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Verdi: plafondhoge deuren en kozijnen in iedere nieuwe woning

Een woning er beter uit laten zien, zonder dat het een fortuin kost? Laat de deuren en kozijnen dan 

doorlopen tot aan het plafond, zonder een glaspaneel boven de deur. Met Verdi is dit niet langer  

kostbaar maatwerk, maar een betaalbare totaaloplossing. De combinatie van een afgelakte plafondhoge 

binnendeur met een afgelakt stalen kozijn en bijpassend garnituur, geeft élke nieuwe woning meer 

klasse. Een groots resultaat voor een kleine prijs.

Grote meerwaarde voor consument

Bewoners ervaren het glaspaneel boven de binnendeur als storend. Dit glaspaneel verdwijnt met de 

plafondhoge Verdi deuren en kozijnen. Het strak vormgegeven kozijn en de afwerking zorgen voor een 

luxe uitstraling. Verdi geeft een ruimtelijke beleving en biedt bewoners design binnen handbereik. 

Voordelen voor de aannemer

Het hele proces, van productie en levering tot en met montage, wordt door één partner volledig ontzorgd. 

Door de combinatie van productkwaliteit en procesbeheersing krijgt de aannemer de zekerheid van een 

goed en compleet resultaat. In het koperskeuzetraject kiest de consument eenvoudig naar eigen smaak 

uit de ruime Verdi deurencollectie. Dit leidt tot een tevreden bewoner en een positief projectresultaat.

Duurzaam en innovatief

Bij Berkvens staan innovatie en verduurzaming in producten voorop. In de modernste fabrieken in 

Nederland wordt gewerkt aan duurzame samenwerkingen met alle schakels in de keten. Dit maakt 

Berkvens dé vernieuwende totaalaanbieder van mooie, functionele binnendeursystemen in de  

woning- en utiliteitsbouw. 

Verdi geeft iedere woning een ruimtelijke, luxe en gepersonaliseerde beleving.
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garnituur
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Verdi stalen montagekozijn, opdek

Montagekozijn voor plafondhoge opdekdeur

Sparingbreedte

Voor toepassing kozijnen ten behoeve van opdekdeuren

sb = sparingbreedte

sb = deurbreedte + 45 mm (± 5 mm)

Advies:

Sparing kalkzandsteen of beton waarbij

het kozijn niet wandomvattend is:

Afgewerkte wand = deurbreedte + 110 mm.

 dagmaatbreedte (dagb) = db - 20mm 

 kozijnbreedte (kb) = db + 94 mm 

 kozijnsponningsbreedte (ksb) = db + 10mm 

 deurbreedte (db) 

 wanddikte +30 

 sparingbreedte (sb) = db + 45 mm (± 5 mm)

 wanddikte 

minimale ruimte tussen 2 wanden
= deurbreedte (db) + 110 mm

sparingbreedte

A

B

C

sparingbreedte

sparingbreedte

sparingbreedte + 30 mm

deurbreedte + 110 mm

afgewerkte wand

Bovendorpel i.c.m. Verdi Flexunit

Type RZ Flex Type RZ

Sparingmaten en toelaatbare afwijkingen
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sparingbreedte

Type RZType RZv

Ruimte onder deur = 28 mm

Verdi RZ Flex (standaard)
 plafondhoogte stijllengte deurhoogte flexunit uitslag opmerking
 2600 2582 2500 18 geen min (-) tolerantie
 2610 2582 2500 28 
 2620 2582  2500 38 
 2630 2597 2515 33 
 2640 2612 2530 28 
 2650 2612 2530 38 
 2660 2627 2545 33 

Verdi RZ Flex (semi standaard)
 2670 2642 2560 28 
 2680 2642 2560 38 
 2690 2657 2575 33 
 2700 2672 2590 28 
 2710 2672 2590 38 

Verdi RZ
 plafondhoogte stijllengte deurhoogte sparinghoogte opmerking
 nvt. 2197 2115 2182 
 nvt. 2397 2315 2382 

 deurbreedte dagmaat- sparing- totale ruimte tussen 
  breedte breedte kozijnbreedte afgewerkte wanden
 680 660 725 774 790
 730 710 775 824 840
 780 760 825 874 890
 830 810 875 924 940
 880 860 925 974 990
 930 910 975 1024 1040
 980 960 1025 1074 1090
 1030 1010 1075 1124 1140

Maattechnische gegevens t.b.v. opdekkozijnen

Minimale uitslag Flexunit Maximale uitslag Flexunit
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Verdi RZ Flex dubbeldeurs Verdi RZ Flex met zijlicht

Advies:

Sparing kalkzandsteen of beton waarbij

het kozijn niet wandomvattend is:

Afgewerkte wand = kb + 20 mm.

Let op:

Vloeruitsparingen ten behoeve van 

kantschuif worden niet door Berkvens 

verzorgd.

Let op:

Bij leidingen in de vloer deze onder de 

deur laten lopen in verband met  

vastzetten van onderdorpel zijlicht.

Vanaf een totale kozijnbreedte van 1500 mm 

wordt toepassing van een tussenkalf in het 

zijlicht geadviseerd.

Verdi RZ Flex 202 Verdi RZ Flex 204

Gestippeld kalf is een optie.
Standaard op 550 mm uit de onderkant.

kozijnbreedte (kb) = totale deurbreedte + 94 mm

sparingbreedte (sb) = 
totale deurbreedte + 45 mm (±5 mm)

deurbreedte 2 (db2)deurbreedte 1 (db1)

totale deurbreedte = db1+ db 2 + 30 mm

kozijnbreedte (kb)

sparingbreedte (sb) = kb - 45  mm (±5 mm)

deurbreedte (db)

kozijnbreedte (kb) = totale deurbreedte + 94 mm

sparingbreedte (sb) = 
totale deurbreedte + 45 mm (±5 mm)

deurbreedte 2 (db2)deurbreedte 1 (db1)

totale deurbreedte = db1+ db 2 + 30 mm

kozijnbreedte (kb)

sparingbreedte (sb) = kb - 45  mm (±5 mm)

deurbreedte (db)

Hoekoplossingen Verdi

sp
ar

in
gb

re
ed

te

neus

30 mm

35

sparingbreedte
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sparingbreedte
wanddikte

sparingbreedte

sparingbreedte

sparingbreedte

ruimte tussen wanden
= deurbreedte + 110 mm

neus

neusneus

30 mm

30 mm

30 mm30 mm

wanddikte

wanddikte

wanddikte

sparingbreedte

neusneus

wand

minimaal 35minimaal 35

wand

57

wanddikte +30

57

24,5

4215

kozijnbreedte (kb) = db + 94 mm

sparingbreedte (sb) = db + 45 mm (± 5 mm)

deurbreedte (db)

kozijnsponningbreedte (ksb) = db + 10 mm

dagmaatbreedte (dagb) = db - 20 mm

wanddikte +30 wanddikte

minimale ruimte tussen 2 wanden
= deurbreedte (db) + 110 mm

Figuur 1 Figuur 7

Figuur 2

Figuur 3 Figuur 8

Figuur 4 Figuur 9

Figuur 5

Figuur 6

Grotere afstand tussen beide kozijnen kan 
wenselijk zijn t.b.v. betere bereikbaarheid 
van tussenliggend wandoppervlak
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Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie uit deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 
Overige technische informatie zie website. Bron: www.berkvens.nl

Technische informatie
Kozijn    
Uitvoering  Opdek  
Materiaal  Staal
Kleur  Kristal wit
Architraafvorm  120 graden
Profielbreedte  57 mm
Bovendorpel hoogte 75 mm
Paumelles (aantal) 3 stuks
Paumelle uitvoering Vernikkeld (RVS look)
Aanslagprofiel / rubber Optioneel
Standaard plafondhoogte clusters 2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 
  2640 - 2654 mm, 2655 - 2669 mm  
Standaard deurhoogtes 2500 mm, 2515 mm, 2530 mm, 2545 mm 
Semi standaard plafondhoogte clusters 2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm, 2700 - 2715 mm
Semi standaard deurhoogtes 2560 mm, 2575 mm, 2590 mm 
Plafondhoogte toleranties + 20 mm
  – 20 mm (– 10 mm bij toepassen wandtegelmal)
Ruimte onder deur 28 mm
Minimale uitslag Flexunit 8 mm  
Maximale uitslag Flexunit 62 mm
Vulling  Stabitec (optioneel geluidwerend)   
Wanddikte  70 of 100 mm
Deurbreedtes (standaard) 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030
Verdi kozijn varianten RZ Flex (voor plafondhoge deur, incl. Flexunit)
  RZ (voor deurhoogte 2115 / 2315 mm, excl. Flexunit)
  RL Flex (voor deurhoogte 2315 mm met spiegelstuk, incl. Flexunit)
  Dubbeldeurs
  Zijlichten
  Glaspuien 

Deur    
Verdi lakdeur  Kristal wit | Rechte opdek | BS 210 slot 
Verdi Berkoline  Kristal wit | Rechte opdek | BS 210 slot  
Verdi Berkolux  Kristal wit | Rechte opdek | BS 210 slot 

Garnituur   
BS Verdi garnituur Loop, V&B, D&N, Kast, Knop en Blind langschilden,  

  vervaardigd uit aluminium, kleur F1.
                          

Verdi lakdeur

Verdi Berkoline

Verdi Berkolux
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Glascollectie Profilering Berkolux

Garnituur

Profilering Berkoline

De Berkolux deuren zijn verkrijgbaar met de glasvarianten blank, blank facet*, 

mat en mat facet*; alle gehard uitgevoerd. Het glas wordt gemonteerd in  

de deur geleverd. De verschillende opties maken het mogelijk uw deur een 

persoonlijk tintje te geven.

In een eigentijds interieur is Berkolux een 

stijlvolle blikvanger. Deze collectie luxe 

afgelakte deuren biedt je alle vrijheid 

om je eigen accenten te leggen.

De Berkoline deuren hebben ieder 

een eigen lijnenspel van groeven, 

compleet meegelakt met een licht 

accent op de rand van de groef.

Voor meer informatie over de glascollectie en profilering kijk op www.berkvens.nl

Blank glas Blank facet

Mat Mat facet

BS Verdi garnituur

* Facet is mogelijk bij model 421, 431, 441, 443, 445, 447 en 449. 

Glascollectie Profilering



Berkvens Deursystemen 
Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland
T +31 (0)493 49 91 11 | F +31 (0)493 49 62 95
info@berkvens.nl | www.berkvens.nl 

Berkvens, toegang tot meer

Berkvens ontwikkelt, fabriceert, verkoopt, 

distribueert en monteert sinds 1933 binnen-

deuren en kozijnen, inclusief hang- en sluitwerk. 

Toonaangevend in de woningbouw, maar ook 

daarbuiten letterlijk van alle markten thuis.

Heeft u vragen? Bel ons: 0493 - 499 111

info@berkvens.nl
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