
Textieldaken
Van de grootste zonweringspecialist  

van Nederland.



Ambiance. Altijd een 
goede keuze.
Als grootste zonweringspecialist van Nederland hebben wij onze enorme  

berg aan kennis en ervaring samengebracht in een compleet programma 

zonweringproducten met ons kwaliteitsmerk Ambiance.

Wat ons drijft is de overtuiging dat een goed woonklimaat voor binnen en 

buiten het persoonlijk welzijn verhoogt.

Daarom maken wij onze producten met slimme technologie, met duurzame 

materialen, met tijdloos design en met respect voor mens en natuur. 

Op maat gesneden advies.

Door de kwaliteiten van onze zonweringproducten te koppelen aan onze 

vakspecialistische kennis kunnen wij jou altijd een maatwerk oplossing 

bieden. Passend in jouw situatie. Passend binnen jouw budget. 

Het Grote Genieten begint bij Ambiance. 

Een textieldak combineert het beste van twee werelden: de flexibiliteit  

van een zonnescherm in combinatie met de stevige constructie van een 

terrasoverkapping. Met een textieldak kun je tot wel 5 meter uitval creëren, 

zodat je jouw leefruimte drastisch vergroot. Het textieldak kan direct aan  

de gevel bevestigd worden, maar kan ook los in de tuin geplaatst worden. 

Geniet van het buitenleven met de kwalitatieve Ambiance textieldaken. 
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Waterafstotende laag

Compacte cassette

Verzwaringskisten

Een textieldak is een zonweringdoek op palen. Dankzij de palenconstructie 

kan het textieldak een zeer groot oppervlak overdekken. Zo zijn ze zeer geschikt 

om grote terrassen te overdekken en blijven ze sterk staan op plekken waar 

de wind stevig raast. Door de vele mogelijke opties zorgt het textieldak voor 

een verlenging van je woonruimte. 

Tegenwoordig genieten we steeds meer van het buitenleven en textieldaken zijn 

daardoor erg in trek. Met een textieldak kun je tot wel 5 meter uitval creëren, 

Vergroot je buitenruimte 
met het textieldak

zodat je ook op een dieper terras van voldoende schaduw geniet.  

In de breedte is het textieldak oneindig te koppelen en hierdoor kun  

je gemakkelijk iedere gewenste oppervlakte overkappen.

Een textieldak gaat verder waar een zonnescherm stopt. Het textieldak 

combineert de flexibiliteit van een zonnescherm én de stabiele constructie van 

een terrasoverkapping. Textieldaken zijn ook prima bestand tegen een buitje, 

waardoor je altijd gebruik kan maken van je terras.

Regenwering

Een textieldak kan prima tegen een buitje.  

De zonweringdoeken van acryl of polyester zijn 

behandeld met een waterafstotende laag zodat het  

water niet in het doek trekt. Dit in combinatie met het 

gespannen doek zorgt ervoor dat het water simpelweg 

van het doek afdruppelt. Als je het textieldak echt als 

regenwering wil gebruiken, zijn er volledig waterdichte 

doeken beschikbaar. Tip: rol het doek droog op.  

Als dat niet mogelijk is, rol het doek dan de volgende 

dag uit om te drogen. Door de windbestendigheid  

van het textieldak is het prima om deze (onbewaakt) 

uitgerold te laten bij minder weer. 

Zip-geleiding

Bij Ambiance zijn alle textieldaken standaard voorzien van 

zip-geleiding. Dit houdt in dat het doek niet alleen aan de 

voorlijst en de cassette op de doekrol vastzit, maar ook in 

de geleiders. Hierdoor heb je geen lichtkier, een betere 

afwatering (dus: geen zakvorming in het doek) en geen 

geklapper bij wind. Dat voorkomt scheuren in het doek. 

Met de kwaliteit van Ambiance blijft het doek jarenlang mooi! 

De voordelen 
van het textieldak

Compacte cassette

We hebben een aanpassing gedaan  

aan het textieldak, waardoor deze nu  

fraaier is afgewerkt. Het uiterlijk van de 

compacte cassette is meer afgedekt  

en bijna schroefloos, wat een moderne 

uitstraling geeft.

Verzwaringskisten

Is het niet mogelijk een fundering te  

maken voor het textieldak? Geen probleem! 

Een verzwaringskist maakt het mogelijk  

een textieldak te plaatsen zonder fundering. 

Perfect voor bijvoorbeeld een dakterras.  

De verzwaringskisten zijn aan te brengen  

bij elk type textieldak. 
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Elektrische 
afstandsbediening

Zon- en wind  
sensorbediening

Terrasheater
Smart Home

Ready
Motor met

muurschakelaar

Comfort-Line 
Het Comfort-Line textieldak is ideaal voor grote 

terrassen: de stevige palenconstructie geeft de  

benodigde stabiliteit. De combinatie met gasdrukveren 

zorgt ervoor dat het doek netjes uitrolt en in iedere 

positie optimaal gespannen blijft. De Comfort-Line  

maakt een uitval van maar liefst 5 meter mogelijk!

De compacte cassettes geven een slank profiel en  

bijna schroefloos uiterlijk. Het doek loopt strak ‘gezipt’ 

door de geleiders en wordt daardoor op iedere 

gewenste positie vastgezet.

Bediening

De bediening is standaard elektrisch (Somfy IO)  

met afstandsbediening. De motor is Smart Home 

Ready en voorbereid voor app-bediening via 

smartphone/tablet.

Maximale afmetingen

6 meter breed met een uitval van 

maximaal 5 meter uit een deel. In de 

breedte oneindig te koppelen.

Doek

De doekcollectie bestaat uit de Ambiance collectie van zo’n 

80 doeken. We bieden een ruime keuze in polyester doeken 

én ook waterdichte doeken behoren tot de mogelijkheid. 

Frame

206 kleuren  

(192 RAL-kleuren en 

14 structuurlakken).

OptiesInclusief
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Elektrische 
afstandsbediening

Smart Home
Ready

Zon- en wind  
sensorbediening

Motor met
muurschakelaar

Dimbare  
LED-strip

 
Variovolant Terrasheater

Comfort-Line+
De Comfort-Line+ is een pergola systeem.  

De verstevigingsbalk is tussen de geleiders geplaatst  

en biedt de mogelijkheid LED-verlichting en uitrolbare 

variovolant toe te voegen. Een zip-geleiding fixeert het  

doek in de zijgeleiders. Wind krijgt hierdoor nauwelijks  

vat en er ontstaan geen lichtkieren. Zo geniet je nog  

langer van je terras!

Bediening

De bediening is standaard elektrisch (Somfy IO)  

met afstandsbediening. De motor is Smart Home 

Ready en voorbereid voor app-bediening via 

smartphone/tablet.

Maximale afmetingen

6 meter breed met een uitval van 

maximaal 5 meter uit een deel. In de 

breedte oneindig te koppelen.

Doek

De doekcollectie bestaat uit de Ambiance collectie van zo’n 

80 doeken. We bieden een ruime keuze in polyester doeken 

én ook waterdichte doeken behoren tot de mogelijkheid. 

Frame

206 kleuren  

(192 RAL-kleuren en 

14 structuurlakken).

OptiesInclusief
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Motor met
muurschakelaar

Elektrische 
afstandsbediening

Zon- en wind  
sensorbediening

Smart Home
Ready

Terrasheater

Comfort-Line 
Wood
De Comfort-Line Wood dankt haar naam aan  

de Meranti-houten constructie met hoogwaardige  

RVS delen. Met dit textieldak creëer je dé perfecte  

harmonie in jouw tuin! Dankzij de hardhouten  

constructie gaat de Comfort-Line Wood helemaal  

op in de natuurlijke omgeving. De hoekstukken en 

bevestigingspunten geven het textieldak een stoere 

uitstraling waarmee je een unieke sfeer neerzet.

Bediening

De bediening is standaard elektrisch (Somfy IO)  

met afstandsbediening. De motor is Smart Home 

Ready en voorbereid voor app-bediening via 

smartphone/tablet.

Maximale afmetingen

6 meter breed met een uitval van 

maximaal 5 meter uit een deel. In de 

breedte oneindig te koppelen.

Doek

De doekcollectie bestaat uit de Ambiance collectie van zo’n 

80 doeken. We bieden een ruime keuze in polyester doeken 

én ook waterdichte doeken behoren tot de mogelijkheid. 

Frame

206 kleuren  

(192 RAL-kleuren en 

14 structuurlakken).

OptiesInclusief

10 11



Ambiance staat voor kwaliteit. Dat merk je aan  

de vakmensen die komen meten en monteren,  

de gebruikte materialen en de nauwkeurige afwerking 

tot in detail. Wij willen dat je jarenlang geniet van jouw 

Ambiance zonwering. Dat geven we zwart op wit:  

5 jaar garantie op het textieldak. Ons uitgangspunt 

daarbij is helder: wij willen dat je 100% tevreden  

bent over het product en over onze werkzaamheden.

Verhoog het wooncomfort

Bij Ambiance vinden we het belangrijk dat onze 

textieldaken zoveel mogelijk gemak en comfort 

toevoegen aan jouw leefomgeving. Niet alleen nu,  

maar voor jaren. Onze textieldaken worden daarom 

gemaakt uit onderdelen van de hoogste kwaliteit.  

Zo kun je optimaal gebruik maken van jouw textieldak, 

tot in de late uurtjes buiten genieten en als het ware je 

woning verlengen.

Alleen het beste aluminium is goed genoeg

We passen uitsluitend premium kwaliteit aluminium 

toe. Alle aluminium onderdelen worden eerst op  

maat gezaagd of voorgeboord. Daarna worden de 

Ga voor energiezuinige LED-verlichting als je tot in de late uurtjes wilt 

genieten van het zomerse weer. En kies voor een heater wanneer je 

ook bij lagere temperaturen graag buiten zit. 

De variovolant biedt bescherming tegen  

inkijk en kan meer of minder uitgerold worden, 

afhankelijk van de stand van de zon.

Onze materialen zijn altijd waterafstotend.

onderdelen in onze eigen fabriek gepoedercoat.  

Zo zijn er geen onbehandelde zaagsnedes of 

boorgaten en voorkomen we oxideren. Dat pakt  

goed uit voor de levensduur van het textieldak. 

Lekker lang genieten van een textieldak 

Onze doeken zijn uitsluitend van hoogwaardig weefsel. 

De kleuren worden tot in de diepste vezels aangebracht. 

Bovendien wordt het doek volledig opgerold in de 

gesloten cassette waardoor het doek goed beschermd 

is tegen weer en wind. Gasdrukveren zorgen ervoor 

dat het doek soepel uitrolt en in iedere positie stevig 

wordt vastgezet. Ook na jaren gebruik!

Kwaliteit ligt aan de basis 
van het Grote Genieten

De doeken zijn robuust, stijlvol en hebben 

sprekende kleuren. Meer weten? Ga naar 

ambiance.nl voor het overzicht.

De geleider biedt speelruimte voor de 

ritsgeleiding, de RVS veer zorgt ervoor dat  

bij krimpen/rekken van het doek altijd een 

optimale doekspanning is. 
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Het goede gevoel van  
duurzaam genieten.

Duurzaam genieten begint bij Ambiance. Onze textieldaken maken van elk terras een schaduwrijke oase en 
dragen bij aan een aangenaam binnenklimaat. Door het toepassen van duurzame materialen op textieldaken helpt 

Ambiance mee het milieu te ontzien.

Haal nog meer uit je textieldak met deze 5 handige tips:

Verminder het risico op oververhitting, door alle gevels te voorzien van zonwering. Dus niet alleen de zuidgevel: 
juist de oost- en westgevel zorgen voor veel meer warmte binnenshuis.

Maak gebruik van slimme bediening, zoals Somfy Smart Home. Met een Smart Home systeem kun je  
vanuit elke plek je zonwering bedienen via je smartphone of tablet en daardoor slim inspelen op veranderingen. 

Dan kom je in de zomer thuis in een koele woning.

Kies de juiste kleur. De kleur van het doek heeft een grote invloed op de effectiviteit ervan. Een donker doek 
absorbeert de UV-straling, waardoor je minder reflectie naar binnen krijgt. Hierdoor blokkeer je meer straling,  

wat zorgt voor een koelere woning.

Ga voor de juiste combinatie met een binnen- en buitenproduct voor een maximaal effect op een energiezuinig 
binnenklimaat.

Vermijd zonwerend glas! Met zonwerend glas laat je de zon niet toe in je woning, waardoor je niet profiteert  
van energiebesparing. Daarbij is het gevolg van zonwerend glas een te lage aanmaak van vitamine D en een 

neerslachtig gevoel.

Wil je weten hoe slimme zonwering bijdraagt aan lager energieverbruik en hoger wooncomfort?  
Onze specialisten kunnen je adviseren. Kom naar de showroom of kijk op ambiance.nl.
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RAL 1000 RAL 1003 RAL 1006 RAL 1012RAL 1001 RAL 1004 RAL 1007 RAL 1013RAL 1002 RAL 1005 RAL 1011 RAL 1014

RAL 1033 RAL 2000 RAL 2003 RAL 2009RAL 1034 RAL 2001 RAL 2004 RAL 2010RAL 1037 RAL 2002 RAL 2008 RAL 2011

RAL 3014 RAL 3017 RAL 3022 RAL 3031RAL 3015 RAL 3018 RAL 3027 RAL 4001RAL 3016 RAL 3020 RAL 3028 RAL 4002

RAL 5005 RAL 5009 RAL 5012 RAL 5015RAL 5007 RAL 5010 RAL 5013 RAL 5017RAL 5008 RAL 5011 RAL 5014

RAL 5018

RAL 1015 RAL 1018 RAL 1021 RAL 1027RAL 1016 RAL 1019 RAL 1023 RAL 1028RAL 1017 RAL 1020 RAL 1024 RAL 1032

RAL 2012 RAL 3002 RAL 3005 RAL 3011RAL 3000 RAL 3003 RAL 3007 RAL 3012RAL 3001 RAL 3004 RAL 3009 RAL 3013

RAL 4003 RAL 4007 RAL 4010 RAL 5002RAL 4005RAL 4004 RAL 4008 RAL 5000 RAL 5003RAL 4006 RAL 4009 RAL 5001

RAL 5004

RAL 5019 RAL 5022 RAL 6000 RAL 6003RAL 5020 RAL 5023 RAL 6001 RAL 6004RAL 5021 RAL 5024 RAL 6002

RAL 6005

RAL 9002 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9017RAL 9003 RAL 9006 RAL 9011 RAL 9018RAL 9004 RAL 9007 RAL 9016

RAL 7044 RAL 7047 RAL 8002 RAL 8007 DB703-SMRAL 7045 RAL 8000 RAL 8003 RAL 8008 7016-SMRAL 7046 RAL 8001 RAL 8004

RAL 8011

8019-SM

RAL 7010 RAL 7013 RAL 7021 RAL 7024 9005-SLRAL 7011 RAL 7015 RAL 7022 RAL 7026 9010-SLRAL 7012 RAL 7016 RAL 7023

RAL 7030

9016-SL

RAL 6018 RAL 6021 RAL 6025 RAL 6028 5011-SLRAL 6019 RAL 6022 RAL 6026 RAL 6029 6009-SLRAL 6020 RAL 6024 RAL 6027

RAL 6032

7016-SL

RAL 8012 RAL 8016 RAL 8022 RAL 8025 9006-SMRAL 8014 RAL 8017 RAL 8023 RAL 8028 9007-SMRAL 8015 RAL 8019 RAL 8024

RAL 9001

RAL 7031 RAL 7034 RAL 7037 RAL 7040RAL 7032 RAL 7035 RAL 7038 RAL 7042RAL 7033 RAL 7036 RAL 7039

RAL 7043

RAL 6033 RAL 7000 RAL 7003 RAL 7006 7021-SLRAL 6034 RAL 7001 RAL 7004 RAL 7008 7039-SLRAL 6037 RAL 7002 RAL 7005

RAL 7009

9001-SL

RAL 6006 RAL 6009 RAL 6012 RAL 6015RAL 6007 RAL 6010 RAL 6013 RAL 6016RAL 6008 RAL 6011 RAL 6014

RAL 6017
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Kies jouw  
framekleur
206 framekleuren 
zonder meerprijs!

De kleurcollectie van Ambiance 

biedt je maar liefst keuze uit  

206 kleuren, bestaande uit  

192 RAL-kleuren en 14 krasvaste  

en vuilafstotende structuurlakken 

met een moderne matte of metallic 

look. En dat zonder meerprijs!

Kleuren zijn ter indicatie en kunnen 
afwijken van de werkelijkheid.

9 Frame krasvaste en  
vuilafstotende structuur lakken 
met een matte look

5 Frame krasvaste en  
vuilafstotende structuur lakken 
met een metallic look

192 RAL-kleuren
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Een ruime 
keuze in 
doeken
In de Ambiance doekcollectie, 

bestaande uit 80 dessins, vind je 

doeken van vooraanstaande 

leveranciers. Buiten deze 

standaardcollectie is er nog een 

veel ruimere keuze. Door uitsluitend 

hoogwaardige kwaliteit toe te 

passen, realiseren we dat het doek 

jarenlang mooi blijft. Er is een 

uitgebreide keuze in de collectie, 

zodat je zeker een dessin vindt dat 

perfect aansluit op jouw stijl. 

Voorbeelden uit onze doekcollectie

AZB110

AZB120

AZF217

AZF227 

AZF238

AZU010

AZU020

AZU030 AZU031 AZU032 AZU033 AZU034 AZU035 AZU036 AZU037 AZU038 AZU039

AZU021 AZU022 AZU023 AZU024 AZU025 AZU026 AZU027 AZU028 AZU029

AZU011 AZU012 AZU013 AZU014 AZU015 AZU016 AZU017 AZU019AZU018

AZF243 AZF239 AZF240 AZF241 AZF242 AZF244 AZF245 AZF246 AZF247

AZF228 AZF229 AZF230 AZF232 AZF233 AZF234 AZF235 AZF236 AZF237

AZB121

AZF218 AZF219 AZF220 AZF221 AZF223 AZF231 AZF224 AZF225 AZF226

AZF211 AZF222 AZF210 AZF212 AZF213 AZF214 AZF215 AZF216

AZB111 AZB112 AZB113 AZB114 AZB115 AZB116 AZB117 AZB118 AZB119
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Nina afstandsbediening

Somfy Connexoon

Somfy TaHoma® 

Bedieningsopties textieldak

Klaar voor de toekomst

Onze textieldaken zijn voorzien van Somfy IO motoren. Deze zijn met een afstandsbediening  

te besturen, maar dat kan ook automatisch via zon- en windsensoren. De motoren  

zijn Smart Home ready. Dat houdt in dat ze door de toevoeging van TaHoma® of 

Connexoon bedienbaar zijn via een overzichtelijke app op je smartphone of tablet.  

Het is ook mogelijk om automatische besturing in te stellen op basis van een tijdschema,  

zo hoef je er niet meer naar om te kijken. 

Connect al jouw apparaten via één systeem en maak je huis slim!

Van afstandsbediening naar  
Smart Home

Kom altijd thuis in een comfortabel binnenklimaat!  

Dat doe je met zonwering die automatisch bestuurd 

wordt door middel van weersensoren, tijdschema’s of 

Smart Home systemen. Zo is op de juiste momenten 

van de dag je zonwering op- of uitgerold, terwijl je zelf 

niet thuis bent. Profiteer maximaal van jouw zonwering.

Alle opties op een rij:

•  Somfy TaHoma®

•  Somfy Connexoon

•   Somfy Sunis zonnesensor (op basis van zonlicht  

rolt het textieldak in of uit)

•   Sensorbediening

•   Nina afstandsbediening

TaHoma® en Connexoon

Je kunt kiezen voor Somfy TaHoma® of Somfy Connexoon. Met TaHoma® 

start je alle apparaten in huis met de door jou vastgelegde scenario’s en kan 

gezien worden als de basis van huisautomatisering. TaHoma® werkt met 

toonaangevende merken zoals Google Assistant, Sonos, Amazon Alexa, 

IFTTT, Philips Hue en Velux dakramen. Elk scenario wordt feilloos uitgevoerd, 

ook als je buitenshuis bent. De app is ontworpen in samenwerking met en 

voor gebruikers. 

Er zijn drie handig te gebruiken menu’s beschikbaar in de app:

Scenario’s:

Automatiseer meerdere toepassingen in je woning op basis  

van gepersonaliseerde momenten en bedien ze allemaal met  

één druk op de knop.

Agenda:

Maak eigen tijdschema’s die passen bij jouw leefritme.

Smart:

Met Smart programma’s programmeer je acties op basis van 

sensoren. Bijvoorbeeld: ik wil mijn raamdecoratie en rolluiken  

dicht als de zon schijnt. 

Somfy Connexoon is een zeer laagdrempelige manier om het bedieningscomfort 

van alle zonwering in je woning naar een hoger niveau te tillen. Je bedient je 

zonwering vanaf je smartphone, zowel vanuit huis als op afstand. Het systeem 

zorgt voor ultiem gebruiksgemak!
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