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Laat je inspireren in onze winkel of  
bekijk het magazine online op  

www.bece.com
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RAAMDECORATIE
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8  I   HET  INSPIRATIEMAGAZINE VOOR JE  RAAMDESIGN

I
n een modern huis voeren licht, ruimte 

en strakke vormen de boventoon. 

Creëer een frisse sfeer met strakke 

vouwgordijnen in grijstinten of met witte 

horizontale jaloezieën. Verschillende pro

ducten zijn ook verkrijgbaar in een design 

uitvoering met veel RVS en een strakke 

onderlat. Subtiel en opentop design.

WONEN IN

Maak je rolgordijn bijzonder 

met een stiksel in een van deze 

kleuren garen! Kies voor een 

decoratief stiksel of 

een strakke onderlat.
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De verkoopinformatie van de woonstijlpagina's vind je achterin dit magazine (zie de nummers in de foto’s).

STIJLPAGINAwo o n
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Je kunt bijpassende kussens en plaids 

uitzoeken bij je vouwgordijn of gordijn. Laat 

je inspireren door onze collecties en geef je 

huis een make over!

19

Decoratieve accessoires

Stel een uniek vouwgordijn samen met 

decoratieve accessoires, zoals koperen ringen, 

een opvallende bies, mooie stiksels of een 

stoere houten onderlat. Op maat gemaakt naar 

jouw smaak.Mooi en 

  makkelijk

Kinderen slapen beter 

en langer in een donkere 

slaapkamer.

+

+

Romantisch

Speelse accenten en bijzondere details 

geven jouw huis een eigen stijl. Je creëert 

een romantische sfeer door zachte materi

alen en bijzondere stoffen, zoals kant en 

linnen, te gebruiken. Met accessoires in 

pasteltinten maak je deze stijl af! 
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   WONEN

Maak je rolgordijn bijzonder met  

een stiksel in een pasteltint.

Onze collectie vouwgordijnen 

bevat mooie transparante stoffen.
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Met kennis, ervaring en passie bekleden wij ieder 

raam met liefde en precies op maat. Elk product 

wordt met de hand gemaakt, volledig afgestemd op 

jouw wensen en is kwalitatief  hoogwaardig, zodat je 

jarenlang kunt genieten van jouw raamdecoratie.

&SERVICE ADVIES WIJ HELPEN JOU GRAAG:

 Laat je in onze winkel inspireren door onze collectieboeken, 
stalen en voorbeelden van producten. 

 Wij adviseren je vakkundig bij de keuze van raamdecoratie. 
Wij komen bij jou thuis opmeten en adviseren je over het soort 
raamdecoratie, de kleur en het juiste model voor jouw raamsituatie.

 Wij komen bij jou thuis de producten monteren. 
 Zo ben je er zeker van dat de raamdecoratie 

perfect hangt en goed functioneert.
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