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De collectie plisségordijnen 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. Het stofpakket van plisségordijnen 

bestaat uit mooie gelijkmatige plooien van 20 mm of 

32 mm. Uniek aan plisségordijnen is dat je lekker kunt 

variëren met het stofpakket. Plisségordijnen zijn bij uitstek 

geschikt voor verschillende soorten raamvormen. De 

collectie bece® plisségordijnen wordt op maat gemaakt 

en is van hoogwaardige kwaliteit. Hierdoor blijven ze 

jarenlang mooi.
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Japans 
motief 

KLEURNR. 40022
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Extra bijzonder in deze collectie zijn de plisségordijnen 

met dessins. Dessins zijn de ultieme mooimakers 

voor je huis. Dit Japanse dessin is gespot door onze 

trendwatchers en doet denken aan schubben of de zee. 

Kijk verder in dit inspiratiemagazine voor meer stoffen 

met opvallende of juist rustige dessins.

P L I S S É  M E T  D E S S I N

KLEURNR. 40022
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Smoked dip-dye
Net even anders: dip-dye plisségordijnen. Hierbij loopt de 

witte bovenkant geleidelijk over in kleur, wat zorgt voor een 

mooi smoked effect. Deze stof is er in drie kleuren:

KLEURNR. 40104 KLEURNR. 40025

KLEURNR. 40014

KLEURNR. 40014
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Heb je mooie grote ramen in de badkamer of slaapkamer? 

En wil je inkijk tegengaan zonder dat je lichtinval verliest? 

Kies dan voor plisségordijnen van bece® met een ‘vrij 

pakket’. Zo bedien je het plisségordijn gemakkelijk van 

boven naar beneden en van beneden naar boven. 

Bovendien kun je lekker afwisselen met de stand van het 

stofpakket: zo zien je ramen er iedere dag anders uit. 

Iedere dag anders
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KLEURNR. 40036

KLEURNR. 40088

KLEURNR. 40072

KLEURNR. 40072
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Onze bece® collectie plisségordijnen heeft een breed 

assortiment modellen, stoffen en kleuren. Ga bijvoorbeeld 

voor gewaagd antraciet: je keuken ziet er ineens heel 

anders uit! 

City Chique

KLEURNR. 40109

KLEURNR. 40079

KLEURNR. 40108 KLEURNR. 40109
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KLEURNR. 40109



Dakramen of ronde ramen: 
niets is te gek.

KLEURNR. 40015
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Met een bece® plisségordijn kun je de meest afwijkende 

raamvormen bekleden. Dakramen of ronde ramen: niets 

is te gek. Dankzij de slanke profielen en ons slimme 

montagesysteem passen plisségordijnen ook goed in de 

glaslijst van draai-kiepramen en openslaande deuren. 

O U T  O F  T H E 

ORDINARY
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Handig: je bedient dit model in één 
beweging met de bedieningsgreep. 

Voor moeilijk bereikbare plaatsen kun 
je een bedieningsstok gebruiken.

KLEURNR. 50043

KLEURNR. 40015
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Kinderen slapen beter en langer in een donkere 

slaapkamer. Combineer je plisségordijn met een 

dupligordijn in een twee-in-één model. Plisségordijnen 

zijn verkrijgbaar met een parelmoer achterzijde. Deze 

achterzijde weerkaatst het zonlicht en zo blijft de kamer 

lekker koel. Fijn als je kind graag op zijn kamer speelt of 

je baby een middagdutje doet.

Opgroeiende kinderen onderzoeken alles in huis. 

Daarom is het belangrijk dat raamdecoratie veilig 

is. Onze raamdecoratie voldoet altijd aan de laatst 

gestelde regels op het gebied van kindveiligheid.

s s s s t t . . .

KLEURNR. 50126 + 40000
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KLEURNR. 40052
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Of je nu achter je laptop zit of lekker creatief bezig bent: goede 

lichtinval is belangrijk. In onze collectie plisségordijnen vind je, naast 

lichtdoorlatende stoffen ook speciale beeldschermgeschikte stoffen die 

het licht weerkaatsen zodat je ongestoord aan de slag kunt. Onmisbaar 

in jouw – creatieve – werkruimte!

THINGS TO DO

KLEURNR. 40052
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KLEURNR. 40002
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Pretty in pink! Deze stof heeft een dessin van grafische 

plusjes. Liever iets stoerder? Dit dessin is er ook in het 

donkerblauw. 

PRINTS &
PATTERNS

KLEURNR. 40024

KLEURNR. 40002

Tip: de lichtdoorlatende stof heeft 
een coating van parelmoer aan de 

achterzijde. Deze coating zorgt voor 
extra daglicht- en warmtereflectie. 

KLEURNR. 40002
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Plisségordijnen van bece® zijn verkrijgbaar met 

verschillende bedieningsvormen. Zo kun je kiezen uit een 

comfortkoord of een bedieningsgreep. Voor extra gemak  

kies je elektrische bediening en bedien je raamdecoratie 

met smartphone, tablet of afstandsbediening. 

18

EENV OUDIG  TE 

BEDIENEN

KLEURNR. 40060
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Het comfortkoord is een fijne 
bedieningsvorm: het koord rolt 
eenvoudig op en zo hangen er 
geen lange koorden in de weg!
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KLEURNR. 40005



Door de transparante 
stof geniet je van 

natuurlijke lichtinval.

KLEURNR. 40028 + 40087
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Dit twee-in-één model combineert een ultratransparante 

en gemetalliseerde stof in één plisségordijn. Door de 

transparante stof geniet je van natuurlijke lichtinval, terwijl 

de stof onderaan inkijk tegengaat en warmte reflecteert. Zo 

combineer je lichtinval en privacy: een ideale combinatie!

The best 
of both

KLEURNR. 40028 + 40087
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KLEURNR. 40089

KLEURNR. 40063

KLEURNR. 40102

KLEURNR. 40102
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Met de juiste raamdecoratie geef je jouw slaapkamer 

hotelallure. Deze stof – je kunt kiezen uit vijf kleuren – heeft 

een matte afwerking en daardoor een chique uitstraling. 

Dankzij de slanke profielen passen plisségordijnen goed 

in de glaslijst van iedere raamvorm en deur.

H OT E L S U I T E

•
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Wie wil dat nou niet: een mooie en comfortabele 

badkamer waar je kunt relaxen na een lange 

dag. Je creëert je eigen indoor spa met mooie en 

vochtbestendige raamdecoratie. Dit ingeweven 

visgraatmotief is verkrijgbaar in de kleuren zilver, 

koper en brons. 

HOME SPA

KLEURNR. 40076

KLEURNR. 40068

KLEURNR. 40078

KLEURNR. 40068
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KLEURNR. 40068
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Ben jij gek op zwart en wit, maar wil je het nét even anders? 

Overweeg dan eens dit trendy exemplaar. Met dit grafische 

printje geef je jouw interieur een instant twist. Je neigt snel naar 

raamdecoratie in veilig wit. Durf voor iets anders te gaan, zoals 

deze stof in geel. Zo doe je niet te gek, maar is je interieur net iets 

spannender. 

Black & yellow 

KLEURNR. 40106

26



KLEURNR. 40018

KLEURNR. 40106
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