
MODELLEN

215
KLEUREN

ALUMINIUM JALOEZIEËN

RAAMVORMEN

COLLECTIE

DECORATIEF
STIKSEL 

DEUREN

DRAAI-
KIEPRAMEN

RECHTE 
RAMEN

LET LIGHT 
SHAPE A 
ROOM INTO...

ALUMINIUM JALOEZIEËN
Met aluminium jaloezieën profiteer je 

van flink wat voordelen. Ze zijn mooi en 
heerlijk praktisch. Welke wil jij in huis?

bece.com

2
113

4

LAMELBREEDTES

...YOUR FAVOURITE 
PLACE IN THE HOUSE

DAAROM BECE®  

VOOR IEDER RAAM DE PERFECTE OPLOSSING
UITGEBREIDE EN TRENDY COLLECTIE

JE EIGEN STYLIST
EEN VAKSPECIALIST BIJ ÉÉN VAN ONZE 

VERKOOPPUNTEN GAAT MET JOU AAN DE SLAG 
OM JE INSPIRATIE OM TE ZETTEN IN REALITEIT.

VISUALISEER THUIS
MET DE GRATIS KLEURSTALEN

KWALITEIT GEGARANDEERD
5 JAAR GARANTIE

JOUW GEMAK STAAT VOOROP
ONZE VAKMENSEN METEN EN PLAATSEN 

JOUW RAAMDECORATIE

LADDERBAND

EENVOUDIG
TE REINIGEN

16MM    25MM     35MM     50MM

Hey Google, 
open mijn 

raamdecoratie!

KOORDBEDIENING

LITERISE®

SLIMME BEDIENING

BEDIENING

BORDER / VRIJE KEUZE

KLEURMODEL

10 MM

25 MM

38 MM

onze raamdecoratie
is kindveilig

DUURZAAM DESIGN

al onze jaloezieën zijn gemaakt van 
98% gerecycled aluminium 

met Cradle to Cradle-certificering.

98% ALUMINIUM

WARMTE-
WEREND

22
KLEUREN

EASY FIT
Eenvoudig te bevestigen door 
middel van een magneetstrip

MEGAVIEW®
Unieke kantelfunctie waardoor 
er twee keer zoveel licht naar 

binnenvalt 

TOP DOWN / BOTTOM UP
Combineert lichtinval en privacy

PRIVACY BLIND
Extra privacy en 

verduistering

LITERISE®
Koordloos systeem
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De aluminium jaloezie is al heel wat jaren oud, maar 

nog helemaal van nu. Ze zijn stijlvol, superpraktisch  

en daglicht en privacy regel je in een mum van tijd. 

Met deze fijne klassieker maak je nog steeds een 

stoer statement in huis. 

Aluminium jaloezieën staan prachtig voor grote 

raampartijen. Ze kunnen tot een breedte van wel 

4 meter worden gemaakt. Ook de meest smalle 

en hoge ramen kun je voorzien van aluminium 

jaloezieën. Ze kunnen al vanaf 22 cm breed worden 

geleverd en een hoogte van 3 meter is makkelijk te 

overbruggen. Ze zijn vuilbestendig en gemakkelijk 

te reinigen met een vochtige doek. Hiermee zijn ze 

de ideale raamdecoratie voor ruimtes waar weleens 

geknoeid wordt.

Lamelbreedtes

Van extra smal tot lekker breed. Onze aluminium 

jaloezieën zijn beschikbaar met lamelbreedtes van 

16, 25, 35 en 50 mm. Hierbij geldt: hoe breder de 

lamel hoe opvallender de look. Een smalle lamel 

geeft een elegant en rustig beeld, terwijl de extra 

brede lamel robuust en opzichtig is.

Bediening

Aluminium jaloezieën worden standaard geleverd 

met een optrekkoord en transparante tuimelstaaf of 

kettingbediening. Voor extra bedieningsgemak kies je 

LiteRise® bediening. Hiermee plaats je de jaloezie in één 

soepele beweging in elke gewenste positie. Zowel de 

jaloezie als de stand van de lamellen. Voor extra comfort 

en jaloezieën op moeilijk bereikbare plaatsen kun je 

kiezen voor elektrische bediening. Of bedien ze met een 

app op je smartphone, tablet of met je stem: Hey Google, 

open mijn jaloezieën!

Het leuke aan aluminium jaloezieën is dat je ze zo kunt 

samenstellen zoals jij dat wilt. Kies uit een uitgebreid 

kleurpalet, verschillende lamelbreedtes en decoratieve 

afwerkingen. Maak je jaloezie extra persoonlijk met 

ladderband in een bijpassende of contrasterende kleur. 

Verkrijgbaar in breedtes van 10, 25 of 38 mm. 

MOOI MET 
LADDERBAND 

Hey Google, 
open mijn 
jaloezieën!

Vind je één lamelkleur maar 
saai? Ga dan voor één van 

onze kleurmodellen.

10 mm ladderband

KLEURNR. 16170
LADDERBAND B14

Met het model Top Down / 
Bottom Up kun je de jaloezieën 

in iedere gewenste positie 
plaatsen en lichtinval en privacy 

gemakkelijk combineren.

25 mm lamel 50 mm lamel

KLEURNR. 16151

KLEURNR. 16219

KLEURNR. 16250

KLEURNR. 16172
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