
 

116 STOFFEN

OPVALLENDE EN 
RUSTIGE DESSINS

KLEURVERLOOP
DIP-DYE

RECHTE 
RAMEN

BIJZONDERE RAMEN

DEUREN

DAKRAMEN

BOREN     |     KLEMMEN    PLAKKEN    MAGNEET

RAAMVORMEN

STOFPAKKET

COLLECTIE/STOFFEN

PLOOIBREEDTES

VAST                        VRIJ              TWEE-IN-ÉÉN

Ideaal voor kunststof 
en aluminium kozijnen

DUURZAME 
STOFFEN

20 MM   32 MM

TRANSPARANTIES

transparant     semi-transparant      lichtdoorlatend        

TURN YOUR
CITY-CENTRE
APPARTEMENT
INTO...

…A QUIET
HAVEN OF

TRANQUILLITY

PLISSÉGORDIJNEN
Droom je ervan om gemakkelijk te switchen 

tussen een sfeervolle lichtinval en 
volledige privacy?

bece.com

KLEURNR. 40109

OPTREKKOORD

BEDIENINGSGREEP

ELEKTRISCH

BEDIENING

PLISSÉGORDIJNEN

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

WARMTEWEREND

VUILAFSTOTEND

VOCHTBESTENDIG

BEELDSCHERMGESCHIKT

MONTAGE OPTIES STOFEIGENSCHAPPEN

onze dupligordijnen 

zijn kindveilig



 

Onze bece® collectie plisségordijnen heeft 

een breed assortiment stoffen, structuren en 

kleuren. Uniek aan plisségordijnen is dat je 

lekker kunt variëren. Met het ‘stofpakket vrij’ 

kun je het gordijn niet alleen van boven naar 

beneden bewegen, maar ook van onder naar 

boven. Zo zien je ramen er iedere dag anders 

uit en combineer je lichtinval én privacy.

Plisségordijnen zijn er met transparante tot 

dicht geweven stoffen. Je kunt kiezen uit drie 

transparanties:

• transparant 

• semi-transparant  

• lichtdoorlatend 

BIJZONDERE
RAAMVORMEN 

Met een bece® plisségordijn kun je de meest 

afwijkende raamvormen bekleden. Dakramen of 

ronde ramen: niets is te gek. Dankzij de slanke 

profielen passen plisségordijnen ook goed in de 

glaslijst van draai-kiepramen en openslaande 

deuren.

Speciale stoffen

De collectie bece® plisségordijnen heeft ook 

stoffen met warmtewerende, vuilafstotende, 

vochtbestendige en vlam vertragende eigen-

schappen. Een vuilafstotende stof is ideaal 

voor in de keuken. De warmte werende stoffen 

hebben een parelmoercoating, wat zorgt 

voor extra warmtewering doordat de zon 

beter gereflecteerd wordt. Goed om te weten: 

plisségordijnen zijn gemakkelijk te reinigen.

Plooibreedtes

Plisségordijnen bestaan uit één laag stof en zijn 

beschikbaar met mooie gelijkmatige plooien in  

20 en 32 mm. Een plooi van 20 mm geeft een 

verfijnde uitstraling en een plooi van 32 mm een 

stoerdere look.  

Dessins

Extra bijzonder zijn de plisségordijnen met dessins. 

Ideaal voor als je net even wat anders wilt. Onze 

collectie bevat stoffen met opvallende of juist 

rustige dessins. 

Bedieningsvormen

Plisségordijnen zijn verkrijgbaar met verschillende 

bedieningsvormen: je kunt kiezen voor een 

optrekkoord, bedieningsgreep, comfortkoord 

en eindlooskoord. Het comfortkoord werkt met 

een comfortabel intrekbaar koordmechanisme. 

Het eindlooskoord is extra geschikt voor grote 

stofoppervlaktes. Daarnaast kun je je plisségordijn 

ook elektrisch bedienen.

IEDERE DAG
EEN ANDER
RAAM 

20 mm 32 mm

KLEURNR. 40065

KLEURNR. 40106 KLEURNR. 40018

KLEURNR. 40024

KLEURNR. 40014

Optrekkoord

Bedieningsgreep

KLEURNR. 40052

KLEURNR. 40072

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

Makkelijk én handig!
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