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De terrasoverkapping
Buiten genieten
zolang je wilt

Terrasoverkappingen
Verleng je dagen,
verleng je zomer!

A

ls het niet hartje zomer is, komt er een moment dat het net
iets te fris is om lekker in je tuin te zitten. Wil je ook tijdens
vroege lentemorgens en het kleurige avondrood van de herfst buiten zitten? Onze terrasoverkappingen maken het mogelijk.
Stijlvolle verlenging
Met een terrasoverkapping van Ambiance kun je niet alleen lekker lang
buiten zitten, je vergroot ook meteen je woonruimte op een stijlvolle manier. Creëer een extra buitenkamer die je naar wens kunt inrichten en
maak het af met onze accessoires. Zet je terrasverwarming aan, schakel
de verlichting aan en maak je eigen sfeer!
Altijd een look die bij jou past
Wij willen iedereen optimaal laten genieten van hun tuin of terras met
een terrasoverkapping op maat. Omdat geen twee tuinen of wensen hetzelfde zijn, kun je bij ons kiezen voor diverse materialen en technieken. Zo
vind je bij ons altijd een stijl die bij jou past: of je nou op zoek bent naar
een terrasoverkapping met de gezellige uitstraling van een strandtent of
het luxe gevoel van een klassieke serre.

POLYCARBONAAT OF
GLAS?

Voor het dak en de wanden kun je
kiezen voor glas of één van de diverse
soorten polycarbonaat. Polycarbonaat
is een sterke kunststof die een goede
uv-bescherming geeft. Glas zorgt voor
een uitstekende warmtebuffer in de
winter, waardoor je bespaart op
energiekosten.

SIDELINE

Graag wat extra privacy? Of heb je
vaak last van zonnestralen die van
opzij komen? Dan is onze Sideline
dé gewenste aanvulling op je
terrasoverkappingen! Bovendien biedt
hij goede bescherming tegen de wind.

ZIJWANDEN

Wordt het een terrasoverkapping of een
volledig dichte serre? Bij Ambiance kan
je kiezen voor verschillende soorten
vaste wanden (transparant en niettransparant) en diverse flexibele
oplossingen zoals een harmonicawand.

SPIE

Met een spie kies je voor extra
bescherming tegen de wind. De spie is
uit te voeren met een klepraam, zodat
er ook bij een volledig dichte serre
voldoende geventilleerd kan worden.

GOOT

De goot van de overkapping is erg
bepalend voor het uiterlijk. Je hebt de
keuze uit een strakke, ronde of
Victoriaanse goot.

“De Victoriaanse goot
past perfect bij
ons jaren ’30 huis!”

1001
terrasoverkappingen
Keuzes te over
We horen het vaak in onze showroom: ‘De buren hebben sinds
vorige zomer een terrasoverkapping. Terwijl wij bij elk buitje naar
binnen moesten ‘verhuizen’, konden zij lekker buiten blijven
zitten. Dat willen wij ook! Hun gezellige, lange zomeravonden
hebben ons ervan overtuigd wat de meerwaarde is van een
overkapping. Maar ja, we willen natuurlijk niet dezelfde.’
Ambiance ontwerpt samen met jou een terrasoverkapping die
voldoet aan jouw wensen, smaak en budget. En er valt veel te
kiezen, want terrasoverkappingen zijn er in vele uitvoeringen.
Eén ding hebben ze allemaal met elkaar gemeen, als ze van
Ambiance zijn: ze worden op maat gemaakt!
Extra’s maken het verschil
Lees op deze en de volgende pagina’s over de vele extra’s
waarmee je de terrasoverkapping kunt uitbreiden. Zoals
zonwering, waarmee je het terras lekker koel houdt tijdens
warme zomerdagen. De zonwering is naar wens boven of
onder het dak te plaatsen. Daarnaast kun je vooral met kleuren
en dessins jouw persoonlijke touch toevoegen. Zowel voor de
profielkleuren als het zonweringsdoek staat de hele kleur- en
doekcollectie van Ambiance tot je beschikking.
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ZONWERING

De zonwering kan zowel op als onder
het dak van de overkapping geplaatst
worden.

BEDIENING

Bedien je zonwering, verlichting en
terrasverwarming met één
afstandsbediening of smartphone.
Gebruiksvriendelijkheid en gemak
binnen handbereik!

VERWARMING EN
VERLICHTING

Naar wens kan je de overkapping
uitvoeren met diverse soorten
terrasverwarmers en (ingebouwde)
led- of halogeenverlichting. Met een
verlicht en verwarmd terras duurt de
zomer zo lang als jij wil!

KLEPRAAM

Is het in de felle zon iets te warm onder
de overkapping? Of wil je je volledig
dichte tuinkamer ventilleren? In beide
gevallen zorgt een klepraam voor de
gewenste frisse lucht.
Kijk voor meer informatie
over terrasoverkappingen op
www.ambiance-zonwering.nl/terrasoverkapping

Voor elk budget
een passende
oplossing
Terrasoverkappingen geven je huis een luxe uitstraling, maar
hoeven absoluut niet duur te zijn. Bij Ambiance kun je kiezen
uit diverse combinaties van materialen en technieken: voor een
terrasoverkapping 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.
Modulair bouwen
Omdat wij modulair bouwen, kun je ervoor kiezen om nu
nog bepaalde opties achterwege te laten en deze later toe te
voegen. Zo begin je nu misschien met overkapping, die straks
een serre wordt!

“Wijntje, k
wordt verz
die op het

kaasje en de muziek
zorgd door de regen,
glas tikt”

1. Screen
Met een screen heb je geen last
van laagstaande zon. Tevens biedt
een screen bescherming tegen de
wind, waardoor je comfortabel zit
en het ’s avonds langer warm blijft
onder je overkapping.

2. Modulair bouwen
Omdat wij modulair bouwen,
kun je ervoor kiezen om nu nog
bepaalde opties achterwege te
laten en deze later toe te voegen.
Zo begin je nu misschien met een
overkapping, die straks een serre
wordt!

3. Oplossing op maat
Omdat elke overkapping
maatwerk is, kan je deze geheel
naar eigen wens uit laten voeren.
Ook wanneer je in plaats van een
traditionele overkapping liever een
zadeldak of piramidedak hebt. De
specialisten van Ambiance hebben
voor elke situatie een oplossing
op maat.
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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.

