
ALUMINIUM 
COLLECTIE HORIZONTALE JALOEZIEËN



Aluminium jaloezieën van bece® zijn beschikbaar met 

lamelbreedtes van 16, 25, 35, 50 en 70 mm. Ben je op 

zoek naar een elegante uitstraling, kies dan voor een 

subtiele lamelbreedte. Wil je een statement maken met je 

interieur, kies dan de robuuste 70 mm lamellen.

KLEURNR. 15594
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Stoer Scandinavisch

Aluminium jaloezieën van bece® zijn van 

hoge kwaliteit en vochtbestendig. Daarom 

zijn ze ideaal voor vochtige ruimtes zoals 

de badkamer en keuken.

Kies voor ladderband in 
vergrijsDE TINTEN voor een 

scandinavische look.

KLEURNR. 15511
LADDERBAND S76

KLEURNR. 15511
LADDERBAND S76
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In één handomdraai open of sluit je de lamellen. Voor 

extra bedieningsgemak en jaloezieën op moeilijk bereik  - 

bare plaatsen kun je ook kiezen voor elektrische 

bediening. Ook is het mogelijk je horizontale jaloezie te 

bedienen met een tablet of smartphone. Meer informatie 

over elektrische bediening vind je in de informatiemap 

op pagina 14.

EENVOUD IGE 
BEDIENING

combineer Okergeel 
met grijstinten voor een 

stoere kinderkamer.

KLEURNR. 15602

KLEURNR. 15602
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Creëer een stijlvolle look in jouw huis. 

In de uitgebreide kleurenwaaiers van 

deze collectie vind je natureltinten, 

intense felle kleuren en dessins. Denk 

bijvoorbeeld aan lamellen met de 

uitstraling van linnen of een betonlook. 

DESSIN 

BETON

DESSIN 

LINNEN KLEURNR. 15532

KLEURNR. 15570

KLEURNR. 15532
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Echte designliefhebbers kiezen de designuitvoering. 

Voor een extra strak effect wordt het onder- en 

bovenprofiel  en de bediening uitgevoerd in geborsteld 

aluminium in de kleur zilver, brons of zwart. Meer 

informatie over de designuitvoering vind je in de 

informatiemap op pagina 11.

DESIGNDESIGNUITVOERING 

ZWART

DESIGNUITVOERING 

BRONS

DESIGNUITVOERING 

ZILVER

KLEURNR. 15556

KLEURNR. 15556
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Vind je één lamelkleur maar saai? In ons kleurmodel 

Shade lopen drie lamelkleuren subtiel in elkaar over.  

Er zijn twee varianten: Shade Stone en Shade Taupe. 

Tip: Liever zelf samenstellen? Het model Border bestaat 

uit witte lamellen met onderaan een border in een door 

jou gekozen kleur. Of ga voor Vrije keuze en bepaal 

alles zelf: de kleuren, het aantal lamellen en de posities.

SHADE 

TAUPE
SHADE 

STONE

KLEURMODEL 

BORDER

KLEURNR. 15569

KLEURNR. 15566

KLEURNR. 15546

KLEURNR. 15547

KLEURNR. 15556 KLEURNR. 15553

KLEURNR. 15511 + 15594
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Als je kiest voor het hippe model Dip-dye worden 

twee tinten gecombineerd. Er zijn twee varianten: 

Dip-dye Ruby en Dip-dye Grey. Lees meer over deze 

modellen op pagina 9 van de informatiemap.  

DIP-DYE 

RUBY

DIP-DYE 

GREY

KLEURNR. 15605

KLEURNR. 15604

KLEURNR. 15575

KLEURNR. 15588
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Color day your
In een kinder- of tienerkamer kunnen vrolijke kleuren niet 

ontbreken. Dus ook de raamdecoratie mag flink opvallen. 

Aluminium jaloezieën van bece® zijn beschikbaar in een 

uiteenlopend kleurenpalet, zodat de perfecte kleur er altijd 

bij zit. 

Opgroeiende kinderen onderzoeken alles in huis. Daarom 

wordt de lengte van de koord- of kettingbediening van je 

aluminium jaloezie aangepast aan de laatste regels op het 

gebied van kindveiligheid. Wil je helemaal geen koorden? 

Kies dan voor Easy up bediening. Kijk voor meer informatie 

op pagina 13 van de informatiemap.

KLEURNR. 15608

KLEURNR. 15608   I   1716



 

De tijdloze horizontale jaloezieën van bece® zijn ook 

ideaal voor grote raampartijen. Aluminium jaloezieën 

zijn leverbaar tot een breedte van wel 400 cm. 

Bovendien kantel je de lamellen eenvoudig en regel je in 

een handomdraai lichtinval, privacy en uitzicht.

klein 
groot

en
Voor

KLEURNR. 15588

KLEURNR. 15588

onze jaloezieën ZIJN 
gemaakt van duurzaam aluminium 

(98% gerecycled). 
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We werken steeds vaker thuis. Als je op een PC of laptop 

werkt is veel lichtinval storend. Goede raamdecoratie 

is dan onmisbaar. Met aluminium jaloezieën kun je de 

lichtinval optimaal regelen. 

WORK@home

Kies spandraden voor op deuren 
om te voorkomen dat de jaloezie 

gaat klapperen. 
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KLEURNR. 15570
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Maak je aluminium jaloezie extra persoonlijk met 

ladderband in een bijpassende of contrasterende 

kleur. Of kies één van de eigentijdse prints, zoals 

knitted of graphic. Ladderband is beschikbaar in twee 

breedtes: 25 en 38 mm. 

knitted & 
graphic   

LADDERBAND

 
LADDERBAND 
KNITTED M31

KLEURNR. 15511 
LADDERBAND M31

 
LADDERBAND 
GRAPHIC M23
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ALUMINIUM
COLLECTIE HORIZONTALE JALOEZIEËN

RAAMDECORATIE OP MAAT

Met aluminium jaloezieën uit de bece® collectie kun 

je gemakkelijk de lichtinval regelen. Je kantelt de 

lamellen eenvoudig en speelt zo met licht, privacy en 

uitzicht. Kies uit een uitgebreid kleurpalet, verschillende 

lamelbreedtes en decoratieve afwerkingen. Zo past de 

aluminium jaloezie altijd perfect bij jouw stijl. De hoge 

kwaliteit garandeert dat ze jarenlang mooi blijven.  

Onze raamdecoratie wordt precies op maat gemaakt, 

met oog voor detail. 

8924555906bece.com

http://www.bece.nl/nl/
https://www.facebook.com/becemodevoorjeraam/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/becemodevoorjeraam/
https://nl.pinterest.com/bcraamdecoratie/

