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Vanaf de allereerste weving van de stof 

zit vakmanschap verwerkt in onze op 

maat gemaakte bece® raamdecoratie. 

Deze verrijken we tot in de kleinste details. 

Door een creatief en uiterst zorgzaam 

ontwerpproces willen we dat je de kwaliteit 

en geschiedenis van al onze producten 

voelt. Dit doen wij al sinds 1971.

-  Enriching since 1971  -

ENRICHED IN

EVERY DETAIL

KLEURNR. 53061 + HL11
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Je huis draait helemaal om jou en wie je bent. 

Jouw manier van leven is een uiting van je 

persoonlijke smaak, stemming en inrichting. Elke 

centimeter van onze producten is zorgvuldig 

vormgegeven zodat het goed past bij jouw 

wensen. Door het vormgeven van licht willen we 

jouw huis optimaal tot zijn recht laten komen.

“We are enriching life 
in your home, your way.”

JUST FOR

YOU
KLEURNR. 53044 + SQ9

KLEURNR. 53044 + SQ9
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ALWAYS
THE PERFECT 

SOLUTION

N et als mensen zijn ramen er 

in allerlei soorten en maten. 

Met onze uitgebreide en exclusieve 

bece® collectie is er voor ieder raam of 

behoefte een oplossing. Zelfs in vochtige 

badkamers, keukens en rommelige 

kinder kamers blijft onze raamdecoratie 

van hoogwaardige kwaliteit. De speciale 

en extra eigenschappen van onze stoffen 

zoals vochtbestendigheid, vuilafstotend, 

vlamvertragend en antibacterieel zorgen 

ervoor dat onze rolgordijnen jarenlang 

mooi blijven.

KLEURNR. 53117 + HL8

KLEURNR. 53117 + HL8
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Wanneer je nieuwe raamdecoratie uitzoekt, is het 

goed om te weten dat onze rolgordijnen méér zijn 

dan raamdecoratie alleen. We weten dat het niet 

om een verduisterend rolgordijn gaat, maar om een 

uitgerust gevoel als je start met een nieuwe dag. Je 

wilt privacy in de woonkamer zodat je ongestoord 

kunt dansen op je favoriete muziek en een knusse 

sfeer in de eetkamer zodat je gezellig met vrienden 

kunt eten. Met de keuzes die jij maakt, kun je jouw 

leven leiden zoals jij dat wilt.  

“Together we will make 
your home the perfect 

place to be.”

THE PERFECT

PLACE TO BE

KLEURNR. 53092
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Thuis ben je helemaal vrij om je echte 

ik te zijn. Wij doen er alles aan om 

ervoor te zorgen dat jij jouw eigen 

unieke bece® rolgordijnen kunt 

samenstellen, zodat ze exclusief voor 

jouw woning worden gemaakt. Van 

productie, tot advies en montage: 

persoonlijk en bijzonder staan altijd 

centraal in ons denken en doen.
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FREE TO BE

UNIQUE
KLEURNR. 53061

KLEURNR. 53053
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Alleen jij leeft jouw leven en inspireert ons 

hiermee. Als ontwerpers van lifestyleproducten 

zijn wij geïnteresseerd in hoe jij woont en je huis 

inricht. Het is onze grootste ambitie om onze 

rolgordijnen af te stemmen op jouw (woon)

wensen en behoeften en daarom zijn we oprecht 

geïnteresseerd in hoe jij leeft.  

-  Laat ons jouw bece® rolgordijnen 
zien @beceraamdecoratie  -

INSPIRED BY

PEOPLE

KLEURNR. 53123

KLEURNR. 53123
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We streven er voortdurend na om onze voet

afdruk op deze prachtige planeet te verbeteren. 

Ondanks onze inzet hebben we nog een lange 

weg te gaan. Waar we kunnen, verbeteren we 

ons productieproces en kopen verantwoorde 

stoffen in. Daarom bieden we jou in onze bece® 

collectie verschillende duurzame stoffen aan. 

Deze stoffen zijn gemaakt van 100% gerecyclede 

of upcyclede materialen. 

-  We promise to keep improving! -

WE CAN 
DO BETTER! 
CAN YOU?

14



D oor restafval uit de modeindustrie te 

gebruiken in onze productie, voorkomen 

we het gebruik van nieuwe materialen en creëren 

we in plaats daarvan een compleet nieuwe 

serie duurzame rolgordijnen. Zo maken we 

rolgordijnen die net zo uniek zijn als jij. De garen 

zijn zorgvuldig geweven tot diepe structuren en 

verrijkte stoffen, zodat de geschiedenis van de 

catwalk schittert in jouw ramen.
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FASHION

UPCYCLED

KLEURNR. 53035

KLEURNR. 53035 + DS2
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“Reclaimed and 
repurposed.”



L icht is ontzettend belangrijk, 

maar wordt vaak over het hoofd 

gezien wanneer een interieur wordt 

vormgegeven. Te weinig licht maakt 

een ruimte klein en smal, terwijl te 

veel licht een ruimte overbelicht en 

onpersoonlijk maakt. Wij zijn experts 

in het vormgeven van licht en helpen 

je graag om van jouw huis de perfecte 

plek te maken. 

“Your space becomes 
a personal sanctuary...”

SHAPING YOUR HOME

WITH LIGHT
KLEURNR. 53061 + HL11

KLEURNR. 53061 + HL11
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“De kinderslaapkamer is de plek waar de fantasie de vrije loop heeft 

en nieuwe avonturen ontstaan. Ik wilde een rolgordijn ontwerpen die 

de fantasie prikkelt en uitnodigt om te spelen. Elk kind verdient een 

slaapkamer die magisch aanvoelt.”

BEHIND THE

DESIGN

- Reinier Gosker -

KLEURNR. 53212

KLEURNR. 53184
21



KLEURNR. 53198

KLEURNR. 53170 + HL5

KLEURNR. 53197

“Verbeter je slaap 
met smart home 
raamdecoratie.”

Stel je voor: je voelt de warmte van de eerste 

zonnestralen en je ontwaakt langzaam uit een 

diepe slaap. Geleidelijk aan vult je slaapkamer zich 

steeds meer met zonlicht. Hoewel we ’s avonds 

het beste in slaap vallen in een verduisterende 

slaapkamer is dat met wakker worden een 

ander verhaal. Dan wil je rustig wennen aan het 

ochtendlicht om fijn op te kunnen staan. Met 

een app op je telefoon bedien je de elektrische 

rolgordijnen en zet je de eerste stap naar een 

nieuwe en comfortabele manier van leven.

IMPROVED BY

TECHNOLOGY

22 23
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KLEURNR. 53002 + HL12

W e weten dat eerlijke en 

handgemaakte materialen de 

kwaliteit van raamdecoratie verhogen. 

Daarom worden onze rolgordijnen 

uitsluitend gemaakt van hoogwaardige 

stoffen en materialen en gebruiken 

we eerlijke en natuurlijke materialen 

wanneer dat kan. Door het toevoegen 

van materialen als wit katoen, fijn linnen 

en vlas aan de collectie hebben we 

een uitgebreide keuzemogelijkheid. 

We ondersteunen onze hoogwaardige 

kwaliteit met 5 jaar garantie. 

“The best warranty is the one 
you never need to use.”

HONESTLY

HANDCRAFTED

24



KLEURNR. 53103 + SQ9

KLEURNR. 53103 + SQ9

Al onze rolgordijnen delen dezelfde geschiedenis 

van vakmanschap en creativiteit. Dit verhaal 

komt tot leven wanneer het zonlicht de stof raakt 

en de verborgen verhalen worden verlicht. De 

manier waarop de mooiste kleuren oplichten en 

diepe structuren zichtbaar worden is niet geheel 

toevallig. Elk element van onze rolgordijnen is zo 

ontworpen dat de ware schoonheid wordt onthult 

wanneer het in aanraking komt met zonlicht.

-  Our richest collection ever  -

LETS YOU SEE THE

ENTIRE STORY
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- Marjan Huiskamp -

BEHIND THE

DESIGN

KLEURNR. 53194 KLEURNR. 53216 

KLEURNR. 53218

E xpressieve ontwerpen kunnen vele 

vormen aannemen. Of het nu gaat 

om de vorm van kleurige stippen die de 

beweging van speelsheid symboliseren 

of de abstracte patronen van 18e 

eeuwse Italiaanse terrazzovloeren. Net 

als in de mode, ontwerpen we collecties 

die eigentijds en uitdagend zijn. Zo 

hopen we klassiekers te ontwerpen die 

nog jaren blijven bestaan.   
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Wij helpen je graag om je inspiratie om te zetten 

in realiteit. Onze stylisten bij de verkooppunten 

hebben jarenlange ervaring om de perfecte 

rolgordijnen voor jou en je huis te vinden. Als je 

meteen verliefd wordt kunnen wij ze direct voor 

je bestellen en als je er nog even over na wilt 

denken kun je gratis kleurstalen bestellen en zien 

hoe het in jouw interieur staat.

Bestel gratis kleurstalen 
op bece.com.

TALK TO YOUR

PERSONAL 
STYLIST

KLEURNR. 53092
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