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Hét complete assortiment lakdeuren
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Berkvens is een Nederlands familiebedrijf
dat al meer dan 85 jaar een passie
heeft voor binnendeuren.
Innovatie, ontwikkeling en kwaliteit
staan altijd voorop. Daarom werken bij
Berkvens ook de beste mensen die
elke dag weer streven naar perfectie in
combinatie met de meest geavanceerde
machines. Een echte Berkvens deur
herken je dan ook aan het Berkvens
merkteken te vinden aan de scharnier
zijde van de deur.
Wij kijken altijd naar de wereld om
ons heen, welke ontwikkelingen er
plaatsvinden en welke trends actueel
zijn. Met dit in gedachte passen
we onze producten hierop aan en
hebben we een uitgebreid en
compleet aanbod aan stijldeuren
passend in ieder interieur! Met de
uitgebreide keuzes aan verschillende
modellen, maten en uitvoeringen
kunnen altijd de perfecte deuren
voor een interieur worden gekozen.
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Finishing Touch
Een deur maakt steeds meer onderdeel uit van het interieur. Net als vloeren
en meubels dragen deuren bij aan de persoonlijke uitstraling van een
woning. Een deur doet iets met de woning. Maak daarom kennis met de
stijlvolle lakdeuren van Berkvens, passend in ieder interieur. Het juiste
accent en het gewenste effect in elke ruimte, authentiek en stijlvol.
Kies voor onze Berkolight, Berkolux, Berkoline of Berklon deuren.
Door te variëren met de collecties krijg je een eigen interieur. Ontdek de
vele mogelijkheden:combineer, accentueer of nuanceer. Beslis zelf om tot
de perfecte woning te komen!
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Berkolight
Een donkere kleur als tegenhanger in een
licht interieur tovert de deur om tot een
echte blikvanger. En het verrassende is: dit
zijn deuren van hout! Ze passen in een
stoer en industrieel huis en doen het ook
goed als eyecatcher in een modern of
basic interieur. Doordat de industriële deur
smalle stijlen heeft, valt er veel licht naar
binnen. Zo blijf je contact houden met de
rest van je huis en oogt de ruimte groter.

Berkolight 703
Deurklink Z.13
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modellen
Berkolight

701

702

703

704

Exclusief deurbeslag voor Berkolight

BS.07

BS.08

BS.09

Z.11

Z.12

Z.13

*Berkolight Zwart is enkel te verkrijgen in 2315 mm.
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Berkolux
De Berkolux stijldeuren hebben een upgrade gehad en spelen nu nog
beter in op interieurtrends en stijlen van hedendaagse woningen.
De bewerking van de deuren is nog subtieler waardoor glas en panelen
een eenheid vormen met de deur. Met de kleur kristalwit zijn de deuren
écht wit wat zorgt voor een prachtige frisse en luxe afwerking van de deur.
Een Berkolux deur ademt een eigentijdse sfeer uit en is een stijlelement
voor het interieur. De deur voldoet aan iedere wens of een huis nu een
moderne stijl heeft of meer modern-klassiek. De deur heeft een klassieke
vlakverdeling in een hedendaagse uitvoering en sluit aan bij de trend van
vandaag.
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Een profiel geeft extra vorm aan een
deur. Van sierlijke lijsten tot strak op
het glas.
In de vernieuwde Berkolux collectie
zijn er 5 verschillende
uitvoeringen van profielen:

Ieder profiel heeft een eigen combinatie
panelen. Bij de profielen breed facet,
trap facet en facet kun je kiezen voor
een vlak of haaks paneel. Het duivejager
profiel wordt alleen gecombineerd met
een bossing paneel en haaks slim
profiel met een vlak paneel.

Breed facet (A)

Duivejager (D)

Vlak paneel (V)

Trap facet (B)

Haaks slim (E)

Bossing paneel (B)

Haaks paneel (H)

Vlak paneel

Het vlakke paneel geeft de deur een
moderne uitstraling. Geen randjes of
rondingen, gewoon zoals het is.
Facet (C)

Haaks paneel

Panelen moeten esthetisch bij het juiste
profiel passen. Het haakse paneel kan een
strakke moderne uitstraling geven, maar
in combinatie met een trapfacet profiel
weer een extra modern-klassieke deur.

Bossing paneel

Het bossing paneel wordt alleen
gecombineerd met het duivejager profiel.
De klassieke vorm door de jaren heen,
in een nieuw, modern jasje.

Glas

Deuren met glas maken een ruimte visueel
groter en ze zorgen voor meer licht. Binnen
de collectie Berkolux deuren zijn verschillende
varianten voor glas beschikbaar: helder, satijn
en grijs veiligheidsglas.

Kristalwit

Onze Berkolux deuren zijn uitsluitend
verkrijgbaar in Kristalwit. Kristalwit is onze
laatste nieuwe kleur helemaal inspelend
op de trends en wensen van nu en perfect
in ieder interieur!
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Panelen

Profielen
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Berkolux breed facet | vlak paneel
Vlak paneel

Glas opties
Voor elke smaak en elk type
interieur is er een geschikte
glassoort. Blank, satijn of
grijs glas.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model N.01.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

Deurprofiel
De profielen zorgen voor een
mooie afwerking en bepalen
de stijl van de deur. Hier zie je
het breed facet profiel.

A70V

Profiel: breed facet
De binnendeuren zien er strak uit met de brede profielen
die voor een mooie afwerking zorgen. Het afgeschuinde
profiel loopt over op het glas of het paneel. Een klassieke
deur met een hedendaagse uitvoering.

A20V

A21V

A30V

A31G

A42V

A43G

A70V

A71G
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modellen Berkolux
breed facet | vlak paneel
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Berkolux breed facet | haaks paneel
Haaks paneel

Glas opties
Voor elke smaak en elk type
interieur is er een geschikte
glassoort. Blank, satijn of
grijs glas.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model BS.06.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

Deurprofiel
De profielen zorgen voor een
mooie afwerking en bepalen
de stijl van de deur. Hier zie je
het breed facet profiel.

A70H

Profiel: breed facet
De binnendeuren zien er strak uit met de brede profielen
die voor een mooie afwerking zorgen. Het afgeschuinde
profiel loopt over op het glas of het paneel. Een klassieke
deur met een hedendaagse uitvoering.

A20H

A21H

A30H

A31G

A42H

A43G

A70H

A71G
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modellen Berkolux
breed facet | haaks paneel
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Berkolux trap facet | vlak paneel
Vlak paneel

Glas opties
Voor elke smaak en elk type
interieur is er een geschikte
glassoort. Blank, satijn of
grijs glas.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model BS.04.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

Deurprofiel
De profielen zorgen voor een
mooie afwerking en bepalen
de stijl van de deur. Hier zie je
het trap facet profiel.

B20V

Profiel: trap facet
Vroeger werd de klassiek opgebouwde deur vaak
voorzien van een sierprofiel. De veel toegepaste variant
was het trapfacet, een getrapt afgeschuind profiel.
Deze profilering wordt niet alleen in deuren toegepast
maar ook in bijvoorbeeld lijstwerk in het interieur.

B20V

B21V

B30V

B31G

B42V

B43G

B70V

B71G
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modellen Berkolux
trap facet | vlak paneel
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Berkolux trap facet | haaks paneel
Haaks paneel

Glas opties
Voor elke smaak en elk type
interieur is er een geschikte
glassoort. Blank, satijn of
grijs glas.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model BS.02.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

Deurprofiel
De profielen zorgen voor een
mooie afwerking en bepalen
de stijl van de deur. Hier zie je
het trap facet profiel.

B20H

Profiel: trap facet
Vroeger werd de klassiek opgebouwde deur vaak
voorzien van een sierprofiel. De veel toegepaste variant
was het trapfacet, een getrapt afgeschuind profiel.
Deze profilering wordt niet alleen in deuren toegepast
maar ook in bijvoorbeeld lijstwerk in het interieur.

B20H

B21H

B30H

B31G

B42H

B43G

B70H

B71G

17
Hét complete assortiment lakdeuren | Berkolux trap facet haaks paneel

modellen Berkolux
trap facet | haaks paneel
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Berkolux facet | vlak paneel
Vlak paneel

Glas opties
Voor elke smaak en elk type
interieur is er een geschikte
glassoort. Blank, satijn of
grijs glas.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model M.03.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

Deurprofiel
De profielen zorgen voor een
mooie afwerking en bepalen
de stijl van de deur. Hier zie je
het facet profiel.

C30V

Profiel: facet
De facetprofilering, een profilering met afgeschuind
profiel, is de meest toegepaste uitvoering. Het voordeel
van deze profilering is de brede toepasbaarheid.
Dat volgt uit de combinatie van een klassieke basisvorm
en een strak karakter. Daardoor is deze profilering in alle
woonstijlen goed toe te passen.

modellen Berkolux
facet | vlak paneel
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C21V

C30V

C31G

C32G

C40V

C41V

C42V

C43G

C48V

C49V

C70V

C71G
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C20V
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Berkolux facet | haaks paneel
Haaks paneel

Glas opties
Voor elke smaak en elk type
interieur is er een geschikte
glassoort. Blank, satijn of
grijs glas.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model Z.03.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

Deurprofiel
De profielen zorgen voor een
mooie afwerking en bepalen
de stijl van de deur. Hier zie je
het facet profiel.

C30H

Profiel: facet
De facetprofilering, een profilering met afgeschuind
profiel, is de meest toegepaste uitvoering. Het voordeel
van deze profilering is de brede toepasbaarheid.
Dat volgt uit de combinatie van een klassieke basisvorm
en een strak karakter. Daardoor is deze profilering in alle
woonstijlen goed toe te passen.

modellen Berkolux
facet | haaks paneel
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C21H

C30H

C31G

C32G

C40H

C41H

C42H

C43G

C48H

C49H

C70H

C71G
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C20H
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Berkolux duivejager

Glas opties
Voor elke smaak en elk type
interieur is er een geschikte
glassoort. Blank, satijn of
grijs glas.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model J.01.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

Deurprofiel
Het duivejager profiel wordt
altijd gecombineerd met een
bossing paneel of glas. Je ziet
hier het duivejager profiel.

D40B

Profiel: duivejager
Het duivejager profiel is een klassieke profilering. Het profiel ligt
binnen het vlak van de deur waardoor het niet te dominant wordt.
Het fijne bolle randje op het lage deel van het profiel versterkt de
sierlijke vorm. Het profiel bestaat uit een bol en een hol deel die
samen een vloeiende S-lijn vormen. Het duivejager profiel wordt
gecombineerd met glas of bossing paneel.

modellen Berkolux
duivejager
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D20B

D21B

D30B

D31G

D32G

D40B

D41B

D42B

D43G

D48B

D49B

D70B

D71G
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Berkolux haaks slim

Glas opties
Voor elke smaak en elk type
interieur is er een geschikte
glassoort. Blank, satijn of
grijs glas.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model BS.05.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

Deurprofiel
Het haaks slim profiel wordt
altijd gecombineerd met een
vlak paneel of glas. Je ziet
hier het haaks slim profiel.

E42V

Profiel: haaks slim
Een strak en recht profiel. De verbindingen tussen het
slanke haakse profiel en het vlakke paneel staan haaks
op elkaar. Deze deur heeft het strakste design uit het
assortiment en laat een modern interieur tot zijn recht
komen.

modellen Berkolux
haaks slim
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E20V

E21V

E22V

E30V

E31G

E32G

E40V

E41V

E42V

E43G

E48V

E49V

E51G

E70V

E71G

E81G
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modern
& vrij
Een strak lijnenspel of minimalistische look van de deur
zorgen voor een moderne uitstraling. Deurmodellen met een
eigenzinnig karakter passen perfect in je interieur. Door de
modern en vrije interieurstijl is beslag met een eenvoudig
maar stoer karakter, bijvoorbeeld in RVS, erg geschikt.

J.02

M.03

N.01

Z.02
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Ga voor een interieur
met veel kleur om zo
een gewaagd contrast te
creëren of juist voor een
volledig strak interieur
met alles in wit.
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Laat het lijnenspel
en de kleur van je
interieur terugkomen
in de deuren.
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Berkoline
Het lijnenspel van de Berkoline stijldeur
past perfect in een modern interieur
of in een authentieke woning. Deze
lijndeur is eigentijds en is perfect te
combineren met de Berkolux deur of
als eigen stijlelement toe te voegen in
een interieur. Een kant-en-klare deur
die direct kan worden afgehangen.

Berkoline 660
Deurklink BS.01
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Freeslijn

De Berkoline deuren hebben ieder
een eigen lijnenspel van groeven,
compleet meegelakt met een licht
accent op de rand van de groef.

Kristalwit

Kristalwit is dé kleur wit die
helemaal inspeelt op de interieur
trends en wens van de consument.

Zwart

Verkrijgbaar in drie verschillende
modellen. Voor een luxe uitstraling.

Combineer!
Maak eigen combinaties,
denk aan een Berkolight of
Berkolux deur met glas in de
woonkamer naast een
bijpassende Berkoline deur
met hetzelfde lijnenspel in
de hal. Creëer zelf de
perfecte combinatie en zorg
voor eenheid.
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Berkoline

Freeslijn
Deze freeslijn zorgt voor
een rustieke vormgeving
geschikt voor elk interieur.
De freeslijnen zijn net als
de rest van de deur afgelakt
in TCS-lak.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model J.02.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

685
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modellen Berkoline
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620

630

640

642

643

644

648

660

662

664

665

670

680

681

685

686

32

Berkoline Zwart
Een volledig zwart afgelakte binnendeur met strak gefreesde
lijnen. Mooi in een industrieel en strak interieur maar eigenlijk
voor elke woonstijl goed toepasbaar. En een perfecte match
met ons mat zwarte stalen kozijn.

Berkoline Zwart 680
Deurklink Z.08

680

685

664

*Berkoline Zwart is enkel te verkrijgen in 2315 mm.
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modellen
Berkoline Zwart
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klassiek
& rijk
Een rijke woonstijl met klassieke elementen. Detaillering
is een belangrijk element in deze stijl. De deuren
passend in deze stijl kenmerken zich door de rijke details.
In combinatie met passend deurbeslag en glas, een echte
meerwaarde voor je huis.

Z.01

Z.02

N.04

Z.03
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Berklon
De vlakke binnendeur met vele
mogelijkheden. De Berklon deur is
een vlakke binnendeur met een
milieuvriendelijke, krasvaste TCS
laklaag. Deze deur biedt veel mogelijkheden op het gebied van kleur, glas
en functionele eisen. Hij is verkrijgbaar
in opdek en in stomp.
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Kristalwit

Kristalwit is dé kleur wit die
helemaal inspeelt op de interieur
trends en wens van de consument.

Berklon 900
Deurklink BS.03

Reinwit

Reinwit is wit af en kan toegepast
worden in ieder project. Op zowel
deur als kozijn.

Gebroken Wit

Gebroken Wit is een crème-achtige
wit waarvoor gekozen kan worden
bij de Berklon modellen.

Zwart

Zwart geeft het interieur een
industriële en luxe uitstraling.
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De Berklon deur is perfect te
combineren met de diverse
Berkvens kozijnen. Bekijk de
beschikbare Berklon modellen
in het overzicht op de volgende
pagina.
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Berklon

Beglazing wordt d.m.v.
een duurzame verbinding
aangebracht in de deur.
Hierdoor ontstaat er bij onze
basisdeur ook een mooi
eindresultaat!

Deurbeslag
De finishing touch voor elke
deur. Prachtig voor het oog
om te zien en prettig in
gebruik. Je ziet in de inzet
model M.03.

TCS lak
De deuren van Berkvens zijn
van hoogwaardig TCS lak.
Een optimale bescherming
voor een kwalitatief
hoogstaande deur.

903

modellen Berklon

Berklon Zwart
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900

901

902

903

904

905

900

*Berklon Zwart is enkel te verkrijgen in 2315 mm.

40

landelijk &
eigen
Deze stijl staat voor rust, ruimte en buiten naar binnen halen. De rust
en de sfeer van het landelijke leven in je interieur. Dit kan perfect
benadrukt worden door voor deuren te kiezen die perfect opgaan in
het interieur en tegelijkertijd de sfeer van het interieur versterken.

N.04

Z.10

M.04
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Kozijnen
Sterke eigenschappen
van onze kozijnen
• Unieke eigenschap: uitwisselbaar in
zelfde bouwkundige breedte sparing!
• Past perfect als deurset
• Kras- en stootvast
• Strakke detaillering
• Onderhoudsarm
• Opdek en stomp

modellen Berdo

Berdo RZ, kozijn
zonder bovenlicht

Berdo BA, kozijn
met bovenlicht en
afgeslankte
bovendorpel

Berdo RB, kozijn
met bovenlicht en
volle bovendorpel

Berdo

Het Berdo stalen montagekozijn past bij iedere hedendaagse bouwstijl.
Standaard toegepast in de nieuwbouw met bewezen kwaliteit.
Het gepatenteerde Berdo klemsysteem maakt de montage eenvoudig en snel.
Berdo RZ, BA, RB en RL zijn beschikbaar in kristalwit, reinwit en zwart.

Berdo RL, kozijn
met spiegelpaneel
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modellen Berlegno

Berlego RB,
kozijn met bovenlicht

Berlegno RL,
met spiegelpaneel.

Berlegno

Berlegno RZ,
kozijn zonder
bovenlicht

Dit houten montagekozijn straalt luxe en kwaliteit uit. Gecombineerd
met Berkvens (stijl)deuren vormt het een hoogwaardig geheel.
Berlegno is beschikbaar in kristalwit en reinwit.
• Hardhout of grenen
• Afgelakt of gegrond
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Kristalwit

Voor overige witte kleuren zie
onze website.
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Kristalwit is een kleur die helemaal
inspeelt op de interieurtrends en wens
van de consument. Een toegankelijke
witte kleur die ook veel wordt gebruikt
voor plafonds, wanden en muurverf.
Door ook je deuren en kozijnen in deze
Kristalwitte kleur te kiezen zit je altijd
goed en matcht het mooi met de rest
van het interieur.
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Glascollectie
Deuren met glas maken een ruimte visueel groter en ze zorgen voor
meer licht. Wil je licht? Of een echte doorkijk? Je hebt keuze uit meerdere
deurmodellen met panelen in blank, satijn of grijs veiligheidsglas.
Berkvens biedt een uitgebreide glascollectie.

Blank glas

Satijn glas

Een mooie doorkijk naar de andere ruimte die
zorgt voor ruimtelijkheid. En het blanke glas zorgt
ervoor dat er lichtinval is.

Wil je toch net wat meer licht van een andere
ruimte, maar niet meteen een doorkijk omdat het
bijvoorbeeld een deur is van de woonkamer naar
de gang. Maar je de gang niet wil zien vanaf je
bank. Kies dan voor satijn glas.
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Grijs glas
Een kleine variatie op blank glas, is grijs glas.
Nog steeds een lichtinval door het raam. En het
geeft je interieur een moderne look!
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‘Door de verlijming van
de glaslatten op onze
deuren ontstaat er een
perfecte afwerking
tussen de verschillende
materialen.’
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Schuifdeuren
Schuifdeuren zijn een toegevoegde
waarde in elk interieur. Van een
traditionele schuifdeur in jaren dertig
sfeer tot een schuifdeur in een
industriële loft. Zelfs een ensuite wordt
gecreëerd met een schuifdeursysteem.
Een schuifdeur heeft naast een sfeervolle
uitstraling ook een belangrijk praktisch
voordeel. Er hoeft namelijk geen
rekening meer te worden gehouden met
de draairichting van de deur, wat vooral
in kleine ruimtes een uitkomst kan zijn
voor de inrichting. Een schuifdeur maakt
de woning ook levensloop bestendig
omdat de doorgang rolstoel- en rollator
vriendelijk is. Vari-doors (onderdeel
Berkvens) biedt diverse systemen
voor schuifdeuren. Met ons specifiek
deurbeslag voor schuifdeuren wordt
het een mooi geheel.
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Voordelen
schuifdeuren
• Schuifdeursysteem uitstekend
geschikt voor de woningbouw
• Ruime keuze aan lakdeuren
• Ruimtebesparend
• Uitstekend toepasbaar voor
levensloopbestendige woning
• Brede doorgang, rolstoel- en
rollatorvriendelijk
De dubbeldeurs variant is ook een
optie: als kamer-ensuite deuren een
perfecte oplossing.
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Deurbeslag
Het deurbeslag maakt
de deur écht af. Details
maken het verschil.
Verrassend hoe een
deurklink en ander
beslag je deur een
totaal andere uitstraling
kunnen geven. Berkvens
heeft een uitgebreid
assortiment deurbeslag
waardoor elk type
beslag toepasbaar is
in verschillende
interieurstijlen. Er kan
gekozen worden uit
verschillende materialen
en uitvoeringen.

Is de keuze voor een deur gemaakt? Maak
de deur dan af met bijpassend deurbeslag.
Het deurbeslag van Berkvens is behalve
functioneel en van hoge kwaliteit ook een
prachtige eyecatcher voor de deur.
Zo zijn de deurklinken de finishing touch
van een deur.

Exclusief deurbeslag voor Berkolight
BS.07

BS.08

BS.09

Z.11

Z.12

Z.13

BS.01

BS.02

BS.03

BS.04

BS.05

BS.06

J.01

J.02

M.03

M.04

N.01

Z.02

Z.03

N.04

Z.01

Z.04

Z.08

Z.09

Z.10

Kijk voor de actuele collectie op onze website www.berkvens.nl
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Buvalux Extra
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Technische informatie
Opdek en stomp

Scharnieren en paumelles

De Berkolight, Berkolux, Berkoline en Berklon deuren
zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen opdek en stomp.
Maar wat is nu precies het verschil? Het verschil tussen
een opdekdeur en een stompe deur is dat een stompe
deur geheel in het kozijn valt en wordt afgehangen aan
scharnieren. Een opdekdeur valt gedeeltelijk op het kozijn
(de opdekrand) en wordt afgehangen met speciale
paumelle scharnieren. Het voordeel van een opdekdeur is
dat deze minder tocht doorlaat en daarnaast gemakkelijk
te plaatsen is.

Afhankelijk van de gekozen deur- kozijncombinatie wordt
een van onderstaande scharnieren toegepast (of een
variant daarvan).

Scharnier Berdo stomp

Zwart Scharnier Berdo
stomp

Maatvoering deuren
Draairichting:

Scharnier Berlegno
RVS stomp

Scharnier Berlegno
verzinkt stomp

Hoogte:
Berkolight
2315 mm

Scharnier verdekt

Stomp 			

Opdek

Berkolux, Berkoline en Berklon
2015, 2115 en 2315 mm
Berkoline en Berklon Zwart
2315 mm
Breedte:
Berkolight
880, 930, 980 en 1030 mm
Berkolux, Berkoline en Berklon
630 t/m 1030 mm (alleen standaardmaten 50 mm oplopend).
Dubbeldeurskozijn max. 2 x deurbreedte 930 mm.
Berkoline en Berklon Zwart
630 t/m 1030 mm

Paumelle opdek

Zwart Paumelle opdek
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FSC-gecertificeerde lakdeur
De prachtige stijldeuren van Berkvens worden afgelakt met
een TCS-lak. De watergedragen en omgevingsbestendige lak
op onze deuren is vriendelijk voor mens en milieu.
Berkvens is de eerste Europese producent met een
FSC-gecertificeerde lakdeur.
Topkwaliteit
De TCS-lak die gebruikt wordt voor de lakdeuren is een
duurzame lak van topkwaliteit. Een uniek en zorgvuldig lak
proces wat zorgt voor een oogverblindend resultaat wat niet
voor elkaar te krijgen is bij een gegronde deur die nog moet
worden gelakt. Een deur zelf in de lak gezet kan niet op tegen
de super strak afgelakte deuren. En de laklaag zorgt ook nog
eens voor een optimale bescherming tegen krassen, vlekken
en zonlicht. Jarenlang plezier dus met een Berkvens stijldeur!
Kleuren
Bij de Berkolux en de Berkoline stijldeuren bieden we de
kleur Kristalwit aan. De Berklon deur heeft ook Reinwit of
Gebroken Wit als optie. Onze nieuwste collectie Berkolight
deuren wordt aangeboden in Zwart. Evenals enkele
Berkoline en Berklon modellen.
De kleuren van de lakdeuren zijn specifieke kleuren, die
beschreven kunnen worden in kleursystemen. Er is per kleur
gekeken in welk kleursysteem die individuele kleur het beste past.
Berkvens produkt

Kleur komt ongeveer overeen met:

RW (Reinwit)

≈ NCS kleurcode: S 0505-G90Y

GW (Gebroken Wit)

≈ NCS kleurcode: S 0505-Y10R

KW (Kristalwit)

≈ RAL 9010

Zwart

≈ RAL 9005

Er moet rekening mee gehouden worden dat bij toepassing
er een kleurafwijking kan optreden, dit kan door meerdere
oorzaken komen zoals wijze van aanbrengen, ondergrond, etc.
Aangeraden wordt daarom altijd een laktest uit te voeren en
te beoordelen of de kleur overeenstemt met de verwachting.
Berkvens is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat.

Voordelen
TCS-lak
De voordelen van de stijldeuren
van Berkvens afgelakt
met TCS-lak op een rijtje.
• Strak afgewerkt
• Duurzaam
• Ongevoelig voor krassen
• Minder slijtage
• Milieuvriendelijk
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TCS-lak
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Kwaliteitsdeuren
Berkvens kwaliteit
Alle Berkvens deuren zijn voorzien van een Berkvens
kwaliteitsmerk aan de hangzijde van de deur. Dit merkteken
geeft aan dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
Duurzaamheid
De Berkvens deuren zijn voorzien van het keurmerk van FSC
(Forest Stewarship Council). Deze internationale organisatie
stimuleert verantwoord bosbeheer, iets dat Berkvens graag
onderstreept. Berkvens is voorloper in het gebruik van FSC
gecertificeerde deuren.
Stip
Het STIP-certificaat bewijst dat al het door Berkvens verwerkte
hout afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos (FSC of
PEFC).
GND
Berkvens is aangesloten bij GND. GND is een overkoepelende
garantie organisatie gericht op de kwaliteit en het functioneren
van de geleverde deuren, waar de top van de Nederlandse
binnen- en buitendeurenproducten bij zijn aangesloten. Het
doel van deze overkoepelende samenwerking is het integraal
werken aan het bevorderen van de kwaliteit van de deuren
van bij GND aangesloten gespecialiseerde deurenfabrieken en
het bevorderen van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten en hun afnemers. Hierbij staan maatschappelijke
thema’s zoals veiligheid en duurzaamheid centraal.
KOMO
Het KOMO attest-met-productcertificaat van Berkvens toont
aan dat onze producten voldoen aan de hoogste nationale
standaards.

ISO – logo ISO
Integrale kwaliteitszorg draagt bij aan een toonaangevende
positie. Berkvens hanteert dan ook ISO 9001 als kwaliteits
managementsysteem en ISO 14001 als milieumanagement
systeem. Hiermee sturen wij op optimale bedrijfsprocessen
met een minimale milieu-impact. ISO 26000, de richtlijn voor
MVO, is door Berkvens omarmd als de standaard op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Berkolux A42V
Breed facet (A)
Vlak paneel (V)
Deurklink BS.01

Berkvens heeft met grote zorg en
aandacht de inhoud van deze pagina’s
samengesteld. De freeslijnen en
profielen in deze brochure kunnen bij
andere deurmaten schalen. Kleuren
zijn bij benadering en kunnen door
gebruik van fotografie en drukwerk
afwijken.

Copyright Augustus 2020 Berkvens
B.V. niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd bestand of openbaar
worden gemaakt op enige wijze,
hetzij elektronisch, door fotokopieen,
opnamen of welke manier ook, zonder
voorafgaand schriftelijk toestemming
van Berkvens B.V.

Contact
Kanaaldijk Noord 24
5711CS Someren
Nederland
Postbus 2
5710 AA Someren
Nederland
T: +31 (0)493 49 91 11
E: info@berkvens.nl
Neem ook eens een kijkje op onze
website voor het complete assortiment
van Berkvens, meer informatie en
verkooppunten in de buurt.

www.berkvens.nl
T: +31 (0)493 49 91 11
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