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Shutters
Multifunctioneel
en stijlvol

Shutters,
Sfeermakers
in elk interieur

S

hutters zijn een mooie en functionele vorm van raambekleding.
Speel met het licht en creëer zo jouw gewenste sfeer in
huis. Je kunt de luiken helemaal openen zodat het zonlicht naar
binnen schijnt. Voor meer privacy laat je de luiken dicht. Wil je
privacy en toch daglicht? Dan verstel je gedeeltelijk de lamellen.
Zowel in een klassiek interieur als in een modern interieur creëren shutters
speelse accenten of een sfeervolle spanning. Daarnaast zijn ze ook nog eens
gemakkelijk in het onderhoud. Een kwaliteitsproduct waar je jarenlang van
kunt genieten!

“Voor iedere stemming
de perfecte lichtinval”

Shutters:
Sfeermakers
in elk interieur

4/5
LAMELLEN

Shutters zijn leverbaar met 47 mm,
63 mm, 89 mm en 114 mm brede
lamellen.

Shutters zorgen voor uitstraling, sfeer, comfort en privacy in ieder
interieur. Niet alleen in woonkamers zijn ze decoratief en functioneel,
ook in slaapkamers, badkamers of keukens dragen ze bij aan meer
woongenot. Ze vormen opvallende elementen in het totaalbeeld en
zijn echte blikvangers.
Onze shutters worden altijd op maat gemaakt en zodoende kun je de
shutters op jouw woonstijl afstemmen. De lamellen van shutters zijn
verkrijgbaar in verschillende breedtes en op en neer te bewegen met
een bedieningslat aan de voorzijde van de shutter. Met smalle panelen,
smalle lamellen en een bedieningslat, bereik je een nostalgisch
effect. Voor een modern interieur kies je voor brede lamellen zonder
de bedieningslat, dit noemen we de verborgen bedieningsoptie.
Bij deze bedieningsoptie is het bedieningsmechanisme onzichtbaar
weggewerkt in de zijstijl van de shutters.
Met de Remote-optie kies je voor optimaal comfort. Met een
afstandsbediening kun je dan de lamellen van één of meerdere
panelen tegelijkertijd elektrisch in elke gewenste stand zetten. Ideaal
voor moeilijk bereikbare ramen of gewoon een stukje extra comfort.
Shutters zijn in een uitgebreide collectie van lak- en beitskleuren
leverbaar. Maar de shutters kunnen desgewenst ook in vrijwel elke
RAL- en NCS-kleur worden geleverd.

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

VERBORGEN
BEDIENINGSOPTIE

Bedieningsmechanisme onzichtbaar
weggewerkt in zijstijl.

AFSTANDSBEDIENING

Ideaal voor moeilijk bereikbare
ramen of gewoon voor extra comfort.

Houtsoorten
Onze shutters zijn in twee verschillende houtsoorten leverbaar:
Premium wood en Economy wood. Ze worden perfect afgewerkt
met een vocht- en UV-bestendige lak. Hierdoor kunnen ze ook
probleemloos in de badkamer worden toegepast, mits er niet direct
contact met water is.
Premium wood
Premium wood shutters zijn vervaardigd uit white teak. Dit is een stevige,
maar lichte houtsoort met een subtiele nerfstructuur. Het hout heeft een
mat-zilveren kleur wat een zijdeachtige uitstraling geeft. White teak is een
exotische houtsoort en is familie van de teak.
Economy wood
De Economy wood shutters worden gemaakt van samengeperste houtvezels
die afkomstig zijn uit bossen die op een milieuvriendelijke wijze worden
beheerd. Het productieproces van Economy wood is eenvoudiger, waardoor
het prijsniveau bijzonder gunstig ligt. De mogelijkheden van Economy
wood zijn iets beperkter vanwege het hogere gewicht en het speciale
productieproces. Economy wood shutters zijn verkrijgbaar in vijf populaire
wittinten uit onze collectie. Ze kunnen vrijwel altijd bij rechte en schuine
deuren en raampartijen worden toegepast. Dankzij de afwerking met de
vochtbestendige lak zijn ze bijzonder geschikt voor in de badkamer.

“Zuidelijke taferelen in
je Hollandse kamer”

AFWIJKENDE
VORMEN
Shutters worden altijd op maat
gemaakt. Ook afwijkende
vormen zoals rond, getooid,
zeshoek en trapezium zijn
mogelijk.

KLEUREN

Dankzij diverse kleuren beits,
5 populaire wittinten en alle
RAL- en NCS kleuren kies je
altijd de shutter die past bij
jouw interieur en smaak!

Jaloezieën
Naast shutters leveren we
ook jaloezieën in bijpassende
kleuren zodat deze altijd
perfect matchen met je
shutters.
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SPECIALIST IN:

buitenzonwering
binnenzonwering
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.

