Beleef

de mooiste tijd van
het jaar
met Ambius!

Kerst
begint met
Ambius!
Laten we er een schitterende kerst van maken

Ambius,
uw partner voor
de kerst!
Wilt u ook genieten van een
sfeervolle en zorgeloze kerst?
Ambius neemt u het werk uit
handen en zorgt voor een kerst
met een gouden randje.

Kwaliteit, veiligheid en service staan
voorop. Precies zoals u van ons mag
verwachten.
Wij onderscheiden ons op de volgende
belangrijke elementen:

Kwaliteit

Decoratie

Onze kerstbomen bestaan uit gecom-

Door onze stylisten zijn 12 verschillende

bineerd PE & PVC materiaal voor een zeer

kleurpakketten samengesteld in mooie

natuurgetrouwe uitstraling en zijn niet of

trendkleuren met zowel

nauwelijks van echt te onderscheiden.

traditionele als moderne combinaties.

Veiligheid

Kerstservice

Wij hebben gekozen voor geïntegreerde,

De uitvoering van onze kerstservice doen

warm white ledverlichting. Alle producten

wij volledig in eigen beheer en met onze

zijn voorzien van een keurmerk.

eigen medewerkers. Alle kerstdecoraties
liggen op voorraad in het warehouse.

Brandvertragend

Serviceteams

Onze kerstbomen en decoratie zijn

Onze kerstservice wordt uitgevoerd door

vervaardigd van brandvertragend

onze eigen goed opgeleide serviceme-

materiaal en gecertiﬁceerd waardoor de

dewerkers van Ambius en zijn in het bezit

brandveiligheid gewaarborgd kan worden.

van een VOG en VCA certificaat.

Kerst
MET EEN
Gouden RANDJE

Met
kleurenpakket

Reykjavic
zorgen fris groen
en ijstinten voor
een natuuurlijke
uitstraling

Reykjavic
Dit coole kleurpakket combineert het gevoel van ijs met
het mintgroen van het IJslandse landschap.
Kleurenpalet: shiny minty green, matt minty
green, matt silver, shiny silver

Ambius biedt
een breed
assortiment aan
kerstdecoratie
Onze producten zijn van de hoogste kwaliteit.

Wist u dat Ambius naast zaken als
interieurbeplanting en groene
wanden vooral de grootste
leverancier is van kerstdecoraties
in het zakelijke segment?

Bovendien is het assortiment zo breed, dat we
aan iedere wens kunnen voldoen.
Bij Ambius kunt u genieten van een sfeervolle
en verzorgde kerst. Onze medewerkers staan
graag voor u klaar en adviseren u bij het
aankleden van uw pand
Ambius ontzorgt van begin tot eind
Onze medewerkers zijn getraind en hebben
een ruime ervaring in het opbouwen en
installeren van de kerstdecoraties. Zij werken
altijd volgens de geldende voorschriften en
veiligheidseisen, uitsluitend met getest en
goedgekeurd materiaal. U heeft er geen
omkijken naar, uw medewerkers en bezoekers
zullen aangenaam verrast omkijken naar
die prachtige kerst elementen. Of u nu kiest
voor mooie guirlandes, kransen of voor
een kerstboom, het draagt bij tot de echte
kerstsfeer. Na de feestdagen zorgen onze
medewerkers ervoor dat alles weer netjes
wordt opgeruimd. Alles geheel volgens
afspraak.

Kleurenpakket

Amsterdam
voor de
optimale
kerstsfeer

Amsterdam
Dit kleurpakket ademt kerst. Gebaseerd op de kleuren van
de bruisende Nederlandse hoofdstad. Past in ieder interieur,
en elk jaar weer snel uitverkocht! Misstaat ook zeker
niet buiten de hoofdstad.
Kleurenpalet: matt silver, shiny
silver, shiny red, matt red, shiny
champagne

Bienvenido a

Barcelona

Met
kleurenpakket

Barcelona
creëren we een
warme, stijlvolle
aankleding!

Barcelona
De stad waar iedereen van houdt! Evenals dit kleurpakket.
Het rood van de vlag van de Matador en de gouden
zandstranden van de Spaanse costa’s. Ideaal pakket voor
een traditionele kerstuitstraling. Feliz navidad!
Kleurenpalet: shiny red, matt burgundy,
shiny gold, matt gold

Werkwijze
van Ambius
Kerst is bij uitstek een
periode waarin sfeer en
beleving extra aandacht
verdienen.

Ambius neemt het werk
uit handen en zorgt voor
een compleet aangeklede
kerstsfeer.

Contact opnemen met Ambius

Wensen bespreken

Bevestiging

Wij ontzorgen
u graag

Wij
ontzorgen

U GRAAG

Onze eigen
servicemensen

Met
kleurenpakket

Wenen

maken we iedere
ruimte cool!

Wenen
Een combinatie van de bladgouden kunst van Gustav
Klimt en het blauw van de Donau. Dit kleurpakket past in
iedere zakelijke omgeving en is stijlvol maar toch ontzettend
sfeervol.
Kleurenpalet: matt blue, shiny blue, matt
champagne, matt silver, shiny silver

Kwaliteit staat
hoog in het vaandel
bij Ambius
Een professioneel
assortiment waarmee wij
een uniek aanbod creëren.

We zetten een nieuwe standaard in
de markt met bomen van de beste
kwaliteit.
Onze kerstbomen bestaan uit
gecombineerd PE & PVC materiaal
voor een zeer natuurgetrouwe
uitstraling.

Kleurenpakket

Stockholm
voor de moderne
showroom

Stockholm
Swedish design. Dit hippe kleur pakket volgt de laatste
kersttrends en past in moderne strakke omgevingen.
Kleurenpalet: matt silver, shiny silver, shiny
champagne, matt antracite

Kleurenpakket

Berlijn

voor een
eigentijdse invulling
van kerst!

Berlijn
Waar je vanuit de koepel van de Reichstag de hippe
stad overziet. De mix van historische gebouwen en moderne
architectuur zorgen voor magie. Deze magie zie je terug
in de kleuren zwart, zilver en koper.
Kleurenpalet: shiny black, matt copper,
shiny copper, matt grey, shiny grey

Kerstbomen
vervaardigd van
brandvertragend
materiaal

Een veilige kerst
staat bij Ambius
centraal. Wij
hebben gekozen
voor kerstbomen
die vervaardigd
zijn van
brandvertragend
materiaal.

Door gebruik te maken van deze speciaal geproduceerde
materialen, garanderen we constante brandveiligheid, elk jaar
weer.
Onze bomen worden gecontroleerd en gecertificeerd waardoor
de brandveiligheid altijd door ons gewaarborgd kan worden.
We nemen de zorg om veilige kerstbomen graag bij u weg.

BUON NATALE!

In een brandvertragende
kerstboom hoort
brandvertragende
decoratie
Evenals onze kerstbomen, zijn
ook de kerstballen niet achteraf
geïmpregneerd, maar vervaardigt
uit hoogwaardig brandvertragend
materiaal. Zo garanderen we constante
brandveiligheid, elk jaar weer. Hierin
onderscheiden we ons op het
gebeid van veiligheid.

Wij brengen
magisch

Venetië
tot leven met dit
kleurenpakket

Venetië
De stad van de romantiek. Kleuren gebaseerd op luxe
Italiaanse stoffen, gondels en het Venetiaanse carnaval.
Een prachtig uniek kleurpakket dat iedereen in de kerstsfeer
brengt.
Kleurenpalet: matt champagne, shiny cherry,
matt cherry, shiny purple, matt purple

Altijd de juiste
sfeer en de
GEWENSTE
UITSTRALING
Door onze stylisten zijn 12
verschillende kleurpakketten
samengesteld in mooie
trendkleuren.

Ze vormen een pallet van
traditionele en moderne
combinaties waardoor er voor
elke setting en sfeer een geschikt
kleurpakket te vinden is.

Alle kleurpakketten bevatten daarnaast een selectie van 3 maten kerstballen in 4 of 5
verschillende kleuren in glans en matte uitvoering. Door het gebruik van verschillende
maten kerstballen worden onze kerstbomen rijk gedecoreerd en staat de decoratie in
verhouding met de grootte van de kerstboom. Er wordt zo meer diepte gecreëerd met als
resultaat een luxueuze uitstraling.

Kleurenpakket

Brussel

zie hoe een stijlvolle
kerstsfeer
werkelijkheid wordt!

Brussel
Een hommage aan het Atomium en geïnspireerd op
koninklijke kleuren. Dit kleurpakket ademt elegantie en zoals
de Walen zouden zeggen “un regard magnifique”.
Kleurenpalet: shiny gold, shiny silver, matt
silver, matt white

Onze kerstservice
neemt graag al het werk
uit handen
De uitvoering van onze
kerstservice doen wij
volledig in eigen beheer
en met onze eigen
medewerkers.

In ons warehouse in Duiven liggen alle
kerstdecoraties op voorraad. Zo kunnen we
snel inspelen op uw vraag en controleren we
elke order voordat deze naar de klant gaat.
Zo kunnen we snel inspelen op uw vraag en
controleren we elke order voordat deze naar
de klant gaat. Vanuit dit centrale punt zorgen
we dat de regionale steunpunten, eenvoudig
en efficiënt worden bevoorraad. Eenmaal bij u
op locatie leveren we een snelle service in het
opbouwen en uitvouwen van de kerstbomen
en decoraties.

We zijn in

Praag

Met een luxe warme
uitstraling door gouden,
koperen en antraciete
kerstdecoratie

Praag
Dit kleurpakket past perfect bij “de Gouden stad” door de
combinatie met antraciet komen de gouden en kopertinten
nog beter tot hun recht. Een uniek kleurpakket waar u
zeker opmerkingen over krijgt!
Kleurenpalet: matt antracite, matt copper,
shiny copper, shiny gold, matt gold

Betrouwbaar &
goed
Het opgeleide
serviceteam
van Ambius
Onze kerstservice
wordt uitgevoerd
door de goed
opgeleide en ervaren
servicemedewerkers
van Ambius.

Ze zijn in het bezit van het certificaat
“Installeren en decoreren van
kerstbomen” en weten de opbouw snel
en vakkundig af te ronden.

Tevens hebben al onze
servicemedewerkers een VOG en VCA
certificaat. U mag er dus op vertrouwen
dat de werkzaamheden op dusdanige
wijze worden uitgevoerd dat veiligheid,
gezondheid en milieueisen worden
gewaarborgd.

Kerst in

Londen

Londen
Het kleurpakket uitgevoerd in de klassieke Engelse stijl.
Richt uw locatie in als de luxe etalages van Harrods, of waan
u op een echte Engelse kerstmarkt.
Kleurenpalet: shiny gold, matt gold, shiny
red, matt red

Een nette en
gecontroleerde
uitvoering
De kerstdecoraties worden
geleverd op uw locatie, waar
onze servicemedewerker(s)
zich melden bij de
aangewezen contactpersoon.

We zorgen ervoor dat de
kerstdecoraties aansluiten bij de
wensen die u met onze adviseur heeft
besproken.

De opbouw werkzaamheden van de
kerstdecoraties worden altijd met u ter plaatse
doorgesproken zodat u weet wat u van ons kunt
verwachten.
Na het opbouwen van de kerstdecoraties volgt er
een zichtronde met de contactpersoon zodat alles
in perfecte staat kan worden opgeleverd.

Volgens de
laatste trends:
kleurenpakket

Parijs

Naast kerstbomen zorgen
ook guirlandes voor een
maximale kerstsfeer

Parijs
Bij de stad van liefde hoort ook een romantisch
kleurenpakket. Door de combinatie van kersen, zalm en
champagne ademt dit pakket luxe en stijl.
Kleurenpalet: shiny cherry, matt cherry,
shiny salmon, matt champagne

Kies voor
kleurenpakket

Dublin

Fris groen, perfect
passend bij een
trendy interieur

Dublin
Groen staat centraal in Ierland, klavertjes vier en de
prachtige Ierse natuur. Gecombineerd met een “Pot o’ gold”.
Het ivoor is gebaseerd op de witte paadjes die over de
Ierse kliffen lopen.
Kleurenpalet: shiny lime, matt lime, matt
gold, shiny ivory.

Ambius kerst
Assortiment
Een professioneel assortiment met onder
andere ruim 4.000 duurzame kerstbomen van
topkwaliteit en ruim 800.000 kerstballen in
traditionele en moderne kleurstellingen.

Dublin

Parijs

Brussel

Wenen

Praag

Londen

Venetië

Stockholm

Berlijn

Amsterdam

Reykjavik

Barcelona

Geïntegreerde duurzame
24V ledverlichting

Bomen beschikbaar
in de volgende
afmetingen
- 185x127 cm
- 215x135 cm
- 230x142 cm
- 260x150 cm
- 305x196 cm
- 365x221 cm
- 425x239 cm

Keuze uit
12 kleurpakketten

Extra grote bomen
- 5 meter
- 6 meter
- 16 meter

Wilt u onze producten in het echt bewonderen? Kom dan naar onze
showroom of maak een afspraak met één van onze adviseurs, ze
komen graag bij u langs. Meer sfeerbeelden vindt u op
Alle electra zijn Kema en/of GS
gekeurd en zijn voorzien van
een CE markering

www.mooistetijdvanhetjaar.nl of www.mooistetijdvanhetjaar.be..

Alle materialen zijn geproduceerd
van brandvertragend materiaal

De werkelijke kleuren en de samenstelling kunnen afwijken van de hier getoonde kleurenpakketten.

Christmas Specials

SANTA’S CHAIR
DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 180 x 205 x 115 cm

Kerstmis
“De mooiste tijd van het jaar!”
Samen genieten van een magische kerst met
warmte en gezelligheid is juist nu zo belangrijk.
Laat Ambius u helpen om van de mooiste tijd van het
jaar ècht iets bijzonders te maken en uw medewerkers en
klanten te laten zien hoe u hen waardeert.
Voor een sfeervolle kerst uitstraling heeft u bij ons een ruime keuze
uit kerstbomen, guirlandes, kerstkransen, schalen, kerststukken en nog
vele andere specials. Wilt u dit jaar een kerst met nog meer uitstraling?
Bekijk dan in deze special onze nieuwe licht objecten.

GIFT BOX
WITH LED
LIGHTNING
DECORATIE

Voorzien van warm
LED licht.
Afmeting 60 x 60 cm

Wij staan klaar voor u om van de donkere maanden rondom
kerst de meest sfeervolle maanden te maken!
Typefouten voorbehouden
Bekijk de vele voordelen van het huren op mooistetijdvanhet jaar.nl of mooistetijdvanhetjaar.be.

CHAIR

DECORATIE

LITTLE STAG WITH RED
NOSE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting: 145 x 180 x 145 cm

DECORATIE

Afmeting 275 x 300 x 275 cm

TABLE

DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 119 x 57 x 119 cm

BUZZER

DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 30 x 84 x 30 cm
Typefouten voorbehouden
Bekijk de vele voordelen van het huren op mooistetijdvanhet jaar.nl of mooistetijdvanhetjaar.be.

Typefouten voorbehouden
Bekijk de vele voordelen van het huren op mooistetijdvanhet jaar.nl of mooistetijdvanhetjaar.be.

HENRY THE MOOSE
DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 294 x 250 x 72 cm

SLEDGE

DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 400 x 200 x 150 cm

2D DEER WITH LITTLE DEER
DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 245 x 170 x 27 cm

2D DEER
DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 170 x 130 x 27 cm
Typefouten voorbehouden
Bekijk de vele voordelen van het huren op mooistetijdvanhet jaar.nl of mooistetijdvanhetjaar.be.

Typefouten voorbehouden
Bekijk de vele voordelen van het huren op mooistetijdvanhet jaar.nl of mooistetijdvanhetjaar.be.

SAY: XMAS

DECORATIE LETTERS

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 50 x 220 x 50 cm

CHRISTMAS TRAIN
DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 544 x 290 x 462 cm

DECORATION CONE
DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 50 x 220 x 50 cm
Typefouten voorbehouden
Bekijk de vele voordelen van het huren op mooistetijdvanhet jaar.nl of mooistetijdvanhetjaar.be.

Typefouten voorbehouden
Bekijk de vele voordelen van het huren op mooistetijdvanhet jaar.nl of mooistetijdvanhetjaar.be.

FRENK THE MOOSE
DECORATIE

GENTLE STAG

Afmeting 210 x 85 x 250 cm

DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 240 x 260 x 120 cm

LADY DEER
DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 190 x 200 x 90 cm

SISTER DEER
DECORATIE

JUNIOR

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 190 x 200 x 90 cm

DECORATIE

Voorzien van warm LED licht.
Afmeting 140 x 167 x 80 cm

SnowGlobe with Tree & Deer
Typefouten voorbehouden
Bekijk de vele voordelen van het huren op mooistetijdvanhet jaar.nl of mooistetijdvanhetjaar.be.

Typefouten voorbehouden
Bekijk de vele voordelen van het huren op mooistetijdvanhet jaar.nl of mooistetijdvanhetjaar.be.

€ 7980,-

Typefoutenvoorbehouden
voorbehouden
Typefouten

ambius.nl 0800
0800- -2600
2600100
100
ambius.nl
ambius.be 0800
0800- -25
25760
760
ambius.be

