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HOUTEN JALOEZIEËN
Houten jaloezieën zijn warm, stijlvol 
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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
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TE REINIGEN

25MM     50MM     65MM

Hey Google, 
open mijn 

raamdecoratie!

OPTREKKOORD MET

TUIMELKOORD /

SLIMME BEDIENING

BEDIENING

BORDER / VRIJE KEUZE

KLEURMODEL

BAMBOE BASIC STRUCTURE

DUURZAAM

Bamboe jaloezieén zijn 
duurzaam, want bamboe 

groeit razendsnel
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25 MM

38 MM

onze raamdecoratie
is kindveilig
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Wat zijn ze mooi: onze horizontale jaloezieën in 

hout. Hout is warm en sfeervol en daarmee een 

perfecte keuze voor jouw ramen. Horizontale 

jaloezieën zijn gemakkelijk te bedienen waardoor 

je in een handomdraai lichtinval, privacy en uitzicht 

regelt. De collectie bevat de mooiste houtsoorten in 

natuurlijke of geverfde tinten.

Sterk staaltje hout

Het fijne van hout is hun robuuste karakter. Ze kunnen 

tegen een stootje en dat is een fijne eigenschap 

in ruimtes waar flink gekookt of gespeeld wordt. 

Ze zijn onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk te 

reinigen met een plumeau of vochtige doek. 

Lamelbreedtes

In de collectie vind je jaloezieën met lamelbreedtes 

van 25, 50 en 65 mm. Elke lamelbreedte heeft een 

eigen uitstraling. De smalste lamel van 25 mm filtert 

subtiel de lichtinval en creëert een rustig beeld, 

terwijl de extra brede lamel van 65 mm opvallend 

is en je huis een robuuste look geeft. 

De uitstraling van hout

De verschillende houtsoorten in de collectie 

hebben elk een eigen uitstraling. Hierbij geldt: hoe 

donkerder het hout hoe rustieker de sfeer. Bamboe 

is supernatuurlijk en ook essenhout heeft een 

natuurlijke uitstraling. Bij de Afrikaanse houtsoort 

Abachi is de houtstructuur goed zichtbaar, 

waardoor de jaloezieën extra opvallen. Bij Blend 

zijn verschillende houtsoorten samengevoegd. Dus 

of je nu voor een ruwe, natuurlijke of gladde finish 

gaat: de collectie heeft voor elk wat wils.

Bediening

Houten jaloezieën worden standaard geleverd met een 

optrekkoord en tuimelkoord. In één handomdraai open 

of sluit je 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 of tablet. En stembediening is helemaal 

makkelijk: Hey Google, open mijn jaloezieën!

Als kers op de taart stijl je jouw houten jaloezieën af met 

ladderband in een bijpassende of contrasterende kleur. 

Met drie breedtes van 10, 25 en 38 mm bepaal je zelf 

hoeveel je ermee wilt pronken. Een bijkomend voordeel 

van ladderband is dat je de lamelgaatjes niet meer ziet.

MOOI 
MET 
LADDERBAND 
   

Hey Google, 
open mijn 

raamdecoratie!

Geen raam te groot want onze 
houten jaloezieën zijn ideaal 
voor grote raampartijen. Ze 
zijn leverbaar tot een breedte 
van wel 350 cm en een hoogte 
van 300 cm.

KLEURNR. 53156
KLEURNR. 16287

KLEURNR. 16314
LADDERBAND A18

38 mm ladderband 10 mm ladderband

KLEURNR. 16286
LADDERBAND A12

KLEURNR. 16286
LADDERBAND A12

Wil je jouw jaloezieën graag 
meer laten opvallen? Kies dan 
voor het kleurmodel ‘Border’, 

waarbij de onderste jaloezieën 
een andere kleur hebben. 

Deze kleur kun je zelf bepalen.
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