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Heytens, maatwerk voor iedereen!
Zin in verandering, gezelligheid, licht of  
kleuren?
Heytens staat klaar om u te inspireren.
Elk raam is uniek en we zijn er om u hierbij  
te  begeleiden, en te inspireren. Zeg ons wie
u bent SAMEN maken we van uw interieur
een echte thuis!

Heytens, uw raamdecoratie op maat.

INSPIRATIES 

COLLECTIE 
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De Scandinavische levensstijl nestelt zich in uw 
interieur. Natuur, welbehagen, adembenemende 

landschappen, de gezellige sfeer rond de warmte van 
een houtvuur... Dit is een stijl die zowel eenvoud als 

tederheid uitstraalt. De Hygge-trend ontplooit zich als 
een waar toonbeeld van huiselijk welzijn.

Poedertinten in roze, gekruid met een vleugje 
bordeaux, zorgen voor een  rustgevend en 

warm interieur. Zachte watertinten en tedere 
groenschakeringen, versterkt met turquoise, brengen 

een zachte, stimulerende sfeer in huis.

Eenvoudige motieven die de natuur oproepen, 
donszachte materialen en een warm kleurenpalet dat 

de Hygge-trend benadrukt, verwelkomen u in een 
onvervalst cocoon-interieur.



HYGGE Collectie
Gordijn Eline natural , 140 x 220 cm vanaf 8850€

Dag/nacht rolgordijn CARINA naturel, 90 x 150 cm vanaf 298€
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Laat je inspireren op www.heytens.be
Eline Aqua



KUSSENS
Hygge Velvet, 40 x 40 cm

1490€

KUSSEN
Hygge Flower, 30 x 50 cm

1490€

GEURKAARS
H. 9 cm

690€/st

TAPIJT
Hygge Rabbit beige, 

60 x 90 cm

2990€
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HYGGE Collectie
Glasgordijn LYS mint, 140 x 220 cm vanaf 50€

Rolgordijn VANNA natural , 90 x 150 cm vanaf 204€

Tapijt Relief, 120 x 180 cm 13990€

HYGGE Collectie
Panoramique Lahko, Kleine formaat, 2 panden van 53l x 280h 

90€
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Een huis, klassiek van opbouw, dat ons vertelt 
over dingen van vroeger. Motieven van weleer, 
gehuld in nieuwe kleurcontrasten. Ze spiegelen 

ons een sfeerbeeld voor vol herinneringen.

Zachte kleuren, tedere poedertinten als oud 
roze, ijsblauw en vanille zorgen voor een zachte 

en subtiele atmosfeer. Wenst u eerder een 
klassiek en elegant interieur,

ga dan voor meer intense kleuren zoals groen, 
diepblauw of violet gecombineerd met edele 

materialen als fluweel.

Medaillons, grote bloempatronen, motieven 
vervaagd door hun ouderdom, spelen de 

hoofdrol in deze heruitgevonden woonklassieker.



REMINISCENT Collectie
Gordijn TOSCA nuit, 140 x 220 cm vanaf 9350€

Horizontale jaloezie, steenkoolgrijs alu, 90 x 150 cm vanaf 178€
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Laat je inspireren op www.heytens.be



KUSSEN 
Héritage texture 
bordeauxrood, 40 x 40 cm

1990€

KUSSEN 
Héritage ciment, 40 x 40 cm

1490€

KUSSEN 
Héritage appliqué, 40 x 40 cm

2490€

BLOEMPOT
8 x 8 x 7 cm

590€/st
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REMINISCENT Collectie
Panorama Ambroise, Kleine formaat, 2 panden van 53l x 280h 

90€

REMINISCENT Collectie
Glasgordijn SALERNE grijs, 140 x 220 cm vanaf 4660€

Rolgordijn ISLAY parelgrijs, verduisterend, 90 x 150 cm vanaf 204€



Deze trendy stijl haalt zijn inspiratie uit de trendy lofts 
van vandaag en hertekent uw interieur met een radicaal 
vernieuwende potloodstreep. Blikvangers zijn de stoffen 
met gestructureerde lijnen, speciaal ontworpen voor het 

hedendaagse loftinterieur.

Taupe-kleuren en grijstinten met zwarte accenten hullen uw 
interieur in een warm en eigentijds decor.

Wie naar een subtielere, modernere woonstijl verlangt, kan de 
koele grijs- en zwarttinten desgewenst combineren met een 

vleugje diepblauw.
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ARCHITECT Collectie
Gordijn UNWOOD taupe, 140 x 220 cm vanaf 8865€

Rolgordijn HOWLAND steenkoolgrijs, 90 x 150 cm vanaf 204€

Tapijt Archi Paint, 160 x 230 cm 13990€
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Laat je inspireren op www.heytens.be



KUSSEN 
Archi Texture, 40 x 40 cm

2490€

KUSSEN 
Archi Design, 30 x 50 cm

1490€

KUSSEN 
Archi Paint, 30 x 50 cm

1990€

KADER
9,5 x 14,5 cm

990€

2019

ARCHITECT Collectie
Gordijn OAKS grijs, 140 x 220 cm vanaf 3875€

Glasgordijn HOBOKEN beige, 140 x 220 cm vanaf 5295€

ARCHITECT Collectie
Behang ROCK steenkoolgrijs, 3 kleuren  2590€/rol



KUSSEN 
Archi Square, 40 x 40 cm

1990€

KUSSEN 
Archi Label, 30 x 50 cm

1990€

KUSSEN 
Archi Relief, 30 x 50 cm

1990€

2221

ARCHITECT Collectie
Tapijt bruge, 160 x 230 cm, 2 kleuren 10990€

ARCHITECT Collectie
Panorama Abstract, Kleine formaat, 2 panden van 53l x 280h 

90€



Roots haalt zijn inspiratie bij de voorouderlijke printtechnieken 
uit Centraal-Afrika. Grote geometrische motieven en warme, 

natuurlijke kleuren dompelen uw interieur onder in de sfeer van 
verre, exotische reizen.

Aarde- en roestkleuren gecombineerd met tinten in oud 
roze helpen u een natuurlijke en authentieke habitat te 

creëren. Wenst u een woonsfeer van etnisch-chic, kies dan 
voor okerkleurige, neutrale kleuren waarin een vleugje zwart 

verwerkt zit.

Geïnspireerd door aloud traditioneel vakmanschap met 
natuurlijke verven en materialen, maakt de Roots-trend de 

reiziger in u wakker. Roots is meer dan een nieuwe deco-stijl 
alleen. Het is ook een levensstijl die uw wooncreativiteit op 

verrassende wijze zal weten te prikkelen.
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ROOTS Collectie
Gordijn MAÏKA terra, 140 x 220 cm vanaf 5375€

Glasgordijn COMO natural, 140 x 220 cm vanaf 3550€

Rolgordijn MANDA natural, 90 x 150 cm vanaf 184€
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Laat je inspireren op www.heytens.be



KUSSEN 
Origine Mix, 40 x 40 cm

2490€

KUSSEN 
Origine Dot, 50 x 50 cm

1990€

KOM 
10 x 10 x 6 cm

690€/st
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ROOTS Collectie
Gordijn MATABO oker, 140 x 220 cm vanaf 3895€

Vouwgordijn ROOTS oker , 90 x 150 cm vanaf 16940€

ROOTS Collectie
Panorama Lodge, Kleine formaat, 2 panden van 53l x 280h 

90€

KUSSEN 
Origine Fringe, 30 x 50 cm

2490€



ROOTS Collectie
1. Tapijt Archi Graph, 120x180cm  14990€

2. Tapijt Origine Pompon, 75x120cm 6990€

3. Tapijt bruge taupe, 160x230cm 10990€

ROOTS Collectie
4. Tapijt Origine Relief, 160x230cm 15990€

5. Tapijt Origine Berbère, 120x170cm 10990€

6. Tapijt Archi Paint, 160x230cm 13990€

7. Tapijt Archi Design, 120x160cm 10990€
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FOCUS op onze 
rolgordijen!

Ons nieuwe gamma rolgordijen 
zorgt voor een moderne toets 
en maakt uw interieur helemaal 
trendy. En dat voor een heel 
zacht prijsje!

De 1’ste prijs
• Mechanisme in plastic
• 3 transparantieniveaus
• 30 effen stoffen naar keuze

Max. breedte : 193 cm
Max. hoogte : 260 cm

• Mechanisme in staal
• 4 transparantieniveaus
• Keuze uit 100 stoffen
• Een keuze aan opties

Max. breedte : 290 cm
Max. hoogte : 300 cm

Ontdek onze  
NIEUWE COLLECTIE  

van 65 stoffen in 
trendy kleuren en texturen!
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Vanaf

 71€
60L x 100H

Vanaf

 101€
60L x 100H

Vanaf

 130€
60L x 100H

MINI-prijs

SMART Gamma

Gamma DAG/NACHT

NIEUWECOLLECTIE



Estheticisme is zonder twijfel het begrip dat mij het 

beste definieert.

Ik ben gepassioneerd door mode, reizen en decoratie. 

En als ik de wijde wereld rondtrek, zoek ik altijd de 

«mooie» kant van de dingen. Ik laat me erdoor 

inspireren en neem al deze indrukken mee naar huis om 

ze vervolgens te delen op mijn blog.

Naar mijn mening weerspiegelt de decoratie van elk 

interieur de unieke persoonlijkheid van zijn eigenaar 

en de leefwereld die met hem overeenstemt. Mijn 

«eigen leefwereld»? Da’s een fraai lappendeken 

van verschillende facetten uit mijn leven. Het is 

samengesteld uit bonte kleuren, marmer, Art Deco-

accenten en een overvloed aan bloemen.

Toen ik Patricia bij Heytens ontmoete, wilde ik graag 

‘mooie’ witte gordijnen om de oude charme van mijn 

appartement te vervolledigen. Ik dacht dat de keuze 

snel gemaakt zou zijn, maar in werkelijkheid bleken de 

verschillende mogelijkheden die ik had bijzonder talrijk…

Gelukkig is, dankzij de wijze raad van Patricia, het 

resultaat precies wat ik verwachtte. Naast het 

esthetische aspect, werden ook de technische en 

praktische details niet uit het oog verloren: details 

waaraan ik zonder Heytens nooit zou hebben bij 

stilgestaan. 

Gerrit Elen
Belgische blogger en Brand-manager
https://www.gerritandthecity.com/
https://www.instagram.com/gerritandthecity.com/
71.000 abonnees

ELKE KLANT HEEFT EEN 
ANDERE BEHOEFTE!

Online afspraak, interieuradvies, bezorgen 
van staaltjes, opmeten, levering en  
plaatsing bij uw thuis.
Uw project verdient alle aandacht!

Heytens zorgt voor alles !

Persoonlijk  
decoratieadvies 

bij u thuis

LeveringOpmeten
van uw ramen

Online afspraak

Plaatsing
zonder zorgen

Uitlenen
van stalen

Heytens bij 

 Gerrit Elen

Voor

Na

3433

@
voor een persoonlijk 
onthaal in uw winkel

voor een project 
op maat

om u het leven 
gemakkelijker te maken

voor een perfecte 
afwerking

om geen risico 
te nemen

om de beste keuze 
te maken


