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In 4 stappen 
jouw nieuwe 

deuren!

Ruime keuze 
in deuren, 

kozijnen en 
deurklinken.

mijndeur.nl
Wat is jouw 

perfecte 

combinatie?
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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 is een handige website

MIJN 
HUIS,
MIJN 
SFEER,
MIJN 
DEUR 

mijndeur.nl is een product van 

Verander 
élke deur 
in je woning 
naar eigen 
smaak.

Berkolux B43G
trap facet (B)
en satijn glas (G)
Kozijn Berlegno RZ hout stomp
Deurklink BS.04

In 4 stappen jouw nieuwe deuren
kiezen en bestellen.

Bestel
Je ontvangt een besteloverzicht. Je aannemer controleert je bestelling en
plaatst de order bij Berkvens.

Start
Maak gemakkelijk meerdere samenstellingen. Geef elke combinatie een
eigen naam en vergelijk ze met elkaar.

Klaar!
Jouw gekozen deuren worden voor oplevering in je nieuwe woning
geplaatst.

Kies je deuren
Kies de deur die je wilt wijzigen. Je hebt keuze uit verschillende
deurmodellen, kozijnen, klinken, kleuren en panelen. Zo verander je élke
deur in je woning naar eigen smaak.

GA AAN DE SLAG
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Inspiratie

“ Maak eigen combinaties, 
denk aan een 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.”

Deur Berklon 900 
Kozijn Berdo RZ staal opdek 
Deurklink BS.03

Deur Berkoline 660 
Kozijn Berdo RZ staal opdek
Deurklink BS.01

Deur Berkolux E31G
haaks slim profiel (E)
en blank glas (G)
Kozijn Berdo RZ 202 staal opdek
Deurklink BS.02

Deur Berkolux E42V
haaks slim profiel (E)
en vlak paneel (V)
Kozijn Berlegno RZ hout stomp
Deurklink BS.03

Deurklink M.03

Deurklink BS.01

Deurklink Z.09

Berkolux E31G
haaks slim profiel (E) 

met glas (G)

Berkolux E30V
haaks slim profiel (E)

en vlak paneel (V)

Berkoline 630
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6 7Profielen
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:

Panelen
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)

Trap facet (B) Haaks slim (E)

Facet (C)

Vlak paneel (V)

Bossing paneel (B)

Haaks paneel (H)

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. 

Berkolux D30B
duivejager profiel (D)
en bossing paneel (B)

Berkolux E31G
haaks slim profiel (E)  
en blank glas (G)
Kozijn Berdo RZ 202 staal opdek 
Deurklink BS.01

mijndeur.nl is een product van 
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HAAKS SLIM (E)

E20V E21V E22V E30V E32G E40V E41VE31G E48V E49VE42V E43G E71G E81GE51G E70V

DUIVEJAGER (D)

D20B D21B D30B D31G D40B D41B D42BD32G D49B D70B D71GD43G D48B

modellen Berkolux

FACET (C) 
vlak paneel
(ook verkrijgbaar 
met haaks paneel)

C20V C40V C49VC21V C41V C70VC30V C42V C71GC31G C43GC32G C48V

TRAP FACET (B)
vlak paneel 
(ook verkrijgbaar 
met haaks paneel)

B20V B42VB21V B43GB30V B70VB31G B71G

BREED FACET (A)
vlak paneel
(ook verkrijgbaar 
met haaks paneel)

A20V A30V A42V A70VA31G A43G A71GA21V

Door te 
variëren met 
deurenfamilies 
krijgt het 
interieur een 
echt eigen 
karakter.”

Berkolux B20H
trap facet (B)
en haaks paneel (H)
Kozijn Berlegno RZ hout stomp
Deurklink Z.04

mijndeur.nl is een product van 



10 11modellen Berkoline

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. 

We zijn erg blij met  
de Berkoline deuren.  
Ze geven onze woning  
net wat anders.”

Fam. van Lierop

620

644

665

685

630

648

670

686

640

660

680

642

662

643

664

681

De finishing 
touch voor  
elke deur.  
Prachtig voor 
het oog 
en prettig in 
gebruik. 

Deurklink J.02

Berkoline 685

Berkoline 680
Kozijn Berlegno RZ hout stomp

mijndeur.nl is een product van 
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100% aan te 
passen naar
jouw eigen stijl

Berkolux A43G
breed facet (A) en blank glas (G)

Deurklink Z.04Deurklink N.04

Deurklink N.01Deurklink BS.04
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Deur Berkolux A42V
breed facet (A) en vlak paneel (V)
Kozijn Berlegno RZ hout stomp
Deurklink BS.01 (met verdekt scharnier)

Deur Berkoline 680
Kozijn Berlegno RZ hout stomp
Deurklink BS.01

Deur Berkoline 660
Deurklink BS.01

Deur Berkolux A43G
breed facet (A) en blank glas (G)
Kozijn Berlegno RZ hout stomp
Deurklink BS.01

Deur Berklon 900
Kozijn Berdo RZ staal opdek
Deurklink BS.03
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14 15modellen Berklon

Berklon
De Berklon deur is een vlakke  
binnendeur met een duurzame 
krasvaste TCS-laklaag. Deze deur  
biedt diverse glasopties en is  
verkrijgbaar in opdek en stomp.

900

903

901

904

902

905

Berklon 905

Berklon 900
Kozijn Berdo RZ staal opdek
Deurklink BS.03mijndeur.nl is een product van 



16 17Kozijnen Glascollectie
Blank glas Satijn glas Grijs glas

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 glas in blank, satijn of grijs. Berkvens biedt een uitgebreide glascollectie. modellen Berlegno

houten kozijn

Berlegno RL, 
met spiegelpaneel

Berlegno RZ,
kozijn zonder  

bovenlicht

Berlegno RB,
kozijn met bovenlicht

modellen Berdo
stalen kozijn 

Berdo RZ, kozijn 
zonder bovenlicht

Berdo BA, kozijn 
met bovenlicht en

afgeslankte 
bovendorpel

Berdo RB, kozijn 
met bovenlicht en
volle bovendorpel

Berdo RL, kozijn 
met spiegelpaneel

De kozijnen van Berkvens staan 

voor bewezen kwaliteit. 

Berkvens heeft verschillende 

series en modellen in het 

assortiment beschikbaar, zoals 

stalen Berdo kozijnen en houten 

Berlegno kozijnen. De aannemer 

geeft aan uit welke opties je 

kunt kiezen voor jouw woning.

Kies het 
juiste kozijn 
bij je favoriete 
deur.

Berklon 900
Kozijn Berdo BA staal opdek
Deurklink Buvalux Extra

mijndeur.nl is een product van 

Schuifdeuren

Een schuifdeur heeft naast een sfeervolle uitstraling ook een 
belangrijk praktisch voordeel. Er hoeft namelijk geen rekening 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 
van Berkvens) biedt diverse systemen voor schuifdeuren. Met ons 
specifiek deurbeslag voor schuifdeuren wordt het een mooi geheel.

Vraag je aannemer naar de mogelijkheden voor schuifdeuren.



18 19

Is de keuze voor een deur gemaakt? Maak de deur 
dan af met een bijpassende deurklink. De deurklinken 
van Berkvens zijn behalve functioneel en van hoge 
kwaliteit, ook een prachtige eyecatcher. Zo zijn de 
deurklinken de finishing touch van een deur.

Deurklinken

Buvalux 
Extra

Z.10

Z.08Z.04Z.03

Z.02Z.01N.04

N.01M.04M.03

J.02J.01BS.06

BS.05BS.04BS.03

BS.02BS.01

Z.09

Een deurklink 
maakt de deur 
écht af. 
Kijk snel 
op mijndeur.nl 
voor ons 
uitgebreide 
assortiment.

Z.08

mijndeur.nl is een product van 

Technische informatie

Opdek en stomp
Alle 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 
paumelles. 

Opdek           Stomp

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

TCS-lak
De stijldeuren van Berkvens worden afgelakt met 
TCS-lak. Voordelen: 
• Strak afgewerkt
• Duurzaam
• Krasvast
• Minder slijtage
• Milieuvriendelijk

De Berkvens deuren zijn voorzien 
van het keurmerk van FSC 
(Forest Stewarship Council).

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

Scharnier Berlegno 
RVS stomp

Scharnier Berdo 
stomp

Scharnier verdekt

Scharnier Berlegno 
verzinkt stomp

Paumelle opdek

Kleurgebruik in je interieur

Kristalwit

Behalve dat kleur zorgt voor een bepaalde 
uitstraling en sfeer in je huis, heeft kleur nog 
meer uitwerking op het interieur. Een industrieel 
interieur kan om heel andere kleuren vragen, dan 
het landelijke of moderne interieur. Kijk eens 
naar de meubels in je interieur en wat voor sfeer 
je graag wilt creëren. Wil je het graag rustig 
houden met een mooie witte kleur of ga je voor 
gewaagd zwart om een echte eyecatcher van je 
deur te maken?

Zwart

Kijk op de website voor collectie zwart.
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