
www.ambiance-zonwering.nl

Het rolluik
Voor extra comfort 
en veiligheid





Rolluiken
Ultieme privacy, veiligheid
en isolatie

Rolluiken zijn zoveel meer dan zonwering. Ze dempen geluiden, 

zijn inbraakwerend, houden nieuwsgierige blikken tegen en 

zorgen het hele jaar door voor energiebesparing. In de winter hou-

den ze je huis knus en warm, in de zomer donker en heerlijk koel. 

Vernieuwend design

De tijd van oncharmante grijze rolluiken die met veel herrie omhoog en 

omlaag rolden ligt ver achter ons. Het design van het rolluik heeft niet 

stilgestaan, waardoor je bij Ambiance keuze hebt uit verschillende soorten 

rolluiken die je makkelijk kunt afstemmen op jouw smaak met omkasting 

en lamellen in verschillende kleuren. 

Bedieningsgemak

Gemak dient de mens! Onze rolluiken zijn verkrijgbaar met verschillen-

de bedieningssystemen. Deze beperken zich niet tot sterke motoren of 

een vernuftige afstandsbediening. Bij Ambiance gaan we net een stapje  

verder, met handige timers, slimme sensoren en betrouwbare 

obstakeldetectors. 



“De tijd van 
oncharmante 
rolluiken ligt 
achter ons”



Rolluiken op maat
KASTVORMEN
Onze drie typen rolluiken zijn 
verkrijgbaar met diverse soorten 
kastvormen. Van strak en modern tot 
romantische rondingen. Zo weet je 
zeker dat je een kastvorm vindt die past 
bij de uitstraling van jouw woning.

SOLAR ROLLUIKEN
Het toppunt van energiebesparing is 
een rolluik dat werkt op zonne-energie. 
Deze rolluiken isoleren uitstekend én 
verbruiken alleen energie die ze zelf 
hebben opgewekt. Zuiniger kan haast 
niet! Een bijkomend voordeel is dat je 
ze overal kunt plaatsen, ook als er geen 
stroomvoorziening in de buurt is. 

BEDIENING
Voor onze rolluiken hebben we een 
ruime keuze aan bedieningsopties. 
Denk hierbij aan een koordbediening of 
elektrische bediening via een schake-
laar, maar ook aan bediening met een 
afstandsbediening of je smartphone! 
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Kijk voor meer informatie  
over rolluiken op 
www.ambiance-zonwering.nl/rolluiken

Nog niet zo heel lang geleden waren rolluiken vooral 
functioneel; inbraakwerend en isolerend. Aan het uiter-
lijk werd niet veel aandacht besteed waardoor rolluiken 
vaak een ontsierend effect hadden. 

Bij Ambiance laten we graag zien dat dit ook anders kan. Door-
dat er keuze is in diverse kastvormen, bedieningsopties en meer 
dan 165 RAL-kleuren voor de kast, geleiders en lamellen kan je 
het rolluik helemaal afstemmen op je eigen situatie. 

Wil je een extra groot oppervlak bedekken? Ook dan kan je 
bij Ambiance terecht. Dankzij een techniek waarbij aluminium 
gevormd wordt door middel van hoge luchtdruk kan er dikker 
aluminium gebruik worden. Het resultaat is een rolluik dat niet 
alleen sterker is, maar ook beter isoleert en waarvan de lamel-
len grotere breedtes kunnen overspannen.    



Voor elk budget 
een passende 
oplossing

Door te gaan voor rolluiken kies je in één klap voor privacy, 
isolatie en veiligheid. Om het je makkelijk te maken voor 

jouw budget het perfecte rolluik uit te zoeken, hebben we ons 
assortiment verdeeld in makkelijke prijsgroepen. 

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. 

“Heerlijk, als je even door niets of 
niemand gestoord wilt worden”
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“Heerlijk, als je even door niets of 
niemand gestoord wilt worden”

1.Rolluiken op serre
Dankzij de enorme isolatie die 
het rolluik biedt is het ook een 
uitstekende oplossing voor op een 
overkapping of serre. Lekker koel 
in de zomer en energiezuinig in de 
winter!

2. Dakraamrolluik
Extra isolatie en geluidsdemping 
is ook mogelijk onder een schuin 
dak dankzij de combinatie van een 
dakraam met rolluik. 



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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