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Ambo is reeds 30 jaar actief in de tuinhoutsector. Door de jaren heen is dit geëvo-

lueerd tot een dynamische firma gespecialiseerd in houten maatwerkconstructies 

voor de tuin. 

In onze constructies vindt u steeds de betere materialen terug. Het houtwerk 

wordt steeds uitgevoerd met een hardhout duurzaamheidsklasse 1. Afwerking 

van terrasvloeren kunnen met verscheidene profielen: antislip, vlak of met een 

onzichtbaar clipssysteem. Verder bieden wij u ook een gamma van sierleuningen 

aan, volledige houten leuningen of gecombineerd met inox, zo bepaalt u zelf de 

sfeer van uw terras.

De kwaliteit zit soms in onzichtbare delen. Gepremonteerde betonfunderingen, 

traptreden met antislippasta, ingefreesde draagbalken behoren tot het stan-

daardgamma van Ambo.

Terrasconstructies op maat leuning hout/inox
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leuning massief
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De terrasconstructies worden opgebouwd volgens een eigen systeem. Het geheel 

is samengesteld uit een houten draagconstructie met hierboven een houten 

terrasvloer, ondersteund door massieve hardhouten palen.

De steunpalen kunnen in diverse secties voorzien worden. Wij bieden onze klan-

ten een keuze uit meerdere beplankingen. De klassieke anti-slip profielen met 

fijne of grove ribbel, of een vlakke plank voor een strakke afwerking. Zichtbaar 

geschroefd of met onzichtbare clipsen, beiden zijn mogelijk. Ipé, bangkirai, iroko, 

… voor elke toepassing de beste houtsoort. Ons gamma van sierleuningen bestaat 

uit verschillende modellen.

De trapconstructie is ook steeds uitgevoerd in hardhout. De treden zijn voorzien 

van een anti-slip profiel en extra bewerkt met een anti-slip pasta. Deze bewerking 

zorgt ervoor dat u zelfs bij vriesweer de nodige grip zult ervaren. 

leuning robuust

leuning kruis

clipssysteem

U staat op kwaliteit



NieuwNieuw
in gamma

leuning cottage

Bij Ambo kan je naast terrassen op hoogte ook kiezen voor een terras op een 

vaste ondergrond. Denk daarbij aan een mooi houten terras aan het zwembad of 

een dakterras van een penthouse.

Een tuinterras dient steeds ingegraven te worden zodat de bovenzijde van uw 

terrasvloer in dezelfde lijn valt als de omliggende tuin. Als fundatie wordt er ge-

opteerd voor een grindlaag. Om het doorgroeien van onkruid onder uw terras te 

voorkomen wordt gebruik gemaakt van een worteldoek.

Bij dakterrassen worden de draagbalken ondersteund door polypropyleen vloer-

dragers. Ideaal dus voor een perfecte hoogteregeling naar een bestaande dorpel 

of dakrand toe. De dragers zullen er tevens voor zorgen dat de bestaande dak-

bekleding niet beschadigd wordt door het indrukken van het nieuwe houten 

terras.
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Helemaal zoals u het wenst



In onze nieuwe toonzaal te Lier kunt u kennis maken met ons vakmanschap. U 

kunt er onze eiken bijgebouwen, carports, tuinbergingen, terrassen en houten 

poorten komen bewonderen. Onze gespecialiseerde technische medewerkers 

staan u graag te woord.

Op regelmatige basis worden de laatst afgewerkte bijgebouwen, poorten, pool-

house, carports toegevoegd aan onze website www.ambo.be. 

Op deze manier trachten wij onze klanten op een handige manier te inspireren tot 

een project dat perfect bij hen past.

AMBO

Stenenstap 5 - 2500 Lier

site  www.ambo.be

mail  info@ambo.be

tel  +32 3 489 08 48
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Openingsuren

van di. tot vrij. van 13-18u

zaterdag van 10-16 uur

zondag en maandag gesloten

Antwerpsesteenweg

Ring

Mallekotstra
at

Hagenbroeksesteenweg
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