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We make magic happen!

Christmas by



Kerst
begint met
Ambius!



Wij hebben gekozen voor geïntegreerde, warm white 
ledverlichting. Alle producten zijn voorzien van een 
keurmerk.

Kwaliteit

Veiligheid

Brandvertragend

Decoratie

Kerstservice

Serviceteams

Onze kerstbomen bestaan uit gecombineerd PE & PVC 
materiaal voor een zeer natuurgetrouwe uitstraling en 
zijn niet of nauwelijks van echt te onderscheiden.

Onze kerstbomen en decoratie zijn vervaardigd van 
brandvertragend materiaal en gecerti�ceerd waardoor 
de brandveiligheid gewaarborgd kan worden.

Door onze stylisten zijn 12 verschillende kleurpakketten 
samengesteld in mooie trendkleuren met zowel
traditionele als moderne combinaties.

De uitvoering van onze kerstservice doen wij volledig in 
eigen beheer en met onze eigen medewerkers. Alle 
kerstdecoraties liggen op voorraad in het warehouse.

Onze kerstservice wordt uitgevoerd door onze eigen 
goed opgeleide servicemedewerkers van Ambius en 
zijn in het bezit van een VOG en VCA certi�caat.

Ambius,
uw partner
voor de kerst!

www.christmasbyambius.nl

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:



Ambius biedt een 
breed assortiment aan 
kerstdecoratie

Uniek zijn we in de markt 
met ons brede aanbod 
van brandvertragende 
bomen en decoraties.

Wist u dat Ambius naast zaken als interieurbeplanting en groene wanden 

vooral de grootste leverancier is van kerstdecoraties in het zakelijke segment? 

Onze producten zijn van de hoogste kwaliteit. 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 in 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.      



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. 

We laten u graag in het kort zien hoe wij dit doen:

Kerst zonder
zorgen?

Decoratie: kleurpakket Brussel



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.

Decoratie: kleurpakket Venetië



Sfeer is belangrijk 
maar Veiligheid 

staat voorop
De verlichting is de basis van een mooi 

gedecoreerde kerstboom. 

De kleur van de verlichting, het aantal lampjes en de verdeling 

is daarbij essentieel. Om die reden hebben wij gekozen voor 

geïntegreerde, warm white ledverlichting.

Decoratie: kleurpakket Brussel

lichtjes zal de boom een stralend 

effect hebben zowel overdag als in 

de avond.  Alle producten zijn voor-

zien van een keurmerk.

Tijdens de productie worden deze 

verwerkt in de boom voor een per-

fecte lichtverdeling. Daarnaast zijn 

de lampjes kleiner dan traditionele 

kerstlampjes. Door het grote aantal 



Kerstbomen
vervaardigd van 

Brandvertragend materiaal
Veilige kerst staat bij Ambius centraal. Wij hebben gekozen voor 

kerstbomen die vervaardigd zijn van brandvertragend materiaal.

Decoratie: kleurpakket Stockholm

Onze bomen worden gecontroleerd  

en gecertificeerd waardoor de brand-

veiligheid altijd door ons gewaarborgd 

Door gebruik te maken van deze speciaal geproduceerde 

materialen, garanderen we constante brandveiligheid, elk jaar weer. 

kan worden. We nemen de zorg om vei-

lige kerstbomen graag bij u weg.



In een brandvertragende 
kersboom hoort 

brandvertragende decoratie
Hoe brandveilig is een brandvertragende kerstboom als deze vervolgens 

wordt gedecoreerd met zeer ontvlambare kerstdecoratie? 

Wij hebben ervoor gekozen om onze kerstbomen te decoreren 

met  (gecertificeerde) brandvertragende kerstballen.

Decoratie: kleurpakket Wenen

ren we constante brandveiligheid, elk 

jaar weer. Hierin onderscheiden we ons 

op het gebied van veiligheid.

Evenals onze kerstbomen, zijn ook de 

kerstballen niet achteraf geïmpreg-

neerd, maar vervaardigt uit hoogwaardig 

brandvertragend materiaal. Zo garande-



Altijd de 
juiste sfeer en 

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.

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.

Alle kleurpakketten bevatten daar-

naast een selectie van 3 maten 

kerstballen in 4 of 5 verschillende 

kleuren in glans en matte uitvoe-

ring. Door het gebruik van verschil-

lende maten kerstballen worden 

Decoratie: kleurpakket Praag



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. 

eenvoudig en efficiënt worden be-

voorraad. Eenmaal bij u op locatie  

leveren we een snelle service in het 

opbouwen en uitvouwen van de 

kerstbomen en decoraties.

Decoratie: kleurpakket Praag

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, 



Betrouwbare en 
goed opgeleide 

serviceteams van Ambius
Onze kerstservice wordt uitgevoerd door onze eigen goed 

opgeleide en ervaren servicemedewerkers van Ambius.

Decoratie: kleurpakket Brussel

Ze zijn in het bezit van het certificaat Installeren en Decoreren van 

kerstbomen en weten de opbouw snel en vakkundig af te ronden.

ze worden uitgevoerd dat veiligheid, 

gezondheid en milieueisen worden  

gewaarborgd. 

Tevens hebben al onze servicemede-

werkers een VOG en VCA certificaat. 

U mag er dus op vertrouwen dat de 

werkzaamheden op dusdanige wij-



Een nette en 
gecontroleerde 

uitvoering
De kerstdecoraties worden geleverd op uw locatie, waar onze 

servicemedewerker(s) zich melden bij de aangewezen contactpersoon.

Decoratie: kleurpakket Dublin

We zorgen ervoor dat de kerstdecoraties aansluiten bij de wensen 

die u met onze adviseur heeft besproken. 

opbouwen van de kerstdecoraties volgt 

er een zichtronde met de contactper-

soon zodat alles in perfecte staat kan 

worden opgeleverd.

De opbouw werkzaamheden van de 

kerstdecoraties worden altijd met u ter 

plaatse doorgesproken zodat u weet 

wat u van ons kunt verwachten. Na het 



Ambius kerst
Assortiment 2017-2018
Een professioneel assortiment met onder 

andere ruim 4.000 duurzame kerstbomen van 

topkwaliteit en ruim 800.000 kerstballen in 

traditionele en moderne kleurstellingen. 

Bomen beschikbaar
in de volgende

afmetingen

- 185x127 cm
- 215x135 cm
- 230x142 cm
- 260x150 cm
- 305x196 cm
- 365x221 cm
- 425x239 cm

Extra grote bomen

- 5 meter
- 6 meter

- 16 meter

Keuze uit 12
kleurpakketten

Geïntegreerde duurzame 
24V ledverlichting

Alle electra zijn Kema en/of 
GS gekeurd en zijn voorzien 
van een CE markering

Alle materialen zijn 
geproduceerd van 

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

BarcelonaReykjavikAmsterdam

Venetië Stockholm Berlijn

LondenPraagWenen

Dublin Parijs Brussel

Een aantal van bovenstaande kleurcombinaties zijn in de brochure door 
middel van voorbeeldfoto’s opgenomen voor een realistische weergave 
van de sfeer. Voor de overige sfeerbeelden van de kleurcombinaties 
kunt u kijken op www.christmasbyambius.nl



Impact 6
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www.christmasbyambius.nl


