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Extra leuk: kies voor twee verschillende kleuren en 

creëer in een handomdraai een andere look in je 

slaap- of kinderkamer. In dit model combineer je een 

lichtdoorlatende en verduisterende stof, helemaal 

passend bij jouw interieur. 

prinsessEN 
KAMER

KLEURNR. 50148 + 50096  
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KLEURNR. 50148 + 50096  
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Je kunt een dupligordijn 
zonder te boren bevestigen op je 

kunststof of aluminium kozijn met 
klemsteunen of plakprofielen.
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Dupligordijnen zijn geschikt voor allerlei 

raamvormen, van ronde ramen tot erkers. Je 

kunt een dupligordijn ook zonder te boren 

bevestigen op je kunststof of aluminium 

kozijn met klemsteunen of plakprofielen.

Door de slanke profielen is een dupligordijn 

hiervoor de perfecte oplossing.  

EASY DOES IT

KLEURNR. 50132 + 50108  
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Heerlijk, een mooie en comfortabele badkamer. Een plek 

waar je kunt ontspannen na een lange dag. Sfeer en 

privacy creëer je ook in de badkamer met raamdecoratie. 

Vind jij het lastig om de juiste raamdecoratie uit te 

kiezen? Dat is niet nodig. Bijna alle duplistoffen in de 

bece® collectie zijn vochtbestendig, ideaal dus!

RELAX

KLEURNR. 50143
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Sfeer en privacy 
creëer je ook in de badkamer 

met raamdecoratie.  

KLEURNR. 50143
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KLEURNR. 50126 + 40000  
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Kinderen slapen beter en langer in een donkere 

slaapkamer. Combineer je dupligordijn met bijvoorbeeld 

een plisségordijn in een twee-in-één model. Dupligordijnen 

van bece® zijn verkrijgbaar met een witte achterzijde 

en gemetalliseerde binnenzijde. Zo is de kamer heerlijk 

donker en lekker koel. Fijn als je kind graag op zijn kamer 

speelt of je baby een middagdutje doet.

s s s s t t . . .

Alle raamdecoratie van bece® 
voldoet aan de meest recente 

eisen op het gebied van 
kindveiligheid.

KLEURNR. 50126 + 40000  
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KLEURNR. 50122 
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Een lichte uitstraling maar wel een donkere 

en koele slaapkamer, met dupligordijnen kan 

dat. Deze bijzondere stof heeft een dubbele 

honingraat waardoor het UV-licht optimaal wordt 

geweerd en de stof een hoog isolatievermogen 

heeft. Zo bespaar je ook nog eens energie. 

  LICHT
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KLEURNR. 50014
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dupligordijnen
Z O  M O O I  Z I J N

Dupligordijnen lijken erg op plisségordijnen. Het grote voordeel 

van dupligordijnen ten opzichte van plisségordijnen is de 

dubbele stof. Hierdoor zijn de koorden en koordgaatjes niet 

zichtbaar. De dubbele stof zorgt ook voor een hoge mate van 

isolatie en daarmee zijn dupligordijnen energiebesparend. En 

door de honingraatstructuur van de stof is het binnenvallende 

licht zachter en maken ze je huis nog mooier. 

Helemaal in stijl: kies profielen 
in design uitvoering. In dit geval 

van geborsteld aluminium in 
champagnekleur.

KLEURNR. 50014
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KLEURNR. 50055
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Het stofpakket van dupligordijnen bestaat uit mooie 

gelijkmatige plooien. Dupligordijnen van bece® zijn 

er met verschillende plooibreedtes: 25, 32 of 64 mm. 

Op de foto zie je een dupligordijn met een 64 mm plooi, en 

dat staat extra mooi en imposant voor hoge of grote ramen. 

Wow EFFECT
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KLEURNR. 50034
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Dit duurzame dupligordijn van bece® is voor een deel 

gemaakt van gerecycled polyester uit de mode-industrie: 

mooi en ecologisch verantwoord! Ook verkrijgbaar in 

de kleuren donkergrijs en donkerblauw.

KLEURNR. 50087

KLEURNR. 50034

KLEURNR. 50109

M  OI
EN EERLIJK
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Dupligordijnen met een 'vrij pakket' zijn favoriet en wij 

weten wel waarom. Je kunt de stof zowel van boven naar 

beneden als van beneden naar boven bewegen. Zo 

houd je nieuwsgierige blikken buiten en valt het daglicht 

mooi naar binnen. 

F A V O R I T E
V R I J  PA K K E T
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KLEURNR. 50080
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KLEURNR. 50006

2020



Dupligordijnen van bece® zijn verkrijgbaar in verschillende 

transparanties. Door deze lichtdoorlatende stof geniet je 

van de natuurlijke lichtinval, maar is het van buitenaf wel 

zichtdicht. Zo heb je licht en toch je privacy. De brede plooi 

en de stof met een uitstraling van zijde, geven dit dupligordijn 

een gevoel van luxe.  

OASE VAN RUST

KLEURNR. 50006
Een robuuste plooi: 64 mm. 
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Handig: dit dupligordijn heeft bedieningsgrepen en dus 

geen loshangende koorden. Voor extra bedieningsgemak 

en dupligordijnen op moeilijk bereikbare plaatsen kun 

je kiezen voor elektrische bediening. Het is dan ook 

mogelijk je dupligordijn te bedienen met een tablet of 

smartphone.

WORK@home

KLEURNR. 50070
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KLEURNR. 50070
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Dupligordijnen zijn er in vochtbestendige 

stoffen: heel handig in de keuken en badkamer. 

Zit jouw keuken aan een drukke straatkant? 

Kies dan de optie 'vrij pakket'. Je speelt 

hiermee gemakkelijk met lichtinval terwijl je 

inkijk tegengaat. 

Het comfortkoord is een fijne 
bedieningsvorm: het koord rolt 
eenvoudig op en zo hangen er 
geen lange koorden in de weg!

KLEURNR. 50056
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KLEURNR. 50056
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KLEURNR. 50094 + 50095  
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In de slaapkamer houden we overdag van gefilterd licht en 

’s nacht is het fijn als we ongestoord kunnen slapen. Ideaal 

om daarom te kiezen voor het twee-in-een-model waarin je 

verschillende transparaties combineert in één dupligordijn. 

Zo word je pas echt uitgerust wakker.

I  W A K E  U Pawesome

KLEURNR. 50005

KLEURNR. 50001

KLEURNR. 50094

KLEURNR. 50094 + 50095  
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DUPLIGORDIJNEN
COLLECTIE

RAAMDECORATIE OP MAAT

De collectie dupligordijnen van bece® bestaat uit een 

uitgebreid assortiment stoffen, kleuren en modellen. Je 

kunt kiezen uit stoffen in verschillende transparanties en 

met vochtbestendige, vuilafstotende of warmtewerende 

eigenschappen. Uniek aan dupligordijnen is dat je lekker 

kunt variëren met het stofpakket. Dupligordijnen zijn bij 

uitstek geschikt voor verschillende soorten raamvormen. 

De collectie bece® dupligordijnen wordt op maat 

gemaakt en is van hoogwaardige kwaliteit. Hierdoor 

blijven ze jarenlang mooi.

bece.com


