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Het knikarmscherm
Dé zonwering voor 
je terras!





Knikarmschermen
Hedendaagse klassieker

Wie voor een knikarmscherm kiest, houdt van gemak. Het is een 

even eenvoudige als stijlvolle manier om op je terras of balkon 

een heerlijk plekje in de schaduw te creëren. Omdat een knikarm-

scherm geen palen nodig heeft ter ondersteuning, kun je de ruimte 

eronder optimaal benutten. 

Eenvoud en kwaliteit 

Knikarmschermen zijn niet voor niets al decennialang een vertrouwd gezicht 

aan tienduizenden Nederlandse gevels. Dankzij zijn eenvoud en bewezen 

kwaliteit is het knikarmscherm een van de populairste vormen van  

zonwering.  

 

Innovatie  

In de basis is het knikarmscherm al jaren hetzelfde, maar de ontwikkeling 

van materialen en technieken staat bij Ambiance nooit stil. Hierdoor zijn 

onze knikarmschermen, ondanks hun eenvoud, verrassend innovatief én zijn 

ze perfect afgestemd op ons onvoorspelbare klimaat. Ontdek in deze bro-

chure welk knikarmscherm het beste bij jou past en laat je verrassen door 

alle keuzemogelijkheden als het gaat om kleur, vormgeving  

en bedieningsgemak.



COLLECTIE KNIKARM-
SCHERMEN
In het uitgebreide assortiment vind je 
altijd het knikarmscherm dat bij jou 
past. 

“Een knikarmscherm 
voor elk terras of balkon”

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. 
En kun je nog tot in de late uurtjes 
buiten zitten. 

HOOGWAARDIGE 
KWALITEIT
Alle knikarmschermen van Ambiance 
zijn vervaardigd uit hoogwaardige, 
kwalitatieve onderdelen. Zo ben je er 
zeker van dat je scherm lang meegaat 
en tegen een stootje kan!



Keuzes te over
Houd jij van een strakke, technische uitstraling, of meer van 
elegante, ranke schermen? Of wil je juist een scherm met 
organische, ronde vormen? Eén ding weten we zeker: je vindt 
bij Ambiance altijd het knikarmscherm dat klikt met jouw 
situatie. Onze adviseurs gidsen je door ons ruime assortiment 
heen en maken samen met jou de slimste keus, gebaseerd op 
jouw smaak, budget én de omstandigheden waarin het scherm 
moet functioneren. 

Langer buiten leven
Naast een uitgebreid assortiment knikarmschermen biedt 
Ambiance een breed scala producten, dat het mogelijk maakt 
langer van het buitenleven te genieten. Zelfs tijdens een 
typische Nederlandse, druilerige dag. Een slimme combinatie 
van verlichting, verwarming en bescherming tegen de wind 
laten de zomer vroeger beginnen en langer duren. Uiteraard 
is dankzij de laatste technieken alles elektrisch, op afstand of 
zelfs automatisch te bedienen.

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

ZON- EN WIND
BEVEILIGING
Dankzij het zonsensor gaat het 
knikarmscherm 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 het scherm 
automatisch omhoog.

VERLICHTING 
Afhankelijk van het type knikarmscherm 
kun je kiezen uit diverse soorten 
inbouwverlichting. Zowel led- als 
halogeenverlichting behoren tot de 
mogelijkheden. Vraag onze adviseur 
wat de mogelijkheden zijn bij het 
scherm van jouw keuze.

VOLANT
Houd je van een authentieke 
uitstraling? Kies dan voor een volant, 
die het knikarmscherm meer allure 
geeft. Je kunt ook kiezen voor een 
variovolant, de oprolbare variant van 
een volant. Deze is bijna onzichtbaar 
weggewerkt in de voorlijst van je 
knikarmscherm. Met één druk op de 
knop kun je hem laten zakken, wanneer 
je maar wilt. 
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Kijk voor meer informatie 
over knikarmschermen op 
www.ambiance-zonwering.nl/knikarmscherm

Het knikt, het klikt



Voor elk budget een 
passende oplossing

    “Een mooie combinatie 
van stijl en eenvoud”  

Knikarmschermen zijn er in vele uitvoeringen. De combinaties van dessins, 
kleuren, accessoires en bedieningsmethoden zijn bijna eindeloos. Om je 
makkelijk een keuze te laten maken hebben we alle opties ingedeeld in 
overzichtelijke prijscategorieën. Zo vind je altijd een knikarmscherm dat 
aansluit bij jouw situatie, wensen 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. 
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1. 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 knikarmscherm! Bovendien 
biedt hij extra bescherming tegen 
de wind. 

2. VARIOVOLANT 
Een variovolant is een oprolbare 
volant, die bijna onzichtbaar kan 
worden weggewerkt in de voorlijst 
van je knikarmscherm. Wanneer je 
hinder hebt van laagstaande zon 
of behoefte hebt aan meer privacy, 
laat je de volant met één druk 
op de knop zakken. Vraag onze 
adviseur bij welke modellen de 
variovolant leverbaar is.

3. MOGELIJKHEDEN
Lijkt op het eerste gezicht het 
plaatsen van een knikarmscherm 
niet mogelijk? De specialisten van 
Ambiance vinden (bijna) altijd 
een oplossing op maat voor jouw 
situatie. 



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. 
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SPECIALIST IN:

BUITENZONWERING

BINNENZONWERING 

ROLLUIKEN 

TERRASOVERKAPPINGEN

TEXTIELDAKEN

EN MEER 

AANVULLENDE 

BUITENLEVEN 

PRODUCTEN


