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Vanaf de allereerste weving van de stof 

zit vakmanschap verwerkt in onze op 

maat gemaakte bece® dupligordijnen. 

Deze verrijken we tot in de kleinste details. 

Door een creatief en uiterst zorgzaam 

ontwerpproces willen we dat je de kwaliteit 

en geschiedenis van al onze producten 

voelt. Dit doen wij al sinds 1971.

ENRICHED IN EVERY 

DETAIL

KLEURNR. 52546

2 3



NORDIC 
INTERIORS 

INSPIRED BY

D upligordijnen zijn een perfecte 

match met Scandi navische 

interieurs. De zachte kleuren passen 

perfect in een minimalistisch interieur. 

De slanke profielen geven dupligordijnen 

een strakke en moderne uitstraling. De 

collectie bece® dupligordijnen wordt op 

maat gemaakt en is van hoogwaardige 

kwaliteit. Hierdoor blijven ze jarenlang 

mooi.

KLEURNR. 52546
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Dupligordijnen van bece® zijn verkrijgbaar 

in verschillende transparanties. Met deze 

lichtdoorlatende stof geniet je van de natuurlijke 

lichtinval, maar is het van buitenaf wel zichtdicht. 

Dupligordijnen met een 'vrij pakket' zijn erg 

populair en wij weten wel waarom. Je kunt de stof 

zowel van boven naar beneden als van beneden 

naar boven bewegen. Zo houd je nieuwsgierige 

blikken buiten en valt het daglicht mooi naar 

binnen.

-  Enriching since 1971 -

DIFFERENT VIEW 

EVERY DAY

KLEURNR. 52503
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“Together we will make 
your home the perfect 

place to be.”

THE PERFECT

PLACE TO BE

KLEURNR. 52515



 

S tel je voor dat je dupligordijnen 

automatisch reageren op de 

intensiteit van de zon, en zich zo aan

passen dat het zonlicht in huis de hele 

dag perfect gereguleerd wordt. Zelfs in 

de winter, wanneer de dupligordijnen 

er alles aan doen om de warmte binnen 

te houden. Verbeeld je dan dat ze ook 

samenwerken met je verlichting, audio 

en verwarming, zodat alles in huis in 

beweging komt vanaf het moment dat 

je thuiskomt. Dit is allemaal mogelijk 

met ons unieke smart home systeem. 

“Jouw smart home 
begint met 

bece® raamdecoratie.”

AUTOMATED LIVING WITH 

SMART HOME 
BLINDS

KLEURNR. 52529

Smart Home 
oplossing

Automatische 
tijdfunctie

Veiliger voor 
kinderen

App- en 
stembediening

Afstandsbediening 
met grote afstand
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Met onze uitgebreide en exclusieve bece® 

collectie is er voor ieder raam of behoefte 

een oplossing. Zelfs in vochtige badkamers, 

keukens en rommelige kinderkamers blijft onze 

raamdecoratie van hoogwaardige kwaliteit. 

De speciale en extra eigenschappen van onze 

stoffen zoals vochtbestendig, vuilafstotend, 

vlamvertragend en antibacterieel zorgen ervoor 

dat onze dupligordijnen jarenlang mooi blijven.

-  Laat ons jouw raamdecoratie 
zien @beceraamdecoratie  -

DESIGNED

FOR LIVING

KLEURNR. 52574
12



1514

KLEURNR. _____

We vinden het belangrijk om jou binnen de 

collectie dupligordijnen een brede selectie van 

duurzame opties te bieden. Daarom bevat de 

collectie een serie stoffen die voor 40% gemaakt 

is van gerecyclede PETflessen. Ook heeft 

meer dan de helft van de stoffen de Cradle to 

Cradle Bronze certificering. Dit betekent dat niet 

alleen de stof, maar ook het productieproces 

milieuvriendelijk is. Bovendien hebben bijna alle 

stoffen het OekoTex100 certificaat, wat inhoudt 

dat de stof volledig veilig is en geen schadelijke 

elementen bevat. Genoeg duurzame opties dus!

A SUSTAINABLE 
FUTURE
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H et grote voordeel van dupli

gordijnen is de dubbele stof. 

Hierdoor zijn de koorden en koord

gaatjes niet zichtbaar. De dubbele stof 

zorgt ook voor een hoge mate van 

isolatie en daarmee zijn dupligordijnen 

energiebesparend. En door de honing

raat structuur van de stof wordt het 

binnenvallende licht zachter en maken 

ze je huis nog mooier.

 
“The best warranty is the one 

you never need to use.”

TWICE

AS GOOD

KLEURNR. 52607
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Dupligordijnen zijn geschikt voor allerlei 

raamvormen, van ronde ramen tot plafondramen 

en erkers. Dankzij de slanke profielen passen ze 

perfect in de glaslijst van bijzondere ramen. Je kunt 

een dupligordijn ook zonder te boren bevestigen op 

je kunststof of aluminium kozijn met een magneet 

of plakprofiel en klemsteunen. Vraag jouw lokale 

bece® dealer naar de mogelijkheden. 

“Elke keer een  
perfect resultaat.”

KLEURNR. 52531

FITS EVERY

WINDOW

 1918



W anneer je kiest voor bece® worden je 

dupligordijnen altijd afgestemd op 

jouw wensen en behoeften. Samen met onze 

gepassioneerde stylisten creëer je de perfecte 

oplossing voor je huis, die wij vervolgens voor jou op 

maat produceren. Zo past elk gordijn perfect voor 

jouw ramen en kun je hier elke dag van genieten.

TAILORMADE

FOR YOU
KLEURNR. 52584
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“We enrich your life
in your home,

your way.”



TIME TO

RELAX

H eerlijk, een mooie en comfortabele 

badkamer. Een plek waar je kunt 

ontspannen na een lange dag. Sfeer en 

privacy creëer je ook in de badkamer met 

raamdecoratie. Vind jij het lastig om de 

juiste raamdecoratie uit te kiezen? Dat is 

niet nodig. Alle duplistoffen in de bece® 

collectie zijn vochtbestendig, ideaal dus!

2322

KLEURNR. 16287
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KLEURNR. 52599
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H et kiezen van nieuwe bece® 

dupligordijnen is een creatief 

proces dat wordt ondersteund door 

onze lokale professionals. Als je creatief 

advies nodig hebt, staan we altijd 

klaar om je te helpen of door gratis 

kleurstalen van je favoriete items naar 

je op te sturen.   

- Bestel gratis kleurstalen  
op bece.com -

VISUALIZE

AT HOME

24 2524

KLEURNR. 52597



DESIGNED FOR 

SLEEPING

KLEURNR. 52629

Van een donkere en koele slaapkamer houden we 

allemaal. Met dupligordijnen is dit gemakkelijk 

te realiseren. Deze bijzondere stof heeft een 

dubbele honingraat waardoor het UVlicht 

optimaal wordt geweerd en de stof een hoog 

isolatievermogen heeft. Zo bespaar je ook nog 

eens energie.

26 27
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SSST.. .

I’M SLEEPING

K inderen slapen beter en langer in 

een donkere slaapkamer. Onze 

verduisterende stoffen zijn hiervoor 

ideaal. Met het tweeinéén model 

combineer je twee transparanties in 

één model. Zo is de kamer in een hand

omdraai heerlijk licht of aardedonker. 

Fijn als je kind graag op zijn kamer 

speelt of je baby een middagdutje doet.

KLEURNR. 41596 

KLEURNR. 52647 + 41506

KLEURNR. 52652

Alle raamdecoratie van 
bece® voldoet aan de 

meest recente eisen 
op het gebied van 

kindveiligheid.
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“Voor extra 
bedieningsgemak 
kies je elektrische 

bediening.”

 3130

KLEURNR. 52638

D upligordijnen zijn verkrijgbaar met 

verschillende bedieningsvormen: optrek

koord, bedieningsgreep, comfortkoord en 

eindlooskoord. Het comfortkoord is een fijne 

bedieningsvorm: het koord rolt vanzelf op en zo 

hangen er geen lange koorden in de weg. Het 

eindlooskoord is ideaal voor grote stofoppervlaktes. 

En wil je liever helemaal geen loshangende koorden? 

Ga dan voor bedieningsgreepjes. 

KLEURNR. 52612
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