
ZWART. 
EN TOCH
VEEL
LICHT...





LICHT EN 
RUIMTELIJK.
Berkvens presenteert met trots de nieuwe 
collectie mat zwarte deuren, kozijnen en 
bijpassend hang- en sluitwerk. Er zijn twee 
soorten: zwarte glasdeuren in staallook voor 
een prachtig ruimtelijk effect en een volledig 
zwart afgelakte binnendeur met gefreesde 
lijnen of volledig vlak. In totaal 8 modellen, 
verkrijgbaar in verdiepingshoog en 2315 cm. 
Prachtige eyecathers, voor een industrieel 
en strak interieur en voor elke woonstijl 
goed toepasbaar. En een perfecte match 
met ons mat zwarte houten of stalen kozijn. 
Laat je verassen!

BERKVENS ZWART



LICHT EN 
RUIMTELIJK.

MODELLEN VERDI LIGHT

Verdi Light 701 Verdi Light 702

Verdi Light 703 Verdi Light 704

•  Een industriële houten verdiepingshoge deurset  
in mat zwart, bestaande uit een deur, kozijn en  
hoogwaardig hang- en sluitwerk.

•  Door de smalle stijlen valt er veel licht naar  
binnen en oogt de ruimte in huis groter.

•  Te combineren met speciaal ontwikkeld garnituur,  
afgestemd op deze deur.
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ZWART. 
VERRIJK JE 
INTERIEUR. 



MODELLEN VERDI LINE EN VERDI

Verdi Line 680 Verdi Line 685

Verdi Line 664 Verdi 900

•  Een volledig mat zwart afgelakte verdiepingshoge  
binnendeur die perfect matcht met ons nieuwe  
mat zwarte houten of stalen kozijn.

•   Combineer samen met Verdi Light voor een  
prachtig geheel in uw interieur.

•   Toepasbaar in elke woonstijl.
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ZWART. 
HELEMAAL 
COMPLEET.



ZWART. 
INDUSTRIEEL 

EN STOER.



Berkolight 701 Berkolight 702

Berkolight 703 Berkolight 704

MODELLEN BERKOLIGHT

•  Een mat zwart houten deurset, met een 
deurhoogte van 2315 cm, bestaande uit een 
deur, kozijn en hoogwaardig hang- en sluitwerk.

•  Een volledig afgewerkt product dat geen  
eindbewerking meer nodig heeft.

•  Past bij iedere woonstijl en in ieder interieur.



MODELLEN BERKOLINE EN BERKLON

 Berkoline 680 Berkoline 685

Berkoline 664 Berklon 900

•  Een volledig mat zwart afgelakte binnendeur  
die in combinatie met een zwart kozijn robuust 
overkomt.

•  Samen met Berkolight toe te passen voor een 
persoonlijk statement in uw interieur.

•  Mooi in een industrieel en strak interieur maar 
eigenlijk voor elke woonstijl goed toepasbaar.



KOZIJNEN ZWART

EXCLUSIEF DEURBESLAG VOOR 
BERKOLIGHT EN VERDI LIGHT

BS.08BS.07 BS.09

Z.12Z.11 Z.13

Voor Verdi Light, Verdi Line en Verdi Zwart zijn 
ook zwarte kozijnen verkrijgbaar; Verdi (staal/
opdek) en Verdi Wood (MDF/stomp).

Berdo RZ 
(staal/opdek)

Berdo RZ 
(staal/stomp)



VOOR MEER 
INFORMATIE KIJK OP 
BERKVENS.NL/ZWART

Berkvens Zwart is enkel projectmatig voor 
koperskeuze projecten verkrijgbaar.




