Moderne bijgebouwen
Een meer waarde voor uw tuin

tuinhoutconstructies

Helemaal zoals u het wenst

tuinhoutconstructies

Robuuste constructies

Kies bewust voor een op maat gemaakt modern

Het ontwerp van uw gebouw, de planning, productie van

bijgebouw van Ambo. Het is onze ambitie om ervoor

de constructie en de plaatsing bij u thuis gebeurt door

te zorgen dat u zorgeloos kan genieten van de

onze eigen vakbekwame en ervaren mensen.

meerwaarde van uw tuin.
Onze technisch onderlegde mensen denken graag met
De meer dan 30 jaar ervaring maken van Ambo een

u mee om tot een esthetisch, kwalitatief en constructief

sterke en betrouwbare partner voor de creatie van uw

perfect geheel te komen.

modern bijgebouw. Ambo is uw vertrouwen waard.

Tuinhoutconstructies op maat

Tijdloze uitstraling

Kies bewust voor een op maat gemaakt modern

We kunnen uw constructie volledig afwerken in tropisch

bijgebouw van Ambo. U heeft steeds

hardhout, thermisch gemodificeerd hout, rockpanel of

volledige inspraak in de materiaalkeuze, het type

andere combinaties.

en de afwerkingsgraad van de constructie.
Het tropisch hardhout waarmee Ambo werkt kan
Kom met uw ideeën of schets tot bij ons. We maken

iroko, padouk, afrormosia, … zijn. Dit zijn Afrikaanse

graag tijd in onze showroom om dit samen met u

hardhoutsoorten met een mooie vergrijzing en zeer

uit te werken om zo tot een gedetailleerde offerte

goede technische eigenschappen. Kom eens langs

te komen. U heeft de keuze uit tal van mogelijke

in onze toonzaal waar u deze houtsoorten in al hun

afwerkingsmaterialen.

facetten kan komen bekijken.

tuinhoutconstructies

Zelf plaatsen of laten plaatsen

Bouwpakketten

Eigen plaatsingsdienst

Het uitwerken van de constructies gebeurt in onze

Ambo kan zorgen voor een gedeeltelijke plaatsing,

burelen door eigen werknemers. Ook de productie

waarbij u bv. zelf zorgt voor de fundering, tot een

wordt volledig verzorgd in het atelier gelegen naast de

volledige afwerking. De houtconstructie wordt steeds

toonzaal van Ambo. Hier beschikken we over een modern

door onze vakmannen geplaatst en afgewerkt. Voor de

machinepark waarmee al onze houtconstructies op een

bijkomende werken zoals funderingen, metselwerken,

professionele manier worden vervaardigd. Bent u een

glaspartijen, … kan u rekenen op onze bekwame partners

doe-het-zelver of zelfstandige? Laat dan uw bijgebouw

waarmee wij door de jaren heen een nauwe band hebben

in een bouwpakket afleveren. Alle onderdelen worden

opgebouwd. De coördinatie gebeurt vanuit onze burelen

genummerd en afgetekend zodat de montage vlekkeloos

en atelier te Lier. U heeft altijd één aanspreekpunt vanaf

kan verlopen. Ook detailplannen, opbouwschema´s en

het eerste bezoek aan de toonzaal tot bij de afwerking

alle nodige bevestigingsmaterialen worden voorzien.

van het gebouw.

tuinhoutconstructies

tuinhoutconstructies
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Stenenstap 5 - 2500 Lier

ma - di - do: op afspraak
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info@ambo.be

vrijdag: vrije toegang van 10-17 uur

T

+ 32 3 489 08 48

of op afspraak
zaterdag: vrije toegang van 10-16 uur

www.ambo.be

zondag en woensdag gesloten

