


Bij het inrichten van je huis denk je misschien niet meteen aan 

deuren, maar deuren zijn ontzettend bepalend voor de sfeer in je 

huis. Neem daarom eens een kijkje op de mijndeur.nl website.  

Heel eenvoudig krijg je stapsgewijs te zien welke mogelijkheden 

er zijn en welke deuren passen in welke interieurstijl. Alvast veel 

plezier met het uitzoeken van je deuren! 

mijndeur.nl
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Stijlvolle 
combinatie 
van kozijn 
en deur



Een samenwerking tussen het beste van twee specialisten. 

Een plafondhoge Verdi Wood kozijn van Berkvens met stijlvolle, 

hoogwaardig afgewerkte Bod’or deuren. Een ware toevoeging 

voor ieder interieur.

Perfecte harmonie
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Deurmodellen

Vier lijnvariaties die de vorm bepalen. In satijnlakafwerking zijn de 

lijnontwerpen erg indrukwekkend. Subtiel en symmetrisch elegant over 

het deurblad. Deze lijndeuren zijn verkrijgbaar in 7 lakkleuren.

LijnontwerpenVlakke deur

Deze glasdeur is perfect voor het spelen tussen 

licht en ruimte. Verkrijgbaar in 7 fineersoorten,  

7 lakkleuren en 3 glassoorten (zie volgende pagina’s).

Fraai, minimalistisch en verrassend. Deze vlakke 

deur is verkrijgbaar in 7 fineersoorten en  

7 lakkleuren.

Cube Lumia

Glazen deur

Cube Lines 104 Lines 203 InitialLines 204
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White Anthracite oak

Pepper Natural Oak

Sand Graphite Black Oak

Thunder Nut

Stone Titanium Oak

Traffic Black Wengé

Soft taupe Smoked Oak

Lakkleuren Fineren

Een selectie van zeven belangrijke lakkleuren, gekozen om je 

wooninrichting te complimenteren met de meeste moderne en 

traditionele afwerkingen. De hoogwaardige kwaliteit lakafwerking 

wordt zorgvuldig met de hand aangebracht.

Een assortiment van zeven elegante fineren om aan de behoeften 

van alle klanten te voldoen. De fineren liggen in verticale looprichting 

op het deurblad, zorgvuldig aangebracht en afgewerkt inclusief de 

deurzijdes rondom.
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Verdi Wood kozijn 
kristalwit en mat zwart

FSB1093
Zwart

FSB1076
RVS

Glassoorten

Deurkrukken

Verdekt scharnier Technische specificaties

Helder glas Brons glas

FSB1093
RVS

Grijs glas

Olivari Trend
RVS

FSB1076 
Zwart

Olivari Planet Q
Antraciet matt

Een deurkruk voegt een extra element toe aan het interieurontwerp. Combineer naar eigen smaak.
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Scan de qr-code voor de technische specificaties.
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