
> Met één klik een decoratieve wand

> Schoner en makkelijker werken 

> Na verwerking klaar voor gebruik

> Voor iedere stijl een passend dessin

Dé slimme decoratieve 
wandoplossing



Met één klik 
een decoratieve  
wand

WAT IS AMBIWALLS?

Met de kant en klare panelen van Ambiwalls plaatst u in één  
arbeidsgang een decoratief afgewerkte wand. Door de unieke  
klikverbinding sluiten de panelen vrijwel naadloos op elkaar aan.  
De wandpanelen hebben een basis van spaanplaat en zijn  
afgewerkt met een hoogwaardige decoratieve folie, behangen of 
schilderen is dus niet meer nodig. De panelen zijn beschikbaar in 
talloze dessins. 

Driftwood 14240



Schoner en 
makkelijker 
werken 

GESCHIKT VOOR RENOVATIE EN NIEUWBOUW

Ambiwalls is zeer geschikt voor kleine en grote (renovatie)- 
projecten. De wandpanelen zijn volledig afgewerkt en worden  
dan ook schoon en droog op de wanden geplaatst. Behalve dat  
een project hierdoor veel sneller te realiseren is, komt er tijdens de 
verwerking ook minder rommel en stof vrij. Dus veel schoner  
en makkelijker werken. 

Rustic Oak 10462



Na verwerking 
klaar voor 
gebruik

KANT EN KLARE WANDPANELEN

De kant en klare wandpanelen van Ambiwalls zijn direct  
afgewerkt, hierdoor is de ruimte na verwerking direct weer klaar  
voor gebruik. De panelen zijn daarnaast zeer onderhoudsvriendelijk; 
de toplaag is eenvoudig af te nemen met een vochtige doek.

Metalic Plain Black 14232



Voor iedere stijl 
een passend 
dessin

14243 Light 
textile

14244 Grey 
textile

10442 
Winebox
light grey

10432 
Winebox

10452 
Crusoe

14232 
Metallic plain 
black

10462 
Rustic oak

14238 
Metallic snow 
white

4147 
White deco

14213 
Plain off white
(voorraad)

14219 Plain 
light beige
(voorraad)

OP VOORRAAD

Ambiwalls Classic  Afmeting  Verpakkingseenheid
Plain Off White 14213 2600 x 620 x 12 mm 2 stuks en 50 stuks 
 3000 x 620 x 12 mm 50 stuks

Plain Light Beige 14219 2600 x 620 x 12 mm 50 stuks 

Overige dessins zijn op bestelling leverbaar, minimale afname  
200 panelen per dessin. Maximale lengte is 300 cm. 

Stalen van bovenstaande decors zijn direct leverbaar. Mocht u 
voorkeur uitgaan naar een ander decor, houdt dan rekening met een 
langere levertijd. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op: 
Telefoon 030 245 55 55 of verkoop@retbouwproducten.nl

Kijk voor meer informatie op www.retbouwproducten.nl 

14240 
Driftwood



Plain off white 14213 Metalic snow white 14238

Grey textile 14244



Winebox 10432

Rustic oak 10462

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basismateriaal: spaanplaat (P4) 
Folie: vinyl behang of PPL decorfolie 
Brandklasse: D-s2,d0
Gewicht: 715 kg/m3

Keurmerk: CE en PEFC™ gecertificeerd
Formaldehyde emissie: klasse E1
Verbinding middels tong en groef

PEFC/30-31-104

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefcnederland.nl



Metalic Plain Black 14232
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P O W E R E D  B Y 


