
Berkoline en 
Berkolux
Door te variëren, de juiste sfeer in uw interieur
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Een deur maakt steeds meer deel uit van het interieur. Net als vloeren en 

meubels dragen deuren bij aan de persoonlijke uitstraling van uw woning. 

Een deur doet iets met uw interieur. Maak daarom kennis met de stijlvolle 

Berkoline en Berkolux deuren. Deze afgelakte deuren passen in ieder interieur. 

Het juiste accent en het gewenste effect in elke ruimte, authentiek en stijlvol.

De deuren zijn verkrijgbaar in drie standaardkleuren. Dankzij de milieu

vriendelijke en kwalitatief hoogwaardige TCSlak zijn de Berkoline en Berkolux 

stijldeuren krasvast en duurzaam. De Berkoline deuren hebben ieder een 

eigen lijnenspel van groeven. Berkolux deuren zijn leverbaar met glas,  

panelen of een combinatie van deze. Combineer de Berkoline met de  

Berkolux modellen, door te variëren met beide collecties krijgt u een eigen 

interieur, ontdek de vele mogelijkheden. Combineren, accentueren of juist 

nuanceren: u beslist.

Berkoline 
en Berkolux
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Berkoline*
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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 uw interieur. Een kantenklare, 

afgelakte deur welke in drie kleuren leverbaar is. 

Berkoline deuren zijn direct af te hangen. In een handomdraai uw vlakke deuren 

vervangen door een eigen stijl. Maak eigen combinaties, denk aan een hal/woon 

kamer deur met glas (Berkolux) naast een bijpassende Berkoline deur met hetzelfde 

lijnenspel. The perfect match, een eenheid. De ruime keuze binnen het afgelakte 

stijldeuren assortiment bieden eindeloos veel mogelijkheden.

Combineer!

* afgebeelde Berkoline deuren zijn 2315 x 930 mm, bij andere deurmaten kunnen de posities van de freeslijn afwijken.

Deur en freeslijn 
afgelakt in TCSlak
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Berkolux
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441

443 444 445 446 447 448 449

Het design van de Berkolux stijldeur past perfect in een modern interieur. Deze stijldeur 

geeft het juiste accent aan uw woning en verstrekt uw inrichting. 

Door zijn vormgeving ademt de Berkolux een eigentijdse sfeer uit. De deur voldoet aan 

iedere wens, of u nu een moderne smaak heeft of voor een modernklassieke stijl kiest. 

De ruime keuze en variatiemogelijkheden bieden u de mogelijkheid het gewenste effect in 

elke ruimte te creëren. 

Een Berkolux deur is een stijlelement voor uw interieur. De deur heeft een klassieke vlak

verdeling in een hedendaagse uitvoering en sluit aan bij de trend van vandaag. Daardoor 

zijn de Berkolux deuren geschikt voor een breed scala aan interieurstijlen en een stijlvolle

aanvulling op uw interieur.

420 421 422 440 481 442



Glas collectie 
en profilering
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Glas collectie

Profilering

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.

De Berkolux deuren hebben een haakse profilering met een uitstraling die past in elke inrichting.

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

Blank glas Blank facet Mat Mat facet

Paneelaansluiting Glasaansluiting

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



Garnituur 
en technische 
specificaties

Garnituuropties

Kant en klaar
De Berkoline en Berkolux deuren zijn afgelakt met een milieuvriendelijke TCSlak op waterbasis. 

Deze lak maakt de deur krasvast en duurzaam.

FCSkeurmerk
De Berkoline en Berkolux deuren zijn voorzien van het keurmerk van FCS (Forest Stewardship Council). 

Deze internationale organisatie stimuleert verantwoord bosbeheer, iets dat Berkvens graag onderstreept.

Standaardmaten
De Berkoline en Berkolux deuren zijn leverbaar in standaard hoogtematen van 2015, 2115 en 2315 mm en standaard  

breedtematen van 680, 730, 780, 830, 880, en 930 mm. Dus zowel in nieuwbouw als renovatieprojecten zijn de Berkoline 

en Berkolux deuren toe te passen.

Opdek en stomp
De Berkoline en Berkolux deuren zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen opdek en 

stomp. Bewerkingen aan de deuren zijn mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Copyright Februari 2015 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 fotokopieën, opnamen of welke manier ook, zonder voorafgaand  
schriftelijke toestemming van Berkvens B.V.

Aluminium C-line

RVS Noorwegen

Aluminium O-line

RVS Luxemburg RVS Finland
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Berkvens, toegang tot meer

Berkvens ontwikkelt, fabriceert, verkoopt, 

distribueert, monteert. Sinds 1933. Inclusief 

hang en sluitwerk. Vooroplopend in de woning

 bouw, maar ook daarbuiten letterlijk van alle 

markten thuis.

Heeft u nog vragen? 0493  499 111

info@berkvens.nl


