder van laagstaande
zon bieden ze dan ook
bescherming tegen de wind.

2. Balkon
Ook op je balkon bieden screens
goede bescherming tegen zon en
wind. Door het ritssysteem zijn de
screens bestand tegen windkracht 7!

3. Transparant doek
De laatste ontwikkeling op het
gebied van screendoeken is het
semitransparante doek. Ideaal
wanneer je de screen vooral wilt
gebruiken als bescherming tegen
de wind, want het belemmert je
uitzicht niet.
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SPECIALIST IN:

BUITENZONWERING
BINNENZONWERING
ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN

Kwaliteit en zekerheid met Ambiance
Totale zonweringsoplossingen
Hoe vaak en hoe lang de zon zal schijnen weet niemand, maar
daar maken wij van Ambiance ons niet zo druk om. Bij ons
kun je terecht voor tal van maatoplossingen om het hele jaar
door optimaal te genieten van het Nederlandse weer.
Buitenshuis van je tuin, terras of serre, maar ook binnenshuis
door sfeervolle binnenzonwering.
Ambiance heeft een ruim assortiment aan zonwering en
terrasoverkappingen. Ook voor aanverwante producten, zoals
elektrische bediening of terrasverwarming, ben je bij ons aan
het juiste adres.

TEXTIELDAKEN
EN MEER
AANVULLENDE
BUITENLEVEN
PRODUCTEN

Zekerheid van A tot Z
Wanneer je kiest voor Ambiance, kies je voor zekerheid. Alle
Ambiance Dealers zijn aangesloten bij de brancheverenging
Romazo. Hierdoor ben je altijd verzekerd van twee jaar garantie op product én montage. Dit kun je uitbreiden naar vijf jaar
met het Ambiance Onderhoudspakket.
Bij alle Ambiance dealers heb je de zekerheid dat je aanbetaling is gewaarborgd. Zelfs in het uiterste geval dat een Ambiancebedrijf ophoudt te bestaan, zorgt een ander Ambiancebedrijf dat je producten conform afspraak worden geleverd en
gemonteerd.

