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Welkom bij Ambiant.

Hét merk dat staat voor een complete collectie moderne

vloeren. Vloeren die zich onderscheiden door design, kwaliteit én

prijs. Een vloer die iedere ruimte voorziet van de juiste ambiance.  

Met Ambiant geef je kleur aan jouw unieke stijl.

Voor iedere stijl en smaak heeft Ambiant een passende vloer. De vloerencollectie 

bestaat uit tapijt, vloerkleden, vinyl, laminaat en PVC vloeren. Elk met unieke eigen

schappen waarmee we voor elke ruimte in huis een geweldige vloerbekleding 

garanderen. Met alles wat erbij hoort betreft leggen, afwerking en onderhoud. 

De lokale Ambiant vloeren specialist kan je uitstekend helpen bij het kiezen en het 

leggen van jouw vloer.

In deze brochure vertellen we je graag meer over onze unieke collectie PVC vloeren  

die sinds kort is uitgebreid met een prachtig assortiment vtwonen PVC. In samen

werking met Ambiant hebben de stylisten van vtwonen een bijzondere PVC  

collectie samengesteld met onder andere een visgraatpatroon en stoere beton

tegel. Naast de collectie vind je in deze brochure ook handige tools waarmee je 

goed kunt bepalen welke vloer past bij jouw unieke stijl. Ook vertellen we je 

hoe je je Ambiant PVC vloer het beste kunt onderhouden en tonen we de 

mogelijk heden voor het renoveren van jouw trap. 

Ambiant volgt de trends in vloeren op de voet, luistert continu 

 naar wat jij mooi vindt en speelt daar direct op in. Geef 

ook klank aan je interieur met een unieke Ambiant 

 PVC vloer en laat je inspireren door een greep 

uit onze prachtige collectie.  Bezoek voor 

 de meest actuele collecties en het 

laatste nieuws de winkel van  

je lokale Ambiant dealer of  

kijk op www.ambiant.nl 

pagina 16-19

nieuw:
vtwonen by ambiant 

pvc collectie!
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de basis van 
ieder interieur 
begint bij ambiant
Een mooie vloer laat een huis leven. Een houten 

vloer wil je ervaren. Je wilt de nerven zien en het hout 

ruiken. Een betegelde vloer is vooral praktisch en oogt 

strak en een karpet kies je vanwege de comfortabele 

eigenschappen. Maar wat als je al deze wensen kunt 

combineren? De keuze voor PVC wordt hiermee steeds 

logischer. Helemaal als je kiest voor een PVC vloer van 

Ambiant. Ambiant PVC heeft namelijk tot in detail het 

uiterlijk van echt hout, steen of beton maar is ook nog 

eens geluiddempend, comfortabel, sterk én duurzaam.

unieke 
vloeren voor 

iedere ambiance
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de basis van 
ieder interieur 
begint bij ambiant

Waarom een Ambiant PVC vloer?
Ambiant PVC vloeren zijn perfect voor intensief 

gebruik. Voor jonge gezinnen bijvoorbeeld, waar 

speelgoed het vloerbeeld bepaalt. Heb je een glas 

drinken laten vallen en is het een chaos rond de 

eettafel na etenstijd? Dan reinig je de vloer simpel 

en snel! Ambiant vloeren zijn vochtbestendig, 

gemakkelijk te reinigen en erg hygiënisch. 

Dat is ook ideaal voor huisdieren. Daarnaast is 

Ambiant PVC zeer geschikt in combinatie met 

vloerverwarming. Door de extreem lage weerstand 

baant de warmte zich vlug door de vloer heen  

naar de leefruimte. Dit is goed voor het milieu  

en je portemonnee.

De toepasbaarheid van PVC
PVC is niet voor niets zo praktisch. De kunststof 

vloeren bestaan uit meerdere lagen en zijn 

afgewerkt met een PUtoplaag. Deze toplaag 

maakt de vloer waterbestendig en enorm slijtvast. 

Onze PVC vloeren zijn:

  duurzaam en onderhoudsvriendelijk:  

PVC vloeren gaan lang mee en vragen weinig 

speciaal onderhoud. 

  geluiddempend: vanwege de hoge dichtheid en 

omdat de vloer rechtstreeks op de ondergrond 

wordt geplaatst.  

  vochtbestendig: hierdoor zijn PVC vloerdelen  

ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals de 

keuken of badkamer. 

  betaalbaar: vanwege de goede prijs

kwaliteitverhouding van het materiaal.   

  combineerbaar met vloerverwarming:  

PVC is geschikt voor bijna alle soorten 

vloerverwarming. De goede warmtegeleiding 

van PVC zorgt ervoor dat de verwarming  

efficiënt wordt benut.

  veelzijdig: er is veel keuze in materiaalimitaties,  

kleuren en patronen.

Embossed In Register
Een groot deel van onze collectie heeft een 

natuurgetrouwe structuur (EIR). Dit staat voor 

Embossed In Register, wat betekent dat de structuur 

van de plank/tegel perfect overeenkomt met het 

dessin. Zo zie je bij onze houten vloeren niet alleen 

nerven en noesten, maar voel je ze ook. Daardoor 

ontstaat er een zeer realistische afwerking. 

Ambiant PVC vloeren voor 
iedereen
Tien jaar geleden maakte Ambiant PVC vloeren 

toegankelijk en betaalbaar voor de Nederlandse 

markt, en dat doen we nog steeds. Ambiant staat 

voor een ruime keuze, kwaliteit en een betaalbare 

collectie PVC vloeren. De collectie speelt volledig 

in op de vloerentrend van nu en blijft zich 

ontwikkelen. Onze collectie bevat PVC vloeren 

die verlijmd worden (dit noemen we dryback 

vloeren) en click PVC vloeren. Lees meer over de 

verschillende legwijzes op pagina 27.

PVC vloeren voor ieder budget
In de Ambiant PVC collectie vind je volop keuze, 

of het nu gaat om een tegel of smalle plank, een 

traditionele rechte plank of juist een klassiek 

visgraatmotief. Voor ieder budget hebben wij de 

juiste keuze. Ontdek wat PVC doet voor jouw woning 

en bezoek een woninginrichter in de buurt om de 

Ambiant PVC vloeren collectie te bekijken en  

te voelen.
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Ambiant PVC vloeren zijn een aanwinst voor je interieur. Eigentijdse en kwalitatieve vloeren die vorm geven 

aan jouw leefstijl. In de mooiste houtmotieven, stoere betonlooks en een vernieuwende, moderne collectie 

in samenwerking met vtwonen. Op de volgende pagina’s vertellen we je graag meer over ons verrassende 

aanbod. Nieuwsgierig naar de gehele collectie? Bekijk deze bij je lokale Ambiantdealer of op www.ambiant.nl

houtlook

visgraat



7

unieke vloeren
voor iedere woonwens

betonlook

hongaarse 
punt

vtw
onen

by am
biant
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Vivero natural oakVivero light oak Vivero smoky

Avanto beigeAvanto light greyAvanto dark grey

Robusto natural 
oak

Robusto warm 
brown

Robusto smoky

8

Geïnspireerd door de natuur heeft onze houtlook 

PVC collectie een compleet aanbod met prachtige 

kleuren en patronen. Onze vloeren kenmerken zich door 

een unieke ‘Embossed In Register’ (EIR) afwerking. Daardoor 

zie je niet alleen patronen en noesten op de panelen, maar voel je 

ze ook. Door een extra matte toplaag zijn onze PVC vloeren  

nauwelijks van echt hout te onderscheiden. 

Kijk voor de volledige collectie op ambiant.nl/catalogus. 

houtlook

verkrijgbaar in click en verlijmde uitvoering. zie pag. 26-31

houtlook
rechte planken
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vivero natural oak avanto dark grey
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Spigato light greySpigato dark grey Spigato dark oak Spigato grey Spigato light 
brown

Spigato light oak Spigato natural Spigato smoky Spigato beigeSpigato warm 
brown

een greep 
uit de 

collectie 

Spigato smal 
beige

Spigato smal 
natural

alleen
verkrijgbaar in

verlijmde
uitvoering
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Visgraat is dé trend van dit moment. 

Het legpatroon is speels en geeft een 

klassieke en luxe uitstraling aan de vloer. Met 

een verscheidenheid aan kleuren is de Ambiant PVC 

collectie met visgraatmotief compact, maar compleet. Het 

natuurgetrouwe dessin is een eyecatcher in ieder interieur. Maak de 

vloer af met een mooie bies voor een extra rijke uitstraling. Uiteraard is de 

vloer geschikt voor vloerverwarming en gemakkelijk te onderhouden.

Kijk voor de volledige collectie op ambiant.nl/catalogus. 

 visgraat

visgraat 

verkrijgbaar in click en/of verlijmde uitvoering. zie pag. 26-31
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Spigato warm brown

maak gebruik van 
onze roomplanner
Kies vanuit verschillende sfeerkamers en inrichtingen 

de vloer die bij je past. Verander vervolgens 

de instelling en sfeerkamer om zo een  

goed beeld te krijgen van het effect van  

onze bijzondere vloeren in jouw huis. 

ambiant.nl/roomplanner

Spigato beige
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hongaarse punt
 

Zoek je een vloer die vergelijkbaar 

is met een visgraatvloer maar wil je 

net een wat chiquere uitstraling? Dan is 

de Hongaarse punt misschien wat voor jou! Bij 

een visgraatmotief worden de planken in een hoek 

van 90 graden gelegd waar dat bij een Hongaarse punt 

in een hoek van 45 tot 60 graden is. Daardoor sluit alleen het 

bovenste deel van de plank op een volgende plank aan. Omdat de 

uiteinden schuin worden afgezaagd zorgt dit voor een strakkere belijning 

ten opzichte van een visgraatvloer. Met het elegante uiterlijk past dit patroon 

zowel in een klassiek als in een eigentijds interieur. 

Kijk voor de volledige collectie op ambiant.nl/catalogus. 

  hongaarse punt

verkrijgbaar in verlijmde uitvoering. zie pag. 30
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Spigato hongaarse punt beige 

Spigato hongaarse punt natural Spigato hongaarse punt beige



Concrete mid 
grey

Concrete off grey

Piazzo light grey Piazzo warm grey

Concrete 
antraciet

Piazzo dark grey Piazzo grey

Concrete blue 
grey

Baroso anthracite Baroso grey Baroso light grey Baroso taupe

b
et

o
n

lo
o

k 
a

ss
o

rt
im

e
n

t

14

betonlook
tegel

betonlook

Robuust en stoer, maar toch zacht aan je voeten. 

Dat is het grote voordeel van betonlook PVC. Niet 

van echt te onderscheiden, maar met de voordelen van 

zacht, sterk en onderhoudsvriendelijk PVC. Je vindt verschillende 

betonlook PVC tegels in onze collectie. 

Kijk voor de volledige collectie op ambiant.nl/catalogus.  

ambiant.nl/
bekijk-uw-vloer

benieuwd
naar deze
vloer in 
jouw huis?
Leg je vloer 
alvast virtueel  
in je eigen 
huis!

verkrijgbaar in click en verlijmde uitvoering. zie pag. 26-31

een greep 
uit de 

collectie 
ook in

XL formaat 
verkrijgbaar 
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Baroso taupe
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nieuw
in onze

collectie

Basic dark grey Basic light grey

Composite 
antracite

Composite grey

Composite light 
grey

Composite warm 
grey

ook in
XL formaat 
verkrijgbaar 
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vtw
onen

tegel

Nieuw in ons assortiment:

de vtwonen PVC collectie by ambiant.

Deze fantastische collectie is door de stylisten 

van vtwonen en Ambiant zorgvuldig samengesteld 

op basis van de laatste woontrends. Met trendy patroon

vloeren, hout en tegel decoren is de collectie vtwonen PVC 

zeer compact. Door de match van stijlvolle kleuren en structuren 

hebben deze vloeren een extra warme uitstraling. Het levendige  

patroon geeft extra sfeer en klasse aan jouw unieke stijl.

Kijk voor de volledige collectie op ambiant.nl/catalogus. 

BY AMBIANT

Composite grey
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vtwonen pvc stroken...

 zijn er in vier variaties: tegel, brede plank, visgraat en Hongaars puntpatroon

 worden verlijmd op de vloer (dryback) of zwevend gelegd (click)  

 zijn oersterk, makkelijk in onderhoud en gaan lang mee

 zijn geluiddempend door een speciale onderlaag

 zien er realistisch uit qua patroon en structuur

 zijn geschikt voor vloerverwarming

 zijn waterbestendig 

Composite warm grey

Composite warm grey
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Royal roasted
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Herringbone 
natural

Herringbone 
roasted

vtwonen herringbone collectie

Noble natural Noble sun kissed

vtwonen noble collectie

Royal polarRoyal roasted

vtwonen royal collectie

Wide board 
roasted

Wide board sun 
kissed

vtwonen wide board collectie

een greep 
uit de 

collectie 

vtw
onen

houtlook &
 patroonvloeren

Wide board sun kissed

Herringbone roasted
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Onze collectie Traprenovatie sluit goed aan bij de 

Ambiant PVC vloerencollectie. Kies voor prachtige 

eikenhouten delen of PVC stroken. De trapdelen zijn 

voorgevormd en worden na het op maat zagen verlijmd 

op een bestaande trap. De onbehandelde overzettrede 

kan vervolgens in elke kleur worden gelakt of geolied. 

Onze eiken houten trapdelen hebben een toplaag van 

maar liefst 4mm dik. 

Praktisch PVC
Geniet ook op de trap van de voordelen van PVC. Het 

is geluiddempend, heeft een ruw karakter zodat je niet 

uitglijdt en je hoeft niet bang te zijn dat de trap slijt. Kies 

voor een houtdessin of betonlook. De collectie sluit 

naadloos aan op de PVC vloerencollectie waardoor je 

eenheid met de vloeren in de overloop of gang kunt 

creëren, of juist voor een betonlook in combinatie met 

houtlook PVC kunt gaan. Hout is altijd warm en sfeervol 

en beton vult juist industriële ruimtes prachtig aan. 

renoveer 
jouw trap met 
ambiant pvc
Past je trap niet langer in het interieur of is deze versleten? Of ben je op 

zoek naar een stijlvolle trap voor je huis? Een deel van het Ambiant en vtwonen 

by ambiant PVC vloeraanbod is ook verkrijgbaar als traprenovatie. Want hoe fijn is het 

als de trapbekleding aansluit bij je nieuwe PVC vloer? In het uitgebreide aanbod van 

Ambiant Traprenovatie vind je ongetwijfeld een stijl die bij je past.
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Met bijpassende antislip trapprofielen en stootborden personaliseren wij je trap 

geheel naar wens. Zo zijn er wel zestig verschillende combinaties mogelijk. Hulp 

nodig bij je traprenovatie? Kijk voor de mogelijkheden op www.ambiant.nl/

traprenovatie of vraag een Ambiant dealer in de buurt naar de mogelijkheden. 

binnen één dag
omgetoverd tot
blikvanger van

je interieur
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e
CERTIFIED BY
SCS Global Services

Ftalaatvrij
Ftalaten zijn weekmakers die aan een kunststof product 

worden toegevoegd om deze soepel te maken, bijvoorbeeld 

in het geval van flexibele leidingen. Het gevaar schuilt in het 

vrijkomen van de weekmakers, die schadelijk zijn voor onze 

gezondheid. Ftalaten blijven namelijk niet opgesloten in het 

kunststof, maar verspreiden zich en komen in de omgeving 

terecht. Wij zijn net als jij geen fan van deze weekmakers en 

produceren daarom onze PVC vloeren geheel ftalaatvrij. 

 

Geen vluchtige stoffen
Een nieuw product heeft altijd een bepaalde geur. Deze geur 

wordt veroorzaakt door vluchtige stoffen die uit het product 

vrijkomen. Vluchtige stoffen, ook wel emissies genoemd, 

willen wij zoveel mogelijk mijden. Ambiant PVC beschikt over 

verschillende kwaliteitskeurmerken, die bijvoorbeeld worden 

afgegeven aan vloeren die emissiearm zijn. Met een lage 

emissiewaarde ben je verzekerd van een minimale impact op 

de luchtkwaliteit in je woning. Onze vloeren zijn daarmee het 

beste voor de gezondheid en leefomgeving. 

een duurzame vloer

jouw
gezondheid is
onze prioriteit

Biologische weekmakers 
Hoe wij onze PVC vloeren toch soepel maken? Door gebruik te maken 

van biologische weekmakers. Deze ‘goede’ weekmakers zijn geheel 

afbreekbaar en onschadelijk voor je gezondheid en het milieu. 

Een vloer is om op te leven. Natuurlijk wil je dat deze 

naast praktisch en comfortabel ook veilig is. Zodat 

ook kinderen en huisdieren er ongestoord op kunnen 

spelen. Vraag je je af of PVC een gezonde vloer is? 

Daar kunnen we volmondig ja op zeggen! We leggen 

uit waarom:

Ambiant hecht veel waarde aan jouw gezondheid en 

het milieu. Daarom is Ambiant PVC geheel ftalaatvrij en  

voorzien van biologische weekmakers. Zo ben je zeker dat 

er geen vervuilende grondstoffen in jouw vloer zitten.
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Ideaal voor vloerverwarming
PVC is zeer geschikt om te gebruiken met vloerverwarming. Door de 

dunne plank geleidt PVC de warmte uitstekend. Warmte krijgt weinig 

weerstand en baant zich snel door de vloer heen naar de leefruimte. De 

vloerverwarming verbruikt zo weinig energie, maar geeft een optimaal 

rendement. Goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee!

Altijd een stille vloer
Op Ambiant PVC leven is een waar feest: geluiden als het schuiven van 

meubels en voetstappen worden geabsorbeerd waardoor geluid optimaal 

wordt gedempt. Onze vloeren voldoen, zonder gebruik te maken van 

een ondervloer, aan de 10dBnorm. De vloeren reduceren geluid met 

minimaal 10dB, een veelgevraagd vereiste voor appartementen.  

Prettig voor jezelf maar ook voor de onderburen. Ambiant dryback 

PVC heeft een zeer prettig loopgeluid doordat deze is verlijmd aan de 

basisvloer. Ons click PVC heeft, om de geluidsdemping van dryback te 

benaderen, een extra IXPE foamlaag aan de onderzijde,  

dat geluid maximaal absorbeert. Met Ambiant PVC kies je  

dus altijd voor een stille vloer. 

Vuil dringt niet door
Ambiant PVC heeft een gesloten toplaag 

waardoor vuil niet kan doordringen. Het PVC 

is uitstekend te reinigen. Het enige wat je hoeft 

te doen is stofzuigen en de vloer zo nu en 

dan reinigen met schoon water. Mochten er 

onverwacht toch kleine krasjes in de vloer komen, 

dan kun je een polish gebruiken om de vloer weer 

te laten stralen!

Levenslange garantie
Ambiant PVC heeft een hoge slijtweerstand 

waardoor je vloer bij normaal gebruik jaren 

meegaat. Dit maakt Ambiant PVC tot de meest 

duurzame vloer, voor nu en in de toekomst. 

Daarbij krijg je ook nog eens levenslang garantie 

op de productspecificaties, op voorwaarde dat de 

vloer onder normale omstandigheden gebruikt 

wordt en goed wordt onderhouden. 

voor nu en in de toekomst
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de nerven en print van 
het PVC zien er heel 
natuurgetrouw uit 

Interieurarchitect en styliste Wendy Koning woont 

met haar man en twee zonen in Overijssel. Twintig 

jaar geleden kochten Wendy en haar man een 

opknaphuis dat ze in de loop van de jaren samen 

hebben omgetoverd tot droomhuis. Met resultaat! 

Dagelijks inspireert ze haar meer dan 37.000 volgers 

op social media met prachtige foto’s van haar 

interieur. Haar woning blijft dan ook niet onopgemerkt 

bij toonaangevende woonmerken en verscheen 

ondertussen in verschillende interieurmagazines.
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binnenkijken bij...

De PVC vloer van Wendy Koning is een echte eyecatcher in huis. De lichte visgraat 

vloer doet de ruimtes in het karakteristieke huis van de styliste groter lijken. De vloer 

vormt de perfecte basis voor de Scandinavische woonstijl én voor de labrador en 

twee poezen van het drukke gezin. 

Na zeventien jaar nam Wendy afscheid van haar hardhouten vloer. Hoe mooi 

ook, de vloer vergde veel onderhoud. “Ondanks de hardheid kraste de vloer 

enorm”, vertelt Wendy. “Door het vele licht vanuit de achtergevel zag je stof en 

krassen onmiddellijk. En dan nog niet te spreken over al het onderhoud en de 

slijtage.” De keuze voor het makkelijk te onderhouden PVC was snel gemaakt. 

“Bovendien was het een voordeligere oplossing dan het volstorten van de 

grond voor een gietvloer.” De keuze viel op de matte Spigato PVC vloer van 

Ambiant. “De nerven en print zien er heel natuurgetrouw uit.” 

Nadine de Ruiter Fotografie

Wendy

De vloer als basis voor het interieur
De vloer werd in een visgraatmotief gelegd, wat de ruimte een stuk groter doet 

lijken. “We kozen voor de lichte, beige tint omdat er hele donkere plekken in ons 

huis zijn. We hebben daarom diverse planken mee naar huis genomen en getest 

op verschillende plekken in huis. Een naturel tint, zoals de Spigato naturel die 

ik zo mooi vind, was in combinatie met de lichtinval in huis een minder warme 

optie dan de beige variant. En ik ben nog steeds enorm blij met onze keuze! De 

vloer is de basis van ons interieur. 
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dryback

click
vs

verlijming



d
ry

b
a

ck
 v

s 
cl

ic
k

27

legwijze is vergelijkbaar met die van laminaat. Een clickvloer 

wordt dus niet verlijmd aan de basisvloer.Als de basisvloer 

voldoende vlak is, hoef je geen ondervloer meer te plaatsen. 

De planken met clickverbinding zijn namelijk al voorzien van 

een egaliserende onderlaag van 1 millimeter. Het voordeel van 

een PVC vloer met clickverbinding is het gemak van het leggen 

en eventueel uit elkaar halen. Zo kun je vrij eenvoudig een plank 

vervangen of de vloer er helemaal uithalen en meenemen naar 

een volgend huis.

Welke vloer kies je?
Kwalitatief is er geen verschil tussen dryback en click vloeren. 

Van belang is de staat van de basisvloer, of je de vloer later 

wil verleggen en de dikte van de vloer. De plank van click PVC 

is door de klikverbinding dikker dan een dryback strook. Dit is 

vooral van belang bij het berekenen van deuren en kozijnen.

Waarom dryback?
  je hebt weinig last van loopgeluid in de ruimte zelf. 

  wordt verlijmd aan de vloer en heeft daardoor geen ondervloer nodig.

  is door de zeer goede warmtedoorlaatbaarheid perfect voor vloerverwarming.

  kan strak tegen de muur gelegd worden waardoor je geen plinten hoeft te gebruiken.

Waarom click?
  door de geluidsreducerende onderlaag hebben je onderburen geen last van jouw  

contactgeluid. Ideaal voor appartementen dus!

  kan over kleine oneffenheden gelegd worden. Egaliseren is dan niet nodig.

  is eenvoudig te leggen en hoeft niet verlijmd te worden

aan de basisvloer.

  kan je gemakkelijk vervangen of  

meeverhuizen naar een 

volgende woning. 

De verschillen
Het grootste verschil tussen de twee soorten PVC is de wijze van 

monteren: dryback vloeren worden verlijmd aan de basisvloer 

en click PVC leg je los op een vlakke ondergrond. Bij een dryback 

vloer moet de ondervloer altijd worden geëgaliseerd.

Dryback PVC wordt ook wel plak PVC genoemd vanwege 

de verlijming aan de vloer. Omdat het van belang is dat 

de basisvloer vlak is wordt deze altijd eerst geëgaliseerd. 

Het grote voordeel van de dunne PVC stroken is dat ze 

uitstekend combineren met vloerverwarming. De warmte 

van de verwarming ondervindt weinig weerstand door de 

bovenliggende dunne vloer waardoor je extra rendement 

behaalt. Doordat dryback PVC aan de basisvloer wordt  

verlijmd ontstaat er een prettig loopgeluid. 

Bij click PVC vergrendelen de stroken zich middels een 

clickverbinding aan elkaar waardoor één geheel ontstaat. De 
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De Silent Rigid Click (SRC) technologie kenmerkt 

een nieuwe generatie PVC clickvloeren: natuurgetrouw, 

ijzersterk, razendsnel te leggen en heerlijk stil door een 

geluidsreducerende onderlaag. Want wist je dat het contactgeluid 

van een vloer zeer veel invloed heeft op de mate van comfort? 

Door het aanbrengen van een 1,5mm onderlaag van foam 

ontstaat een geluiddempend effect dat voldoet aan de 10dB 

norm. De vloer is hierdoor comfortabel stil en staat garant voor 

jaren woonplezier!

De meest harde en sterke vloer
De SRCtechnologie staat tevens garant voor een ultra stabiele 

‘Rigid Board’ rug. Door de extreme hardheid van het materiaal kan 

de PVC vloer met SRCtechnologie over een bestaande basisvloer 

worden gelegd.

Uniek clicksysteem
Door het bewezen Unilin clicksysteem leg je de Ambiant  

vloerdelen razendsnel onderling aan elkaar. Vloeren met SRC

technologie worden dus niet op de ondergrond verlijmd, maar 

zwevend geplaatst. Daardoor ontstaat een enorme tijdswinst  

en is het plaatsen van de vloer een fluitje van een cent.

De volledige Ambiant vloerencollectie met Silent Rigid clicktechno

logie is verkrijgbaar in tegel en houtdecoren en visgraatmotief. Silent 

Rigid Click kan direct op een vlakke basisvloer gelegd worden. Alle 

kleuren uit de Silent Rigid Click zijn ook leverbaar in dryback PVC. 

matte PU 
beschermlaag

geluidsreducerende 
onderlaag / 1,5 mm

supersterke
transparante toplaag

filmlaag met 
exclusieve dessins

ijzersterke clickverbinding, 
ultra stabiel rigid board

nieuw
de Silent Rigid 
Click   PVC vloer
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e

vermindert contactgeluid

egaliserend vermogen,
over bestaande vloer te leggen

natuurgetrouwe structuur,
moderne matte uitstraling

vochtbestendig geschikt voor vloerverwarming

sterke 0,55 mm toplaag voor 
intensief gebruik

levenslange garantie op 
productspecificaties

ijzersterk clicksysteem,
makkelijk te leggen

Ssssilent Rigid Click
nieuwe generatie PVC vloeren met geïntegreerde ondervloer
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Met een dryback PVC vloer heb je een sterke, stabiele 

vloer in huis. De verlijmde vloer is stil en geluiddempend en 

bovendien uiterst onderhoudsvriendelijk. De Ambiant dryback 

collectie is heel divers en bevat prachtige houtmotieven, stoere 

tegels en trendy dessins als visgraat en Hongaarse punt. 

Voor intensief gebruik
De praktische eigenschappen van een PVC vloer komen in onze 

dryback collectie goed tot hun recht. Dryback is de meest stille 

variant en kan vrijwel strak tegen de muur worden gelegd. Plinten 

zijn dan geen must, afkitten is genoeg. Bovendien leent dryback zich 

voor het leggen in een badkamer. De vochtbestendige eigenschap 

doet hier zijn werk. Eén die ook handig is voor drukke huishoudens: 

een omgevallen glas of vetspetters rond het fornuis haal je 

eenvoudig weg met een natte doek. 

Ideaal in combinatie met 
vloerverwarming
Door de verlijming aan de ondervloer met vezelversterkte lijm 

blijft een dryback vloer stabiel liggen. Een ander voordeel van de 

volledige verlijming is dat de vloer dun is. Dit maakt het de ideale 

vloer voor vloerverwarming. De warmte ervaart weinig weerstand 

en kan zich vlug een weg banen door de vloer naar de woonruimte. 

Direct warm en comfortabel en de verwarming kan een graad lager!

De volledige Ambiant PVC vloerencollectie is verkrijgbaar in 

dryback. Met diverse hout en tegeldecoren, een visgraatpatroon en 

een Hongaarse punt vind je voor ieder interieur de juiste vloer.

verlijmd
comfortabel 
dryback

matte PU 
beschermlaag

balancerende backing

supersterke
transparante toplaag

filmlaag met 
exclusieve dessins

stabiele, flexibele 
tussenlaag
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levenslange garantie op 
productspecificaties

vermindert loopgeluid, 
comfortabel stil

uitermate geschikt voor 
vloerverwarming en koeling

kwaliteitsvloer met 
volledige verlijming

natuurgetrouwe structuur

vochtbestendig

trendy dessins in hongaarse punt, 
visgraat, hout & tegels

ijzersterk voor 
intensief gebruik

Dryback PVC vloeren
de beste kwaliteitsvloer met volledige verlijming
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Stijlmakers
Staal, hout, beton,
leer en planten 

Kleur bekennen!
Groen combineert 
bijvoorbeeld goed met de 
PVC vloeren 

  Merano grey
  Piero light grey
  Baroso grey

De kleur groen is geschikt voor talloze kleurcombinaties. Iedere tint geeft een ander gevoel aan je 

interieur: een frisse uitstraling of juist een warme sfeer. De kleur vormt een mooie combinatie met grijze 

accenten. Ga voor een rustige betontegel of gebruik een vergrijsde houtlook PVC voor een levendige 

uitstraling. Combineer de basisvloer met meubels en accessoires met 

natuurlijke materialen voor een echte ‘groene’ en doorleefde 

uitstraling. Planten, groene accessoires, verschillende structuren 

en materialen uit de natuur geven je interieur karakter.  

Een warm, sfeervol huis waarin je tot rust komt!

Veel mensen voelen zich thuis in een groen interieur. Het is dan ook niet gek dat we de kleur groen vaak 

terugzien op muren, in meubels of gordijnen. Er zijn verschillende warme tinten groen, van pastel tot olijf, 

die prachtig combineren met een houten vloer. Speciaal voor jou heeft onze huisstylist Jack Pleijsier een 

moodboard samengesteld met een aantal handige tips voor het combineren van de kleur groen met 

diverse hout en betondecoren. 

zo kies je een vloer die 
past bij je woonstijl
Bij het samenstellen van onze collecties werken we samen met diverse stylisten. 

Zo komen we tot een complete collectie die is afgestemd op de huidige trends. 

Eén daarvan is de kleur groen. Stylist Jack Pleijsier vertelt je hoe je deze warme 

kleur combineert in je interieur.

moodboard by
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Hou je van stoer en landelijk, kies dan een 

vloer met een mooi getekende houtprint met 

grove noesten. Dat geeft meteen karakter.
Wil je de Scandinavische frisse stijl toepassen 

dan zijn blonde en mattere tinten heel mooi als 

ondergrond. Prachtig hierbij zijn poederkleuren  

en matte natuurlijke materialen.

Wil je een strakke uitstraling en sprekende, uni kleuren? 

Kies dan een bijna witte vloer, of juist een heel donkere met 

weinig kleur. De objecten in de ruimte vallen zo extra op. Ga je alles in huis vernieuwen, start dan met je vloer, 

wanden en raamdecoratie. Deze vormen de basis voor je 

interieur. Je zult merken dat het inrichten met bijpassende 

items en materialen een stuk eenvoudiger wordt. 

Wil je betonlook, maar geen echt  

beton of een gietvloer? Met een  

betonlook PVC creëer je alsnog die 

stoere basis en profiteer je van enorm 

schoonmaakgemak en een fijne akoestiek.

Het visgraatpatroon en de Hongaarse punt zijn 

vloerentrends die absoluut aan het winnen zijn. 

Jouw Ambiant dealer kan je er alles over vertellen.

6 tips van de stylist

S toer en
  landelijk

S trak
 en modern

Praktisch beton
Vloertrends

Grondige
   aanpak

Fris Scandinavisch
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De entreemat is een visitekaartje voor je huis of kantoor. Bovendien verwacht je van 

een entreemat dat hij vuil, zand en water van buiten tegenhoudt, zodat je vloer schoon 

blijft. Er zijn veel leukere dingen te doen dan schoonmaken toch? Wij raden daarom aan om 

direct rekening te houden met een goede entreemat bij aanschaf van een PVC vloer. Vraag bij de 

dealer naar onze collectie entreematten en houd je vloer mooi schoon en krasvrij.

Of je nu kiest voor een dryback of SRC click PVC, 

de Copro lijn heeft alles in huis om jouw vloer strak 

en egaal te leggen, van ondervloer tot de juiste lijm, plinten 

en profielen. Koop je een vloer bij één van onze leveranciers, 

dan gebruiken zij bij voorkeur de producten uit onze Copro 

lijn. Gegarandeerde kwaliteit voor een fijne prijs.

Kijk voor meer informatie over de

Co-pro collectie op www.co-pro.nl.

alles voor je vloer

onderhoudsmiddelen
reinigen en polishen

Om je PVC in topconditie te houden is het belangrijk om de vloer 

goed te verzorgen. In de collectie van Copro vind je middelen voor 

het reinigen van je vloer. Met de Copro PVC polish kun je zelfs kleine 

krasjes in de vloer verwijderen. Door de speciale samenstelling behoudt 

de vloer het gewenste antislip effect en zijn matte uitstraling.

co-pro entreematten
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Een PVC vloer is voorzien van een PU afwerking. 

Dit is de beschermlaag van de transparante 

toplaag. Door zand en ander vuil wordt deze 

laag aangetast en worden loopbanen zichtbaar. 

Dit kun je eenvoudig voorkomen door een aantal 

beschermende maatregelen te nemen.  

Een blijvend mooie vloer heb je dus voor  

een groot deel zelf in de hand. 

Ambiant PVC vloeren staan bekend om hun hoogwaardige, duurzame kwaliteit en fraaie uitstraling. Om deze 

uitstraling te behouden is het belangrijk om de vloer goed te behandelen. Voor het beste resultaat gebruik je Copro 

onderhoudsmiddelen. Met deze tips van Co’tje blijft jouw Ambiant PVC vloer in topconditie.

tips van co’tje

1

Zorg voor een goede schoonloop mat, 
dit voorkomt zand op de vloer.

2

Plaats bescherming onder stoelen en tafels en  

reinig deze regelmatig.

3

 Reinig regelmatig met Copro PVC reiniger mat. 
Dit schoonmaakmiddel houdt de vloer 

schoon en mat.

4

 Voorzie de vloer jaarlijks van een nieuwe 
Copro polish laag. Dit is een beschermende

onderhoudslaag voor PVC vloeren.

Vraag 

de dealer in jouw buurt 

naar onze Copro onderhoudsmiddelen 

of lees meer op www.copro.nl
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Een vloerkleed verbindt
Een vloerkleed is ideaal om bijvoorbeeld een zithoek in een 

grote woonkamer af te kaderen. Vooral in ruime kamers zorgt 

een kleed voor een comfortabel gevoel en verbindt het de 

meubels die erop staan. Het mooiste effect creëer je als je 

het vloerkleed ongeveer 30 cm van de muur af legt. Wil je 

net even iets anders? Combineer dan verschillende kleuren 

en tapijtsoorten met elkaar. Je kunt zelfs afwisselen met 

vloerkleden in bepaalde seizoenen. Een mooie randafwerking 

is ook belangrijk, die valt namelijk op wanneer de meubels 

erop staan.

the finishing touch
vloerkleden

Wil je extra sfeer en warmte in huis creëren, combineer je PVC vloer dan eens met een mooi 

vloerkleed. De collectie van Ambiant bestaat naast PVC, laminaat en vinyl ook uit kamerbreed 

tapijt waarbij diverse kwaliteiten als vloerkleed op maat gemaakt kunnen worden. Ben je op 

zoek naar een bijzonder vloerkleed die je interieur een luxe uitstraling geeft? Bekijk dan de 

eigentijdse ontwerpen uit de vtwonen vloerkleden en tapijtcollectie. 

Vloerkleden op maat
Bepaal je graag zelf de afmeting en afwerking 

van je vloerkleed? Dat kan. Een vloerkleed 

op maat past altijd! Je stemt het vloerkleed 

volledig af op jouw wensen. Je kiest zelf de 

maat, kwaliteit, kleur en afwerking. Met een 

zelf ontworpen vloerkleed is alles mogelijk en 

daarom perfect voor iedere woonstijl. 

Op zoek naar een vloerkleed met een chique uitstraling?  

Onze vtwonen vloerkleden combineren prachtig met één van onze 

PVC vloeren. De collectie bestaat uit een selectie luxe en moderne 

vloerkleden. Afgestemd op de nieuwste trends! Met 7 unieke referenties 

vind je gegarandeerd een vloerkleed dat bij je interieur past.
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virtueel je vloer 
alvast leggen?
Met onze AItool kun je de Ambiant vloeren binnen een paar tellen projecteren in je eigen 

woonruimte. Upload een foto van de ruimte en selecteer één van de vloeren uit de Ambiant 

collectie. Het resultaat is verbluffend: de nieuwe vloer wordt direct geprojecteerd, alsof deze 

er al ligt! Zelfs je meubels blijven goed staan, zodat je direct ziet of de vloer bij je stijl past.

maak een foto van 
een ruimte

kies de ambiant vloer
die je wil bekijken in 

jouw ruimte

ga naar

ambiant.nl/bekijk-uw-vloer
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technische
specificaties
Ambiant PVC vloeren
Ben je benieuwd hoe dik de Ambiant PVC stroken en 

tegels zijn en wat de geluidsreductie exact is? Hieronder 

vind je nog eens de specificaties:

Technische specificaties
Dryback Silent Rigid Click

Totale dikte 2,5 mm 7,0 mm

Toplaag 0,55 mm 0,55 mm

Garantie levenslange garantie* levenslange garantie*

Vgroef microbevel 4V microbevel 4V

Dimensionale stabiliteit ≤ 0,25 ≤ 0,25

Restindruk ≤ 0,10 ≤ 0,10

Formaldehydeklasse E1 E1

Warmteweerstand 0,015 m² K/W 0,068 m² K/W
  * op productspecificaties

Symbolen
Dryback Silent Rigid Click

Contact geluidsreductie

Geschikt voor vloerverwarming e e
Brandklasse G G
Gebruiksklassen D H J D H J
Antislip O O
Vlekbestendig z z
Waterbestendig Q Q

Silent Rigid click

Keurmerken
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Via de dealerlocator op ambiant.nl vind je eenvoudig een 

Ambiant dealer in je buurt. www.ambiant.nl/winkels

39

bezoek een 
dealer bij jou 
in de buurt!

nieuwsgierig 
naar onze 

collectie? 
Op ambiant.nl vind je onze complete vloerencatalogus 

met onze collecties PVC, laminaat, tapijt en vinyl. 

Bekijk de stijl die bij je past, vergelijk vloeren en vraag  

een offerte op bij een Ambiant dealer in je buurt. 



ambiant
unieke vloeren 
voor iedere woonwens

ambiant.nl

PVC stil, sterk en duurzaam

kamerbreed tapijt zacht, warm en uitnodigend

laminaat natuurgetrouw en betaalbaar

vinyl trendy decoren

uitgave najaar 2020

volg ons op:


