
Geef je rolgordijn een 
finishing touch met een

DECORATIEF
STIKSEL 

TRANSFORM 
A WEEKDAY 
EVENING INTO…

…A NIGHT OUT
    IN YOUR 

OWN HOME

DUO ROLGORDIJNEN
Droom je ervan om gemakkelijk te switchen 

tussen een sfeervolle lichtinval en 
volledige privacy?
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HELLO
SUNSHINE…

De juiste lichtinval is sfeerbepalend voor je interieur 

en met duo rolgordijnen van bece® kun je dit 

optimaal regelen. Van een intiem etentje tot een 

heerlijke luie zondagochtend: je laat precies de 

hoeveelheid licht door die je wenst. 

Met een duo rolgordijn van bece® kun je drie 

verschillende standen creëren: 

Open: voor een vrij doorzicht

Halfopen: voor gefilterde lichtinval

Gesloten: voor maximale lichtwering

Wil je zien of het kleurenpalet van 
duo rolgordijnen past bij jouw 
interieur? Bestel dan vandaag nog 
gratis kleurstalen op bece.com.
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SUITS 
EVERY 
OCCASION 

Deze unieke raamdecoratie stelt je in staat om 

tegelijkertijd zowel gefilterd daglicht als privacy 

te hebben. Dankzij de twee lagen stof met 

transparante en dichte banen die voor elkaar langs 

bewegen, heb je de perfecte combinatie tussen 

lichtregeling en privacy. Of je nu een lichte of 

donkere kamer wilt: een bece® duo rolgordijn is 

praktisch en verrijkt iedere ruimte in huis.

De collectie bece® duo rolgordijnen bevat 

transparante, lichtdoorlatende en verduisterende 

stoffen in de mooiste structuren en trendkleuren. 

EXPRESS YOUR 
PERSONALITY

Een interieur met persoonlijkheid, wie wil dat niet? Je 

verandert je huis in een echt thuis door uitgesproken 

keuzes te maken. Industrieel, eigen tijds of een vleugje 

bohemian, duo rolgordijnen van bece® kleden iedere 

ruimte aan. Ze zijn verkrijg baar in meer dan 89 kleuren: 

effen of juist met een uitgesproken dessin. Laat duo 

rolgordijnen de weerspiegeling zijn van wie je bent. 
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Montagemogelijkheden
Je kunt een duo rolgordijn ook zonder te boren 

bevestigen op het kozijn met klemsteunen 

of een plakprofiel. Met spandraden voorkom 

je bovendien dat het duo rolgordijn gaat 

klapperen. Ideaal voor kunststof kozijnen, 

deuren en draai-kiepramen. 

Klemsteunen met 
spandraden

Vierkante koof

Ronde onderlat Vierkante onderlat

Ronde koof

Het zijn de details die jouw huis het mooist maken. Bij 

een duo rolgordijn bevindt de stof zich in een stijlvolle 

koof. Je kunt kiezen uit een ronde of vierkante koof. 

En voor de onderafwerking krijg je bij transparante 

en lichtdoorlatende stoffen een ronde onderlat en bij 

verduisterende stoffen een gesloten vierkante onderlat 

voor meer verduistering. De onderdelen zijn er in vijf 

kleuren: wit, offwhite, aluminium, champagne en zwart.

IT’S ALL 
IN THE 
DETAILS 

Liever geen kettingbediening? 
Kies dan voor elektrische 
bediening en bedien jouw 
raamdecoratie met een app op je 
smartphone. Makkelijk én handig!
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MONTAGE OPTIES

89 STOFFEN

DUO ROLGORDIJNEN

ROND

BOREN   |   KLEMMEN   |   PLAKKEN    

RAAMVORMEN

TRANSPARANTIES

COLLECTIE / STOFFEN

Ideaal voor kunststof 
en aluminium kozijnen

KETTINGBEDIENING 
ELEKTRISCHE BEDIENING

BEDIENING onze duo 
rolgordijnen 

zijn kindveilig

KOOF

VIERKANT DEUREN

DRAAI-
KIEP

RAMEN

RECHTE 
RAMEN

BAANHOOGTES

7,5 cm 15 cm

TOT

MONTAGEPROFIEL

Liever een duo rolgordijn 
zonder koof? Kies voor 
het aantrekkelijk geprijsde 
montageprofiel. 

verduisterendlichtdoorlatend  transparant



bece.com

DAAROM BECE®

 
VOOR IEDER RAAM 

DE PERFECTE OPLOSSING
Uitgebreide collectie 

op maat gemaakte raamdecoratie

JE EIGEN STYLIST
Gaat met jou aan de slag om je inspiratie 

om te zetten in realiteit

GRATIS KLEURSTALEN
Gratis kleurstalen om mee te nemen 

en thuis te proberen

KWALITEIT GEGARANDEERD
5 jaar garantie
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