
Slim Frame® 
Berkvens voorziet vanaf 1 juni 2020 
haar Berkopal HPL deuren van Slim 
Frame® glaslatten. Deze slanke 
glaslat vervangt de bekende,  
dik opliggende, glaslatten en is  
leverbaar in de varianten Colour  
en Wood. Door de veel slankere 
vormgeving is een strakker design 
mogelijk in uw projecten.

•  De Slim Frame Colour glaslatten zijn 
door en door gekleurde, onderhoudsvrije 
polyurethaan glaslatten die fraai,  
esthetisch en kleurvast (UV bestendig) 
zijn. De schroeven in de glaslatten 
worden uitgevoerd in dezelfde kleur als 
de glaslat.

•  De Slim Frame Wood is de slanke 
roodhouten glaslat. Deze is transparant 
gevernist en kan in plaats van de Colour 
glaslatten worden toegepast.

De glaslatten worden geleverd in combinatie met gemonteerd 
glas in een droog beglazingssysteem dat voldoet aan de eisen 
die gesteld worden in het bouwbesluit. Bij de brand-, geluid-  
en inbraakwerende deuren wordt de glasopening ook voorzien 
van een glaskader om een goede montage te borgen.

De deuren worden herkenbaar gelabeld volgens de richtlijnen 
van het GND. Deuren van Berkvens worden standaard voorzien 
van een slanke glaslatconstructie. Dit geldt uiteraard voor onze 
standaard deuren, maar natuurlijk ook voor onze brand- en 
geluid- en inbraakwerende deuren. Het droge beglazings- 
systeem zorgt ervoor dat alle onderdelen demontabel zijn.  
De slanke Slim Frame glaslat is daarmee uitermate geschikt 
voor circulair bouwen en dus volledig klaar voor de toekomst.

Traditioneel Slim Frame



Kenmerken van de verschillende glaslatten:

Slim Frame Colour glaslatten
• Esthetisch veel fraaier door de slanke uitvoering

• Door en door gekleurd! Geen schilderwerk meer, geen onderhoudskosten

• Leverbaar in alle RAL-kleuren

• Schroeven in de kleur van de glaslat

• Uniforme uitvoering voor standaard, geluid-, brand- en inbraakwerende deuren

• Gepatenteerde productiemethode 

• Hygiënisch door gesloten oppervlak

• Geen klemmende vingers meer tussen garnituur en glaslat 

• Circulair en duurzaam

• Droogbeglazing door toepassing van beglazingsrubber

• Glaslatten zijn bij ruitbreuk eenvoudig te demonteren

• Ontwerpvrijheid kleur HPL i.c.m. kleur glaslat

• Groter netto glasoppervlak bij gelijkblijvende glasopening

Slim Frame Wood glaslatten
• Esthetisch veel fraaier door de slanke uitvoering

• Geverniste uitvoering

• Brandwerende glaslatten geschroefd

• Overige glaslatten optioneel (met toeslag) geschroefd

• Droogbeglazing door toepassen beglazingsrubber

•  Uniforme uitvoering voor standaard, geluid-, brand- en inbraakwerende deuren

• Circulair en duurzaam

• Door de slanke uitvoering tot 60% reductie op de grondstoffen

• Geschikt voor standaard, geluid-, brand- en inbraakwerende deuren

• Groter netto glasoppervlak bij gelijkblijvende glasopening

• Optioneel zonder glas af fabriek leverbaar (vraag naar de voorwaarden) 
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