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Designreeks 900
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905
Ontdek het nieuwe paradepaardje in de 900-reeks.  De 905 is een minimalistische 
rail van 17 mm breed x 21 mm hoog. 

Zoals je van de 900 rails gewoon bent, heeft ook de 905 een opstaande kant zodat 
de steunen niet zichtbaar zijn aan de voorzijde. Deze rail wordt gemonteerd met 
dezelfde steunen als de 903.

Deze strak vormgegeven rail is alvast beschikbaar in zwart en wit.  Volgend voorjaar 
worden daar de kleuren geborsteld goud, palladium geborsteld en titanium 
geborsteld aan toegevoegd.
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Black is beautiful

Decolines

Created with

905

Tate

D-Grip
Pimp je gordijn met de D-Grip, een hip alternatief voor gordijntrekkers.

Decoline heeft al een groot gamma zwarte systemen en garnituren en breidt dit 
aanbod opnieuw uit.

De 205 rail is al jaren een vaste waarde in het Decoline gamma. Naast de kleuren 
aluminium, wit mat en brons is deze voortaan ook in het zwart verkrijgbaar.

Jouw logo hier? 

Toon jij de D-Grip al in de showroom?  We lanceerden 
dit D-Original product vorig jaar in de kleuren Grigio, 
Nero en Marrone.

Dankzij het succes werd nu ook een witte D-Grip aan 
het assortiment toegevoegd, de D-Grip Bianco.

Wist je trouwens dat je de D-Grips ook kunt 
personaliseren met je eigen logo in plaats van onze D op 
de buitenzijde? Een leuk gadget om je klanten cadeau te 
doen.Vraag ons naar de voorwaarden.

 De Quadro 25x25 is voortaan ook in het wit te verkrijgen.

De elektrische rail 501 is vanaf nu beschikbaar in het zwart. Details maken het 
verschil: ook de motor is zwart.

205 manueel

205 koordbediend

   En ook beschikbaar in het zwart: 

Lip, Pur, Cos en Fin (zie verder)

Zwarte Trietex motor
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eDe Lip-reeks zijn nieuwe decoratieve rails van Büsche met een minimalistische look. Uniek is het verborgen glijkanaal waardoor 

het gordijn onder de rail lijkt te zweven.  

De rail komt in twee afmetingen 25x25 en 40x15 en in een hedendaags kleurenpallet.

Nieuwe decoratieve rails 

Decoline werkt voor het ophangen van kunst en het inrichten 
van je muren samen met Artiteq, de productspecialist voor allerlei 
ophangkwesties.

Decoline is de exclusieve verdeler voor de Benelux van de 
producten van Blindspace. Blindspace is een wereldwijde 
leverancier van oplossingen voor het verbergen van 
gordijnsystemen  en raamdecoratie in het plafond en in de muur. 

Decoline heeft sinds jaren een exclusief partnership met deze 
Duitse topfabrikant van kwalitatief hoogwaardige gordijnrails en 
-roedes.

Decoline
Woodcrafted by

Onze Britse partner Byron&Byron produceert al sinds 1984 
ambachtelijke en traditionele houten gordijngarnituren, robuuste 
roedes met flamboyante eindknoppen en accessoires die gezien 
mogen worden. 

Decoline
Handcrafted by

Dauby is onze leverancier voor het Milton gamma, ambachtelijke 
metalen gordijnroedes. Daarnaast is Dauby importeur van 
exclusief deur-, raam- en meubelbeslag en biedt een groot aanbod 
aan badkamer- en keukenaccessoires alsook metalen en bronzen 
tegels. 

Decoline werkt voor automatisatie en motorisatie samen met 
Somfy waardoor slim wonen werkelijkheid wordt.

Partnerships
Om je een zo uitgebreid en volledig mogelijk aanbod van producten te kunnen bieden, werkt Decoline 
samen met partners die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.   

De producten van deze partners beperken zich niet tot wat werd opgenomen in de Tech Line catalogus.  
Het volledige aanbod van deze partners kan bij Decoline aangekocht worden.    

Zie onze website voor de 
productcatalogi van onze partners.  
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501 Trietex

Pur

Cos

Fin

Get your sparkle on

Motorized handleiding

Decoline biedt voor elke ruimte de perfecte elektrische rail 
en voor iedere situatie een passende oplossing.

Het aanbod decoratieve elektrische rails van Büsche werd uit-
gebreid met maar liefst 3 nieuwe rails.  

Naast de gekende ronde 28 mm 503 rail, zijn er nu ook de 
Pur, Cos en Fin.  

Drie knap vormgegeven rails in moderne kleuren. 
Mogelijk zowel met Somfy als Trietex motor.

Bij de Pur kan je kiezen voor de motor achter of in het ver-
lengde van de rail.

Alle drie zijn ze eveneens mogelijk als manuele rail.

Uitgebreid aanbod elektrische rails

Motorpoelie voor opstaande motor

Motorpoelie voor schuin geplaatste rail

Heb jij de Decoline installatie- en programmeer-
handleiding voor gemotoriseerde raamdecoratie al?

• Nu ook beschikbaar in het zwart
• Verbuigingen mogelijk 
• Hoekadaptor om systemen onder een hoek 

van min. 45° en max. 135° te plaatsen
• Motorpoelie voor opstaande motor
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Glamour 
never takes 

a day off

Für  Rollos
For roller blinds

Für Motorisierte Schienen / For motorized rails 
(502 Glydea Somfy)

Designed to 
disappear

Decoline Wall

Bestel deze en andere stalen via de QR code: 

Blog
Decoline start met een Blog vol nuttige informatie voor 

zowel jezelf als je klant.  

Het eerste artikel “Eerste hulp bij het kiezen van gordij-
nen” staat al online.  

Laat ons weten wat je ervan vindt en deel het op je social 
media kanalen.

Motorpoelie voor schuin geplaatste rail

Maak plaats voor een stijlvolle Decoline muur in je 
showroom.

Je geeft ons de beschikbare ruimte door.  Wij zorgen voor 
de invulling met paneeltjes met de garnituren van je keuze, 
stijlvolle visuals en een Decoline logobordje. Dit alles wordt 
rechtstreeks op de muur bevestigd met Decoline buttons.

Met een meegeleverde boormal kunnen de Decoline  
steuntjes eenvoudig geplaatst kunnen worden.

Maak het jezelf gemakkelijk en kies voor de standaard 
Decoline Wall bestaande uit: 

• Basispakket met logobord, 2 visuals, 22 Decoline  
buttons & boormal. 

• Suggestiepakket met 6 stalenbordjes:

AL ONZE PROFIELEN, SMAAKVOL GETOOND 

Voor alle Büsche rails alsook onze 203 & 204, 
bieden wij een nieuw plafondsteuntje met 
afdekkapje aan (art. nr. 11597). 

Decoline visuals

Decoline buttons

 - 204-91
 - 203-71
 - 901-81

 - 902-50
 - 903-11
 - 905-60 

Voor gemotoriseerde rails (502 Glydea Somfy)

Voor rolgordijnen

Meer info: 
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D-Random

Created with

Rail 203 in kleur goud -30 
met de Soft Line Herbs 

Voor agenda & inschrijven: 

Ontdek onze nieuwe houten roedes:

• 35 mm doorsnede
• 6 eigentijdse kleuren met een zichtbare houtnerf
• Tate Classic: volledig houten garnituren met enkele 

strakke eindknoppen.
• Tate Metal:  pimp je houten roede met metalen ac-

cessoires.  Je kiest zelf de kleurencombinatie uit de 6 
 

 
 
houtkleuren en de 4 metaalkleuren.  De eindknoppen 
hebben een metalen tussenstuk, er zijn 2 modellen meta-
len steunen & metalen ringen.

• Tate Mix&Match: maak je eigen combinatie, bv. eind-
knop met metalen tussenstuk maar houten ringen en 
steunen.

Bij Decoline hechten we belang aan een goede product-
kennis.  

We geven dan ook regelmatig opleidingen zodat je met 
vertrouwen onze producten kunt voorstellen, verkopen 
en installeren. 

Motorized opleiding voor installateurs: 1x/kwartaal 
zowel bij Decoline in Pelt als in Antwerpen en Gent.

Blindspace infomoment: 3x/jaar zowel bij Decoline Pelt 
als in Antwerpen en Gent.

Hou onze website in te gaten voor de agenda.

Nieuwe collectie houten roedes: Tate Nieuwe collectie houten roedes: Tate 

Zes eigentijdse kleuren

Decoline Academy

Een origineel en uniek resultaat 
gegarandeerd!

Met de Creating Moments D-Random 
kies je zelf waar je de buisjes plaatst 
en welke functioneel en welke deco-
ratief zijn. Creëer zelf de look and feel 
en speel creatief in op de vraag van de 
klant. 

D-Random werd gecreëerd in samen-
werking met de Belgische ontwerper 
Roel Vandebeek.
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Windows
dressed 
to impress

Elite by Z      mtech        ∞

Elite by Z     mtech∞

Pure Line

Ibiza 
Style Scandi 

Smart 

NEW 
YORK 
CHIC

Monaco
Glamour

Wood Line

Meer info: 

Zonder Zoomtech Met Zoomtech

Soft Line nieuwe collectie

Een Elite by Zoomtech rolgordijn bedekt de grootst mogelijke 
raampartijen zonder storende ruimte tussen verschillende doeken:

• Tot 5 m breed in één doek
• Gekoppelde systemen laten maar een spatie van 80 mm open 

wat perfect binnen de koppeling van twee glaspanelen valt
• Zowel manueel als elektrisch mogelijk
• Optioneel houten decoratieve afdekkapjes in verschillende 

afwerkingen
• Verschillende types onderlatten mogelijk

Elegante, minimalistische collectie die zich niet beperkt tot zware, 
technische doeken, maar een grote keuze biedt in zowel transpa-
rante, semi-transparante, blackout en screendoeken. Zorgvuldig 
geselecteerd en getest voor Zoomtech.

ACTIEPRIJZEN TOT EIND VAN HET JAAR: 

De gepatenteerde oplossing compenseert de doorbuiging van de buis en elimineert de vervorming van het doek. Brede en zelfs 
lichte doeken kunnen op de smalle buis gebruikt worden zonder zichtbaar V-effect.

De Soft Line collectie heeft een ingrijpende make-over ondergaan. We kozen voor een combinatie van een stoffenboek met een ruime keuze aan stoffen die 
in het bijzonder geschikt zijn voor vouwgordijnen. Daarnaast bevat de collectie maar liefst 20 hangers met stoffen die geselecteerd werden voor het maken van 
waves en gordijnen wat niet wegneemt dat een groot deel van deze stoffen tevens geschikt is voor vouwgordijnen.

Voor raamdecoratie is het belangrijk om goed na te denken over de stijl die je wil creëren.
De Creating Moments Soft Line Collectie is opgebouwd rond 4 stijlen zodat ook voor je ramen geldt: 
WINDOWS DRESSED TO IMPRESS

Doekencollectie 
Elite by Zoomtech: 
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Meer info:

Ward Frooninckx zal, in zijn nieuwe rol 
als Project Manager, de Decoline pro-
jectafdeling leiden.  

Hij treedt op als contactpersoon tus-
sen enerzijds architecten en interi-
eurbouwers en anderzijds jullie, onze 
decorateurs en klant.  Hij coördineert 
eveneens de uitvoering van bepaalde 
projecten. 

In dit kader is Decoline hoofdpartner  
geworden van The Hub, een Experi-
ence Center voor architecten in zowel 
Antwerpen als Gent om inspiratie op te 
doen en de juiste oplossingen te kun-
nen kiezen met hun klanten/bouwhe-
ren.  

De Decoline producten zijn fysiek aan-
wezig zijn op beide locaties.  

Voor onze partners uit het centrum en 
het westen van het land, zullen we in 
de nabije toekomst in The Hub Ant-
werpen en Gent onze opleidingen aan-
bieden.

Hou onze opleidingsagenda zeker in de 
gaten. 

Decoline hoofdpartner bij The Hub Antwerpen & Gent
Decoline wil vol inzetten op de projectwereld. 

Onze showrooms werden volledig vernieuwd.  Contacteer je accountmanager en breng ons zeker eens een bezoekje.  Je vindt 
er een overzicht van al onze producten en collecties.

Vernieuwde showroom


