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Het textieldak
De flexibele
overkapping

Textieldaken
Zoveel schaduw als je wilt,
wannéér jij dat wilt!

E

en nieuwe trend in zonweringland is het textieldak. Het is een
stijlvol systeem, dat bestaat uit een stevige aluminium palenconstructie en een flexibel dak van textieldoek. Bij uitstek geschikt om
op een stijlvolle manier schaduw te creëren boven een tuin, balkon
of terras.
Waarom zijn textieldaken zo populair? Ze zijn niet alleen flexibel, je kunt er
ook grotere delen van je tuin, balkon of terras mee overdekken. Zo creëer je
een fijn beschutte buitenkamer waar je kunt genieten van ruimte en vrijheid.
Maak kennis met onze twee paradepaardjes: de Pergola en de Pergoline.
De Pergoline en Pergola zijn zonnedaken op staanders met een doek dat je
naar wens gedeeltelijk of helemaal kunt oprollen, voor precies de juiste hoeveelheid schaduw. Zo geniet je optimaal van je buitenruimte. Laat je verrassen
en inspireren!

“Een Pergola, of Pergoline…
vooral een kwestie van
smaak”

Textieldaken:
voor wie niet vast
wil zitten aan een
permanente overkapping
Een knikarmscherm kun je snel in- en uitklappen, maar voor sommigen zorgt hij voor te weinig schaduwoppervlakte. En een terrasoverkapping levert meer schaduw op, maar heeft een permanent dak,
wat hem voor anderen weer niet tot een minder aantrekkelijke optie
maakt. Best of both worlds: het textieldak dat de flexibiliteit van het
knikarmscherm combineert met het grotere schaduwoppervlak van
de terrasoverkapping. Dat maakt hem tot de ideale oplossing voor
steeds meer mensen. Zowel de Pergola als de Pergoline worden uitgevoerd met een hoogwaardige serrezonwering.
Wordt het een Pergola…
De Pergola is de houten, sfeervolle constructie van vroeger, maar
dan gemaakt van duurzaam aluminium. Op deze constructie kan een
serrezonwering gemonteerd worden, die je naar wens opent of sluit.
Fraai design én uiterst sfeervol!
…of een Pergoline?
De Pergoline kan worden beschouwd als een serrezonwering op ‘palen’. De Pergoline kenmerkt zich door een slank gesloten aluminium
cassette die aan de gevel hangt.
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BEDIENING

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

VERLICHTING

De Pergola is uit te voeren met diverse
soorten (ingebouwde) led- of
halogeenverlichting. Ideaal om je
textieldak nog meer de uitstraling van
een volwaardige buitenkamer te geven.

TERRASVERWARMERS

Na een warme zomerdag wil je graag
nog even van de dag nagenieten. Maar
’s avonds kan het dan snel en flink
afkoelen. Met onze terrasverwarmers
maak je het snel behaaglijk warm.
Zodat je nog tot in de late
uurtjes buiten kan zitten.

FREESTANDING

Kijk voor meer informatie
over textieldaken op
www.ambiance-zonwering.nl/textieldak

Bij Ambiance hebben we ook
textieldaken die je vrijstaand kunt
plaatsen. Bevestiging aan de muur is
door de speciale constructie van deze
daken niet nodig. Perfect als je achterin
je tuin een knus plekje met schaduw
wilt creëren.

Voor elk budget
een passende
oplossing
Textieldaken zie je steeds meer. Gezien hun flexibiliteit is het begrijpelijk
dat ze zo populair zijn. Maar de vraag is natuurlijk: welk textieldak past het
best bij jouw smaak en budget? Ambiance biedt je twee oplossingen: de
Pergoline (strak vormgegeven én gebudgetteerd) en de Pergola (robuust en
behorend tot ons topsegment ‘Excellent’). Binnen die twee opties heb je
nog een zee aan keuzes als het gaat om het doek, de techniek en eventuele
extra’s. Om je een handje te helpen met je keuze hebben we onze producten
ingedeeld in overzichtelijke categorieën.
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.

“We kunnen de hele tuin
het hele jaar door
effectief gebruiken”

n

1. Constructie
De combinatie van een
textieldak zorgt voor extra
stevigheid. Een textieldak is
beter bestand tegen wind en
daardoor prima geschikt voor
plaatsing op grotere hoogtes.
Bijvoorbeeld op een dakterras.

2. Sideline
De sideline is een strak, mooi
zijscherm dat beschermt
tegen wind en tevens extra
privacy biedt. Uiteraard is de
sideline ook geheel naar wens
uit te voeren en is daardoor
een perfecte match met
bijvoorbeeld het textieldak.

3. Pergoline aangepast op
bestaande situatie
Ambiance levert altijd een
product op maat. Daardoor is
ook in de meeste specifieke
(bestaande) situaties een
oplossing binnen handbereik,
zoals op deze foto waarbij de
serre-zonwering is aangebracht
op een bestaande constuctie
van het dakterras.
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SPECIALIST IN:

BUITENZONWERING
BINNENZONWERING
ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN
TEXTIELDAKEN
EN MEER
AANVULLENDE
BUITENLEVEN
PRODUCTEN

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.
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.

