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Het uitvalscherm
Bescherm je interieur
tegen zon en fel licht

Uitvalschermen
Zeer stabiele oplossing
tegen laagstaande zon

D

e zon is mooi en weldadig, maar het kan ook een echte lastpost zijn. Bijvoorbeeld door schitteringen op het beeldscherm
als je lekker TV zit te kijken. Ook je meubilair en parketvloer zijn
niet veilig: door een overdaad aan zon kunnen ze lelijk verkleuren
en dat is natuurlijk zonde. Je kunt deze ergernissen echter makkelijk voorkomen met onze uitvalschermen.
Breed inzetbaar
Heb je weinig ruimte aan de buitenzijde van je huis, bijvoorbeeld door
een kleine voortuin? Dan zijn onze uitvalschermen de perfecte keus.Onze
schermen zijn door hun kleine uitval en stevige armen ook geschikt voor
ramen die blootgesteld worden aan veel wind. Ideaal voor hoger gelegen
verdiepingen.
Keuze te over
Simpel, stabiel en stijlvol. Dat zijn de kernwoorden van onze uitvalschermen. Je kunt bij Ambiance kiezen uit een uitgebreide collectie doekdessins, meerdere armsystemen en vele bedieningsmogelijkheden. Zo vind je
gegarandeerd een uitvalscherm dat je woning of bedrijfspand
complementeert.

“Onze uitvalschermen complementeren
onze woning helemaal”
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Vind het uitvalscherm
met jouw signatuur
OMKASTING
In de afgelopen decennia heeft het uivalscherm geprofiteerd
van de ontwikkelingen op het gebied van design en
functionaliteit. Niet voor niets is het uitvalscherm al jaren een
topper onder de zonweringsproducten. Door te kiezen voor
een strakke of ronde kastvorm past het uitvalscherm altijd
bij de uitstralling van je woning. En met meer dan 165 RALkleuren voor de aluminium onderdelen en een bijna oneindige
doekcollectie pas je het uitvalscherm helemaal aan naar eigen
wens. Of dat nou klassiek, modern of landelijk is.
Ook op het gebied van bediening heeft de tijd niet stilgestaan.
Moest je vroeger alle uitvalschermen nog één voor één met de
hand laten zakken, kan je tegenwoordig met één druk op de
knop meerdere uitvalschermen bedienen. Zelfs automatische
bediening is mogelijk. Door middel van een zon- en windsensor
weren de uitvalschermen de zon wanneer deze fel schijnt en
worden ze automatisch opgerold als de wind te sterk wordt.
Ideaal als je graag thuiskomt in een koel huis maar je niet druk
wilt maken over het snel wisselende Nederlandse weer.

Rond, halfrond of hoekig? Met een keuze
uit diverse vormen en kleuren kies je een
omkasting die perfect past bij de look die
jij wilt voor je uitvalscherm.

BEDIENING

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

HOOGWAARDIGE
KWALITEIT

Alle uitvalschermen van Ambiance
worden vervaardigd uit hoogwaardige,
kwalitatieve onderdelen.

ZON- EN WIND
BEVEILIGING

Kijk voor meer informatie over
uitvalschermen op
www.ambiance-zonwering.nl/uitvalscherm

Dankzij de zonsensor gaat het uitvalscherm automatisch omlaag als de
zon schijnt. Rukt de onvoorspelbare
Nederlandse wind onverwacht op? Dan
zorgt de windbeveiliging ervoor dat je
scherm automatisch omhoog gaat. Zo kun
je met een gerust hart je uitvalschermen
uitgeklapt laten.

Voor elk budget
een passende
oplossing
Vanwege de brede inzetbaarheid is het uitvalscherm al decennia lang een vast
onderdeel van het Nederlandse straatbeeld én van het assortiment van Ambiance.
Door de haast eindeloze mogelijkheden is het vaak lastig kiezen wat voor uitvalscherm
het beste bij jouw situatie en budget past. Onze prijscategorieën helpen je bij je
keuze!
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.

“Alleen de lusten van de zon,
niet de lasten!”
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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.

