
VERTICALE JALOEZIEËN

RAAMVORMEN

TRANSPARANTIES

140 KLEUREN 5 WAAIERS

COLLECTIE

Geef je rolgordijn een 
finishing touch met een

DECORATIEF
STIKSEL 

KETTINGBEDIENING 
TREK- TUIMELSTANG
ELEKTRISCHE BEDIENING

BEDIENING

DEUREN/SCHUIFPUIEN

IT’S TIME TO
START LIVING…

…THE LIFE
YOU’VE

IMAGINED

VERTICALE JALOEZIEËN
Ben jij op zoek naar de perfecte combinatie tussen 

licht, privacy en het verrijken van je interieur?  

bece.com

LAMELBREEDTES

verduisterendlichtdoorlatend  transparant

16
7
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32064

52 mm 89 mm 127

63 89 127STOF

KUNSTSTOF

STOFEIGENSCHAPPEN

DAAROM BECE®  

VOOR IEDER RAAM DE PERFECTE OPLOSSING
UITGEBREIDE EN TRENDY COLLECTIE

JE EIGEN STYLIST
GAAT MET JOU AAN DE SLAG OM JE IDEEËN 

EN WENSEN 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

RAIL
wit 

SCHUINE 
RAMEN

Gemaakt van petflessen uit de oceaan.

mm

mm mm mm

aluminium zwart

beeldschermgeschikt 

warmtewerend

antibacterieel

vuilafstotend

vochtbestendig

vlamvertragend

Wil je zien wat mooi staat in jouw 
interieur? Bestel dan vandaag nog 
gratis kleurstalen op bece.com. bece.com

15255   

DUURZAME STOFFEN

STOF & KUNSTSTOF

RECHTE 
RAMEN



Met de verticale jaloezieën van bece® voeg 

je een luxueus accent toe aan je huis. De 

stoffen en materialen zorgen voor warmte 

en kleur en kleden een ruimte echt aan. De 

gewenste lichtinval bepaal je gemakkelijk zelf: 

je kunt de lamellen zo draaien dat niemand 

naar binnenkijkt en je toch kunt genieten van 

daglicht!

Verticale jaloezieën zijn ook een perfect 

alternatief voor gordijnen. Zo kun je toch 

openslaande deuren of schuifpuien afdekken 

en behoud je dat design gevoel waar je zo van 

houdt. Daarnaast zijn ze gemakkelijk en licht te 

bedienen, zo schuif je in een paar seconden de 

jaloezieën weg om te genieten van het uitzicht.

MEER DAN
ALLEEN MOOI 

De verticale jaloezieën in deze collectie 

passen bij iedere smaak en stijl. Je kunt 

kiezen uit prachtige basickleuren, vergrijsde 

tinten en bijzondere structuren. Het resultaat: 

de mooiste stoffen en kunststof in wel 140 

kleuren. 

Van aaibaar tot glossy

Jaloezieën zijn niet alleen praktisch en 

gemakkelijk schoon te houden, ze geven een 

ruimte uitstraling. De lamellen zijn verkrijgbaar 

in verschillende trendkleuren en materialen: 

van aaibaar, structuur tot glossy. En voor 

iedereen die wel van een beetje kleur houdt: 

de nieuwste trendkleuren zijn toegevoegd aan 

deze collectie.

ECOLOGISCH
VERANTWOORD

Bijzonder in deze collectie zijn stoffen 

gemaakt van petflessen uit de oceaan: de 

allerhoogste kwaliteit gecombineerd met 

ecologische verantwoordelijkheid. Dat is 

niet alleen mooi, maar voelt ook nog eens 

lekker. Ook zijn er verschillende stoffen en 

materialen met functionele eigenschappen 

zoals: beeldschermgeschikt, vochtbestendig, 

warmtewerend, vlamvertragend, vuilafstotend 

en antibacterieel. Kortom, de ideale raam-

bekleding voor iedere ruimte in huis.

Van 52 tot 127 mm

Verticale jaloezieën zijn er in lamelbreedtes 

van: 52, 63, 89 en 127 mm. Daarnaast zijn er 

verschillende bedieningsmogelijkheden om 

de verticale jaloezie te bedienen. Dit kan 

bijvoorbeeld met een ketting, trek-tuimelstang 

of app. Kies voor de trek- tuimelstang voor 

extra bedieningsgemak en een strakke 

uitstraling.

Schuine ramen

Rechte ramen Schuifpuien

Raam- deurcombinaties

Raamvormen

Verticale jaloezieën maken echt het verschil: 

ze zijn supermooi voor grote glaspartijen 

zoals openslaande deuren en hoge ramen. 

Daarnaast is het de ideale raamdecoratie voor 

schuine ramen en raam- deurcombinaties en 

zijn ze gemakkelijk en handig in gebruik. 

Verticale jaloezieën zijn ook perfect voor een 

werkkamer. We werken steeds vaker thuis 

en lichtinval kan storend zijn als je op een 

laptop werkt. Met verticale jaloezieën kun 

je de lichtinval optimaal regelen en kun je 

ongestoord aan de slag.

FORM
FOLLOWS
FUNCTION 

Kies voor elektrische bediening 
en bedien jouw raamdecoratie 
met een app op je smartphone. 

Makkelijk én handig!

Wil je zien welke lamelbreedte en materiaal past 
bij jouw interieur? Bestel dan vandaag nog gratis 
kleurstalen op bece.com. 

15230         15251         15228        15250
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