
HOUT 
COLLECTIE HORIZONTALE JALOEZIEËN



De tijdloze horizontale jaloezieën van bece® zijn 

ideaal voor grote raampartijen. Houten jaloezieën zijn 

leverbaar tot een breedte van wel 350 cm. Bovendien 

kantel je de lamellen eenvoudig en regel je in een 

handomdraai lichtinval, privacy en uitzicht.

MYSTERIEUS 

ZWART

ZWART IS INTENS EN HEFTIG, 
MAAR CREËERT OOK EEN INTIEME 

SFEER IN GROTE RUIMTES.
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KLEURNR. 15746 



StoerE CONTRASTEN
Met houten jaloezieën uit onze collectie kun je gemakkelijk de 

lichtinval regelen. Je kantelt de lamellen eenvoudig en speelt zo 

met licht, privacy en je zicht naar buiten. Kies uit een uitgebreid 

kleurpalet, verschillende houtsoorten en decoratieve afwerkingen.

  I   54

KLEURNR. 15743 
LADDERBAND M20



Houd jij van een interieur dat net een beetje anders is? 

Kies dan één van onze kleurmodellen. In Dip-dye worden 

twee kleuren gecombineerd. Er zijn drie varianten: 

Nature, Clay en Dark. Kies de tint die bij jouw interieur 

past. Meer informatie over deze modellen vind je op 

pagina 26 van de informatiemap.

DIP-DYE 

DARK
DIP-DYE  

NATURE
DIP-DYE  

CLAY
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KLEURNR. 15741



Naturel 
  Classy

&
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KLEURNR. 15723 



De verschillende houtsoorten in de collectie hebben een 

eigen uitstraling. Essen is sterk en van hoge kwaliteit. 

Lindehout heeft een mooie regelmatige houtnerf.  

En bamboe heeft een natuurlijke uitstraling, maar is ook 

duurzaam. Het groeit namelijk razendsnel. 

duurzaam
Natuurlijk en
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KLEURNR. 15758 



Industriële loft
In de collectie houten jaloezieën van bece® kun je kiezen uit drie 

lamelbreedtes met elk een eigen uitstraling: 25, 50 en 65 mm. 

Een smalle lamel creëert een rustig beeld. Voor een stoere 

look kies je voor een extra brede lamel van 65 mm. 
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KLEURNR. 15723
LADDERBAND S64



In één handomdraai open of sluit je de lamellen. Voor 

extra bedieningsgemak en jaloezieën op moeilijk 

bereikbare plaatsen kun je 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 29.

EENV OUDIG  TE 

BEDIENEN
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KLEURNR. 15703 
LADDERBAND S62

KLEURNR. 15703 
LADDERBAND S62



Vind je één lamelkleur heel gewoontjes?  

Het kleurmodel Border bestaat uit witte 

lamellen met onderaan een border in 

een door jou gekozen kleur. Lees meer 

over de kleurmodellen van bece® in de 

informatiemap op pagina 26.

KLEURNR. 15705 + 15738
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Groots effect
Smalle lamel,

De smalste lamel in onze collectie is 

25 mm breed. Als je kiest voor een 

smalle lamel creëer je een rustiger 

beeld en filter je subtiel de lichtinval.
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KLEURNR. 15705



Wil jij ook het ultieme hotelkamergevoel in je slaapkamer 

creëren? Kies dan voor houten horizontale jaloezieën 

van bece®. De houtsoorten hebben elk een uniek karakter 

en geven sfeer aan iedere slaapkamer. Bovendien zijn 

ze ideaal omdat je zelf de gewenste lichtinval bepaalt. 

De perfecte combinatie tussen daglicht, privacy en een 

heerlijke nachtrust.

H OT E L S U I T E

Kies voor elektrisch bedienbare 
jaloezieën voor nog meer 

hotelkamercomfort.
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KLEURNR. 15705 
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Maak je houten 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. Bijkomend voordeel is dat het de 

lamelgaatjes uit het zicht laat verdwijnen. 

GRAPHIC
LADDERBAND
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LADDERBAND 
KNITTED M31

 
LADDERBAND 
GRAPHIC M23

VOOR EEN natuurlijk
EFFECT KUN JE KIEZEN VOOR 

BAMBOE JALOEZIEËN.
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KLEURNR. 15761 
LADDERBAND M23
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HOUT
COLLECTIE HORIZONTALE JALOEZIEËN

RAAMDECORATIE OP MAAT

Voor een warm en stoer effect kies je voor hout. In deze 

collectie vind je verschillende houtsoorten met elk een 

eigen uitstraling. Je kunt ook kiezen voor geverfde houten 

jaloezieën of duurzaam bamboe. De hoge kwaliteit van 

onze houten jaloezieën garandeert dat ze jarenlang 

mooi blijven. Onze raamdecoratie wordt precies op 

maat gemaakt, met oog voor detail. 

bece.com

http://www.bece.nl/nl/
https://www.facebook.com/becemodevoorjeraam/
https://www.instagram.com/becemodevoorjeraam/
https://nl.pinterest.com/bcraamdecoratie/

