
MONTAGE OPTIES

240
STOFFEN

ROLGORDIJNEN

HOUTEN ONDERLAT

in 11 kleuren

ALUMINIUM ONDERLAT

Verschillende kleuren en uitvoeringen 
zoals rond en vierkant

BOREN   |   KLEMMEN   |   PLAKKEN    

RAAMVORMEN

TRANSPARANTIES

COLLECTIE

Ideaal voor kunststof 
en aluminium kozijnen

Geef je rolgordijn een 
finishing touch met een

DECORATIEF
STIKSEL 

KETTINGBEDIENING 

VEERBEDIENING

EASY UP

SLIMME BEDIENING

BEDIENING

DEUREN
DRAAI-

KIEPRAMEN

RECHTE 
RAMEN

IN THE RIGHT LIGHT,
AT THE RIGHT TIME...

ROLGORDIJNEN
Onze rolgordijnen zijn zo vormgegeven 

dat ze altijd passen bij jouw (woon)
wensen. Voor welke ga jij?

bece.com

verduisterendlichtdoorlatend  transparant

2
2
0

0
10

ONDERAFWERKING

WARMTEWEREND

VUILAFSTOTEND

VOCHTBESTENDIG

VLAMVERTRAGEND

BEELDSCHERMGESCHIKT

AKOESTISCH

...EVERY DAY IS 
EXTRAORDINARY

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

STOFEIGENSCHAPPEN

onze rolgordijnen 

zijn kindveilig

DAKRAMEN

RONDE EN VIERKANTE KOOF

LUXE BOVENAFWERKING DUURZAME
STOFFEN

EENVOUDIG
TE REINIGEN
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Stijlvol, praktisch en bovendien geschikt voor vrijwel 

alle ruimtes en ramen. Rolgordijnen zijn al jarenlang 

favoriet. Of het nu gaat om kleine of grote ramen, 

dakramen of draai-kiepramen: een rolgordijn is altijd 

mooi en functioneel. Onze rolgordijnen worden 

voor ieder raam op maat gemaakt en zijn daarom 

een perfecte keuze voor jouw ramen.

Rolgordijnen van bece® zijn verkrijgbaar in 

verschillende transparanties: transparant, lichtdoor-

latend, verduisterend en screen. De verduisterende 

stoffen zijn perfect voor de slaapkamer en voor 

meer licht in huis kies je een transparante of 

lichtdoorlatende stof. 

MOOIMAKERS 
VAN DUURZAME 
BODEM

Vind jij het belangrijk om bewuste keuzes te maken 

en doe je dat het liefst ook voor je interieur? Onze 

collectie rolgordijnen bevat prachtige duurzame 

stoffen die gemaakt zijn van 100% gerecyclede of 

upcyclede materialen. 

Verborgen eigenschappen

Zelfs in vochtige badkamers en rommelige  

kinderkamers blijven onze rolgordijnen van 

hoogwaardige kwaliteit. Unieke eigenschappen 

zoals vochtbestendig, warmtewerend, vuil-

afstotend, vlamvertragend, beeldschermgeschikt 

en antibacterieel zorgen ervoor dat ze jarenlang 

mooi blijven.

Kies je bediening

Rolgordijnen zijn gemakkelijk te bedienen, waardoor je 

uitzicht en privacy gemakkelijk kunt regelen. Je kunt 

kiezen uit een ketting, veer of Easy up bediening. Met 

de Easy up bediening plaats je het rolgordijnen met één 

beweging in elke gewenste positie. Voor extra comfort 

laat je jouw rolgordijnen uitvoeren met elektrische 

bediening. Als kers op de taart kies je app-bediening: 

Hey Google, open mijn raamdecoratie!

Ronde onderlat (3 kleuren)

Aluminium onderlat 
(6 kleuren)

Aluminium design onderlat
(5 kleuren)

Houten onderlat (11 kleuren)

Onze op maat gemaakte rolgordijnen zijn verrijkt tot 

in de kleinste details. En juist die details maken onze 

rolgordijnen zo mooi. Onze collectie bevat de fijnste 

stoffen van katoen, linnen en vlas. Ze zijn verkrijgbaar 

met de mooiste structuren, leuke printjes en bijzonder 

geweven patronen. Standaard rolgordijnen kennen wij 

niet. 

Voor de afwerking is er ook keuze genoeg: wil je wel of 

geen koof en hoe stijl je de onderkant? Onze onderlatten 

zijn er in hout, aluminium, rond en in een rechthoekige 

designuitvoering. De aluminium design onderlat is onze 

favoriet en laat jouw rolgordijnen extra opvallen. Kortom, 

verrijkt tot in de puntjes!

VERRIJKT 
TOT IN DE 
PUNTJES 
   

Hey Google, 
open mijn 

raamdecoratie!

.

Dit rolgordijn is gemaakt 
van restjes afval uit 
de mode-industrie. 

Supermooi en lekker 
duurzaam!

KLEURNR. 53035

Kettingbediening Veerbediening Easy up

De kinderslaapkamer is de 
plek waar de fantasie de 
vrije loop heeft en nieuwe 
avonturen ontstaan. Dit 
rolgordijn prikkelt de fantasie 
en nodigt uit om te spelen.

KLEURNR. 53156

KLEURNR. 53218

KLEURNR. 53044
DESIGN ONDERLAT SQ9
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