
Bestekteksten Verdi  

 
 
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
 
 
30.32.12-  KOZIJNEN.        
 

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN MONTAGEKOZIJN 
Fabrikaat : Berkvens B.V. 
Type:  

- Verdi RZ Flex kozijn t.b.v. Verdi plafondhoge TCS lakdeur 
- Plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel 
- Uitsluitend opdek 

Uitvoering:  
- enkeldeurs 
- dubbeldeurs (202) 
- kozijn met zijlicht (204) 

Afmeting: 
- deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930 
- deurhoogte (mm): standaard 2500, 2515, 2530 of 2545 
- stijllengte afgestemd op de plafondhoogte, minimaal 2610 mm, maximaal 2715 mm 
- muurdikte (mm): 70 of 100 
- sponningaanslag (mm): 15 
- ruimte onder deur (mm): 28  

Brede afgeschuinde stijlen (57 mm) en verhoogde bovendorpel t.b.v. Flexunit 
Gepatenteerd klemsysteem 
Oppervlaktebehandeling: afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 μm 
Kleur:  

- kristalwit 
Materiaal: sendzimir verzinkt staal dikte circa 1 mm 
Toebehoren:  

- Flexunit t.b.v. plafondaansluiting 
- aanslagdopjes of aanslagprofiel 
- scharnieren: vernikkelde paumelles (RVS look) 
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot 
- sluitplaat RVS 

 
.01 BINNENDEURKOZIJN 
Kozijnen c.q. puien aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening 
aangegeven. Altijd combineren met een Verdi opdekdeur. 
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant. 

 
Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat. 
 
 
30.32.12-  KOZIJNEN.        
 

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN MONTAGEKOZIJN 
Fabrikaat : Berkvens B.V. 
Type:  

- Verdi RL Flex kozijn t.b.v. Verdi TCS lakdeur i.c.m. spiegelpaneel 
- Plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel 
- Uitsluitend opdek 

Uitvoering:  
- enkeldeurs 
- dubbeldeurs (202) 
- kozijn met zijlicht (204) 

Afmeting: 



- deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930 
- deurhoogte (mm): standaard 2315  
- stijllengte afgestemd op de plafondhoogte, minimaal 2610 mm, maximaal 2715 mm  
- paneelhoogte afgestemd op deurhoogte en stijllengte 
- muurdikte (mm): 70 of 100 
- sponningaanslag (mm): 15 
- ruimte onder deur (mm): 28  

Brede afgeschuinde stijlen (57 mm) en verhoogde bovendorpel t.b.v. flexunit 
Gepatenteerd klemsysteem 
Oppervlaktebehandeling: afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 μm 
Kleur:  

- kristalwit 
Materiaal: sendzimir verzinkt staal dikte circa 1 mm 
Toebehoren:  

- Flexunit t.b.v. plafondaansluiting 
- aanslagdopjes of aanslagprofiel 
- scharnieren: vernikkelde paumelles (RVS look) 
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot 
- sluitplaat RVS 
- montagebeugels t.b.v. spiegelpaneel 

 
.01 BINNENDEURKOZIJN 
Kozijnen c.q. puien aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening 
aangegeven. Altijd combineren met een Verdi opdekdeur. 
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant 
 

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat. 
 
 
30.32.12-  KOZIJNEN.        
 

0. METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN MONTAGEKOZIJN 
Fabrikaat : Berkvens B.V. 
Type:  

- Verdi RZ kozijn t.b.v. Verdi niet-plafondhoge TCS lakdeur 
- Niet-plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel, zonder Flexunit 
- Uitsluitend opdek 

Uitvoering:  
- enkeldeurs 

Afmeting: 
- deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930 
- deurhoogte (mm): standaard 2115 of 2315  
- stijllengte afgestemd op de deurhoogte 
- muurdikte (mm): 70 of 100 
- sponningaanslag (mm): 15 
- ruimte onder deur (mm): 28 

Brede afgeschuinde stijlen (57 mm) en verhoogde bovendorpel, excl. Flexunit 
Gepatenteerd klemsysteem 
Oppervlaktebehandeling: afgelakt, polyester laklaag, laagdikte 35 μm 
Kleur:  

- kristalwit 
Materiaal: sendzimir verzinkt staal dikte circa 1 mm 
Toebehoren:  

- aanslagdopjes of aanslagprofiel 
- scharnieren: vernikkelde paumelles (RVS look) 
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot 
- sluitplaat RVS 

 
.01 BINNENDEURKOZIJN 



Kozijnen aanbrengen in de woningen/appartementen daar waar de situatie geen 
standaard combinatie is toe te passen. Altijd combineren met een Verdi opdekdeur. 
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant. 

 
Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat. 

 
30.33 DEUREN        
 
 
30.33.11-    HOUTEN DEUR. 
 

0. BINNENDEUR, AFGELAKT 
Fabrikaat : Berkvens B.V. 
Type:  

- Verdi plafondhoge TCS lakdeur t.b.v. Verdi RZ Flex kozijn 
- Uitsluitend opdek (rechte profilering) 

Model:  
- 900 dicht 
- 911 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 901 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 902 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 903 smalle glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas  
- 904 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 905 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 

Beplating: HDF board 
Toepassing: plafondhoog Verdi RZ Flex kozijn 
Uitvoering:  

- enkeldeurs 
- dubbeldeurs  

Deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930 
Deurhoogte (mm):  standaard 2500, 2515, 2530, 2545. Semi standaard op aanvraag 
Deurdikte: 40 mm 
Randafwerking: 3 zijdig voorzien van een kunststof randafwerking in kristalwit 
Onderzijde vochtwerend geseald 
Type toplaag: krasvaste TCS lak met UV-grondlaag 
Kleur: kristalwit 
Vulling: Stabitec celvulling. Optioneel geluidwerende vulling 
Stijl- en regelwerk: MDF  
Hang- en sluitwerk: klasse Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat 
Garnituur: BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1 
Scharnieren: 3 vernikkelde paumelles (RVS look) 
3 stuks paumelleboringen 
Slot: gemonteerd BS 210 slot 
Toebehoren:  

- Gefolieerde glaslatten t.b.v. modellen 901 t/m 905, kristalwit  
- Gefolieerde T-lat met kantschuiven t.b.v. dubbeldeurs uitvoering, kristalwit 
 

.01 BINNENDEUR 
Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening 
aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn. 
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant. 

 
Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat. 
Verdi TCS lakdeuren met Stabitec vulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).  
 
 
30.33.11-    HOUTEN DEUR. 
 

1. BINNENDEUR, AFGELAKT 
Fabrikaat : Berkvens B.V. 



Type:  
- Verdi TCS lakdeur i.c.m. spiegelpaneel t.b.v. Verdi RL Flex kozijn 
- Uitsluitend opdek (rechte profilering) 

Model:  
- 900 dicht 
- 911 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 901 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 902 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 903 smalle glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas  
- 904 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 905 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas  

Beplating: HDF board 
Toepassing: plafondhoog Verid RL kozijn 
Uitvoering:  

- enkeldeurs  
- dubbeldeurs  

Deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930 
Deurhoogte (mm):  standaard 2315 
Paneelbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930 
Paneelhoogte: afgestemd op deurhoogte en stijllengte 
Deurdikte: 40 mm 
Randafwerking: 3 zijdig voorzien van een kunststof randafwerking in kristalwit 
Onderzijde vochtwerend geseald 
Type toplaag: krasvaste TCS lak met UV-grondlaag 
Kleur: kristalwit 
Vulling: Stabitec celvulling. Optioneel geluidwerende vulling 
Stijl- en regelwerk: MDF  
Hang- en sluitwerk: klasse Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat 
Garnituur: BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1 
Scharnieren: 3 vernikkelde paumelles (RVS look) 
3 stuks paumelleboringen 
Slot: gemonteerd BS 210 slot 
Toebehoren:  

- Gefolieerde glaslatten t.b.v. modellen 901 t/m 905, kristalwit  
- Gefolieerde T-lat met kantschuiven t.b.v. dubbeldeurs uitvoering, kristalwit 
 

.01 BINNENDEUR 
Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening 
aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn. 
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.  

 
Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat. 
Verdi TCS lakdeuren met Stabitec celvulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label). 
 
 
30.33.11-    HOUTEN DEUR. 
 

2. BINNENDEUR, AFGELAKT 
Fabrikaat : Berkvens B.V. 
Type:  

- Verdi niet-plafondhoge TCS lakdeur t.b.v. Verdi RZ kozijn 
- Uitsluitend opdek (rechte profilering) 

Model:  
- 900 dicht 
- 911 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 901 kleine glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 902 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 903 smalle glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas  
- 904 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas 
- 905 grote glasopening met voorgemonteerd gehard veiligheidsglas  



Beplating: HDF board 
Toepassing: niet-plafondhoog Verdi RZ kozijn, daar waar geen plafondhoge deur mogelijk is 
Uitvoering:  

- enkeldeurs 
Deurbreedte (mm): 680, 730, 780, 830, 880 930 
Deurhoogte (mm):  standaard 2115 of 2315 
Deurdikte: 40 mm 
Randafwerking: 3 zijdig voorzien van een kunststof randafwerking in kristalwit 
Onderzijde vochtwerend geseald 
Type toplaag: krasvaste TCS lak met UV-grondlaag 
Kleur: kristalwit 
Vulling: Stabitec celvulling. Optioneel geluidwerende vulling 
Stijl- en regelwerk: MDF  
Hang- en sluitwerk: klasse Standaard, leveren onder KOMO-productcertificaat 
Garnituur: BS Verdi garnituur met langschild, kleur F1 
Scharnieren: 2 vernikkelde paumelles (d.h. 2115), 3 vernikkelde paumelles (d.h. 2315) (RVS look) 
2 stuks paumelleboringen (deurhoogte 2115), 3 stuks paumelleboringen (deurhoogte 2315) 
Slot: gemonteerd BS 210 slot 
Toebehoren:  

- Gefolieerde glaslatten t.b.v. modellen 901 t/m 905, kristalwit  
 

.01 BINNENDEUR 
Binnendeuren aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening 
aangegeven. Altijd combineren met een Verdi kozijn. 
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.  
 

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat. 
Verdi TCS lakdeuren met Stabitec celvulling zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).  
 
 
30.80 -    HANG- EN SLUITWERK. 

 
1. BS VERDI GARNITUUR 

Type: set langschilden, waar nodig aangevuld met set krukken 
Model: verkrijgbaar in Loop, Dag&Nacht, Vrij&Bezet, Kast, Knop en Blind 
Toepassing: basisgarnituur t.b.v. Verdi deuren 
Uitvoering: aluminium 
Kleur: F1 
Toebehoren:  

- 2 patentbouten 
 

.01 DEURGARNITUUR 
Deurgarnituur aanbrengen in de woningen/appartementen volgens hang- en 
sluitwerkstaat. Altijd combineren met een Verdi deur. 
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant. 

 


