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Een strakke en transparante beheersing van projecten is in de utiliteitsbouw bepalend voor 

succes. Budgetten staan immers per definitie onder druk. Tegelijk worden programma’s 

van eisen almaar complexer, in functionele, technische en esthetische zin. De risico’s lopen 

op en dat vraagt om een verdere professionalisering van het bouwproces. Ook al zijn  

projecten binnen de utiliteitsbouw nog zo uniek en bijzonder, de bouw laat zich voor een 

groot deel procesmatig organiseren. Daardoor worden deelprocessen beter op elkaar  

afgestemd en neemt de voortgangs snelheid toe. En wanneer generieke bouwonderdelen 

en werk wijzen ‘als vanzelfsprekend’ zijn geregeld, kan meer aandacht worden gericht op 

datgene wat het project nu daadwerkelijk uniek en bijzonder maakt. 

Reductie van faalkosten. Kortere doorlooptijden. Producten die beter op elkaar zijn afge-

stemd. Betere beantwoording aan wet- en regelgeving. Hogere veiligheid. Lagere som van 

kosten. Dat is wat een procesmatige werkwijze brengt. Dat veronderstelt evenwel nauwe 

samenwerking tussen partners die eveneens procesmatig denken en handelen. Als het 

gaat om deuren en kozijnen, is Berkvens uw partner. 

Professionalisering 
van het bouwproces

Thuis in utiliteit 

Werken voor de utiliteitsbouw is een aparte tak van sport. Een specialisme dat Berkvens 

uitstekend beheerst, getuige de lange lijst van referentieprojecten. Belangrijke hotelketens 

en de grootste bungalowparken in ons land bijvoorbeeld. Universiteiten, hogescholen en 

studenten accommodaties. Gemeentehuizen en andere overheidsgebouwen in alle provincies. 

Prestigieuze kantoorcomplexen en industriële sites. Toonaangevende ziekenhuizen en  

zorginstellingen. Berkvens is een beproefde partner voor de utiliteitsbouw. 

De utiliteitsbouw kent een enorme verscheidenheid aan projecten, die allemaal hun  

specifieke eisen aan deur/kozijn-combinaties en hang- en sluitwerk stellen. Functioneel, 

esthetisch en zeker ook wat betreft wet- en regelgeving en certificering. Berkvens is uw 

vraagbaak en adviseur. Uw montagespecialist. En bovenal uw betrokken partner die met 

innovatieve concepten en diensten bijdraagt aan optimale beheersing van voorbereiding  

en uitvoering, logistiek en administratie. In elk segment van de utiliteitsbouw. 
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Voor de onderwijs-  
en zakelijke omgeving 
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Voor de onderwijsomgeving 

Bij de realisatie van een school, een onderwijscomplex of 

een voorziening voor kinderopvang dient met heel uiteen-

lopende aspecten rekening gehouden te worden. Met veilig-

heid uiteraard. De onderwijsvisie moet zich in de omgeving 

weerspiegelen. Het gebouw dient niet alleen functioneel  

te zijn, maar ook de juiste uitstraling is van belang. Zo ook 

duurzaamheid. Of het nu gaat om leslokalen voor het basis-

onderwijs of praktische collegezalen, om een kinderdag verblijf 

of de multimediavleugel van een universiteit. 

Het gaat om sfeer, geborgenheid, toegankelijkheid en vrien-

delijkheid. Maar tegelijk ook om een comfortabel binnen-

klimaat. Om een omgeving waarin peuters, kinderen, jongeren, 

studenten en docenten uit de voeten kunnen en zich veilig 

weten. Een juiste deur/kozijn-combinatie draagt hier in belang-

rijke mate aan bij. Denk hierbij aan verstevigde producten in 

studentenaccommodaties en afwijkende deurkrukhoogtes  

bij kinderdagverblijven.

Voor de zakelijke omgeving 

De identiteit van elke organisatie is uniek. U zult deze zoveel 

mogelijk tot haar recht willen laten komen in het pand, of dat 

nu een kantoorgebouw of een industrieel complex is, een 

overheidsgebouw of een locatie voor een maatschappelijke 

instelling, een detentiecentrum of een multifunctionele  

accommodatie waarin wonen samengaat met voorzieningen. 

Daar houdt u rekening mee, qua vormgeving, materiaalkeuze 

en kleurstellingen. Juist ook de keuze van de deuren is  

medebepalend voor de uitstraling van de omgeving. 

Tegelijkertijd wordt een groot aantal functionele eisen  

gesteld aan deuren én kozijnen. Eisen met betrekking tot 

brand- en geluidwerendheid bijvoorbeeld, in- en uitbraak-

werendheid. Denk hierbij aan speciale gecertificeerde deuren 

voor detentiecentra. Maar ook met betrekking tot comfort 

en gemak waarmee mensen zich door de verschillende  

ruimtes kunnen begeven. Kortom, een passende deur/kozijn - 

combinatie is in alle opzichten van belang. 



Voor de leisure omgeving 

Horecagelegenheden, vakantie- en bungalowparken, hotels, bioscopen, 

theaters, sportaccommodaties, wellness-centra… Allemaal omgevingen 

met zeer uiteenlopende en bijzondere deureisen. In esthetisch opzicht, 

maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld brand-, geluid- en vochtwerend-

heid. Wat al deze gebouwen echter gemeen hebben: ze bieden gasten een 

zowel functionele als comfortabele en sfeervolle ambiance om zich te  

vermaken en te ontspannen. 

Ieder leisureproject vraagt een passende en adequate deuroplossing. 

Luxueus of juist meer basic. Rolstoelvriendelijk. Bestand tegen zeer intensief 

gebruik. Maar ook de juiste logistieke en administratieve ondersteuning zijn 

van belang. Op het project en bouwproces toegesneden.

Voor de leisure 
en (woon)zorg-
omgeving
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Voor de (woon)zorgomgeving 

Zorgomgevingen vragen om heel gerichte oplossingen, waarbij functionele en esthetische 

eisen naadloos dienen aan te sluiten op de wensen en eisen van zorgverlener en cliënt. Die 

wensen en eisen zijn in een omgeving waarin het accent ligt op wonen en zorg, anders dan 

in een kleinschalige voorziening met intensieve, specialistische zorg. In een gesloten inrich-

ting weer geheel anders dan in een omgeving voor begeleid wonen. Maatwerk is een must. 

De kritische, veeleisende zorgconsument maakt bewuste keuzes op basis van gebruiks-

gemak en beleving. Dat heeft consequenties voor de gebouwde omgeving. Ruimte, comfort 

en een prettige ambiance zijn van belang. Naast functionaliteit uiteraard, die in een zorg-

omgeving vaak bijzondere eisen stelt aan toegangsconcepten. Een zeer complex terrein dat 

specialistische kennis van wonen én zorg veronderstelt. Speciaal hiervoor biedt Berkvens 

deursystemen met geïntegreerde domotica-oplossingen.



Meer voor architecten 
en adviseurs 

Makkelijk kiezen, in alle vrijheid 

U wenst optimale ontwerpvrijheid, wilt zo min mogelijk  

worden beperkt in het concretiseren van de beeldkwaliteit 

die u voor ogen staat. Tegelijk dient u – zeker in de utiliteits-

bouw – rekening te houden met een veelheid aan techni-

sche en functionele eisen, met complexe wet- en regel-

geving. In hoeverre zijn uw esthetische eisen te combineren 

met beschikbare materialen en certificeringen? Met eisen 

rondom milieu en duurzaamheid? Bij Berkvens vindt u het 

juiste antwoord. Snel, makkelijk en foutloos. Een handige 

online tool - ontwikkeld in samenwerking met De Twee 

Snoeken - leidt u in een paar klikken naar de juiste keuze.  

Inclusief alle technische specificaties, CAD-tekeningen in 

alle gangbare formaten en gedetailleerde bestekteksten. 

Efficiënt online 

Met de slimme online zoekfunctionaliteit kunt u op elk 

moment zelfstandig vinden wat u zoekt. Uw tijd is immers 

kostbaar. Maar wanneer u daar prijs op stelt, bieden onze 

adviseurs u uiteraard graag persoonlijke ondersteuning. 

De website biedt u eveneens toegang tot ‘mijn Berkvens’. 

Uw persoonlijke domein, waar u al uw keuzes en informatie 

die u heeft geraadpleegd, kunt opslaan en waar we u op 

de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen en 

voor u relevante productinformatie. 

Passend in alle opzichten 

Berkvens biedt u de oplossing die recht doet aan uw ontwerp. 

Passend binnen budget. FSC®-proof en milieuvriendelijk  

geproduceerd, dus ook passend binnen Duurzaam Bouwen. 

Én passend bij wat opdrachtgever en uiteindelijke gebruikers 

van het pand verwachten; duurzame deuren en kozijnen die 

door de krasvaste en UV-bestendige lak hun uitstraling blijven 

behouden. 

Esthetisch en functioneel 

Of het nu gaat om een speciale brandwerende deur/kozijn-combinatie, een schuifdeur-

systeem of een klimaatbestendige inpandige woningtoegangsdeur. Om een strakke,  

moderne kantooromgeving of een warme, luxueuze hotelambiance. Om een bedrijfs - 

ver zamelgebouw of een ziekenhuis met multifunctionele voorzieningen. Berkvens biedt 

architect en adviseur toegang tot meer. 
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Meer voor 
aannemers 
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Gericht op het proces 

Als aannemer van een project bent u de spin in het web. De coördinerende partij die  

de regie voert en alle betrokken disciplines aanstuurt. Disciplines waarvan u meer  

verwacht dan het leveren van vakwerk met kwalitatief goede producten. U wilt dat ze  

bijdragen aan een voorspoedige voortgang van het bouwproces. Dat ze procesmatig te 

werk gaan waar dat kan en projectspecifiek waar dat moet. Daar valt immers belangrijke 

winst te behalen. En dat ze een efficiënte en kosteneffectieve totaaloplossing bieden. 

Berkvens biedt u die totaaloplossing.  

Echt partnership 

Door al in een vroege fase van het project mee te denken en onze werkzaamheden  

vergaand te integreren in de totale projectplanning, kunnen we de voortgang van het werk 

versnellen en inefficiency elimineren. Vaak zijn in deze fase snellere, betere of meer voor-

delige alternatieven aan te dragen. We ondersteunen de werkvoorbereiding met slimme 

serviceconcepten voor het detailleren en bestellen. En met een handig ‘mijn Berkvens’ 

domein op de website, waar persoonlijke keuzes met betrekking tot bijvoorbeeld  
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technische tekeningen snel kunnen worden geraadpleegd. We leveren alle deuren en zo u 

wilt ook kozijnen voor uw project. We monteren ze, inclusief al het hang- en sluitwerk. Just 

in time, naadloos aansluitend bij de werkzaamheden die de montage van deuren en kozijnen 

voorafgaan en volgen. We voorzien in specifiek op utiliteit gerichte serviceconcepten die 

de administratieve verwerking en de financiële beheersing van meer- en minderwerk  

ondersteunen. Zelfs bij de meest omvangrijke projecten met duizenden deur/kozijn- 

combinaties en een immense diversiteit in specificaties, biedt Berkvens u het overzicht  

en de tools om de teugels strak in handen te houden.  

Integrale deuroplossingen 

Berkvens is specialist op het gebied van binnendeuren, kozijnen en schuifdeursystemen. 

We bieden de utiliteitsbouw een compleet assortiment gecertificeerde producten, dat in al 

uw deuroplossingen voorziet.  

• in- en uitbraakwerendheid • detentie

• klimaat    • stralingswerendheid

• brandwerendheid  • akoestiek

• kogelwerendheid  • vochtwerendheid
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Meer voor 
opdrachtgevers 

Het juiste product, het juiste advies 

Berkvens heeft de ambitie om altijd meer te bieden. Ook aan 

opdrachtgevers in de utiliteitsbouw, zoals projectontwikke-

laars en institutionele beleggers, zorg- en onderwijsinstel-

lingen, overheden en studentenhuisvesters. Vanuit een zeer 

compleet utiliteitsbouwassortiment voorzien we u van  

gecertificeerde producten van het juiste kwaliteitsniveau,  

de juiste uitstraling en functionaliteit en de juiste prijzen.  

Van gerichte adviezen inzake wet- en regelgeving van de op 

de utiliteitsbouw toegespitste serviceconcepten. 

In alle opzichten duurzaam 

Ook duurzaamheid is voor u als maatschappelijk verant-

woord opdrachtgever van toenemend belang. Duurzaam-

heid in de zin van milieuvriendelijkheid. Nagenoeg alle  

deuren van Berkvens dragen het FSC-label en worden  

ook geproduceerd op een wijze die het milieu ontziet.  

Ze zijn bijzonder duurzaam qua levensduur, door toepassing 

van zeer hoogwaardige materialen en degelijke, slimme  

constructies. En duurzaam betekent ook flexibel. Passend 

binnen het concept van Industrieel, Flexibel en Demontabel 

bouwen, zodat het gebouw zich makkelijk kan aanpassen 

wanneer de functie en de gebruikerseisen in de tijd veran-

deren. Ook daarop zijn onze deuroplossingen gericht. 
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Service die 
verder reikt 

en voortgang. Opgesteld naar bouwdeel, verdieping en zone, tot op het niveau van elke 

unieke sparing.  

 

•  uniforme bestelwijze voor deuren en kozijnen 

•  altijd actueel inzicht in de projectstatus 

•  altijd complete en tijdige gegevens

•  optimale project- en procesbeheersing 

•  minder foutkansen en dus faalkosten

•  belangrijke tijdwinst en reductie van de totale som van kosten

Logicon

Samenwerking in de logistiek 

Een lean ingericht bouwproces veronderstelt dat alle werkzaamheden naadloos op  

elkaar aansluiten en alle inefficiency wordt geëlimineerd. Logicon voorziet in logistieke 

begeleiding van uw project, afgestemd op het tempo van het bouwproces, en zorgt ervoor 

dat alle producten op het juiste moment voorhanden zijn. U weet dat de praktijk weer-

barstiger is dan de theorie en dat enige flexibiliteit noodzakelijk is om afwijkingen in de 

planning op te kunnen vangen. We inventariseren de routing en planning van het project, 

verwerken dit tot een lever- en montageschema en laden op basis daarvan containers met 

de juiste deuren, kozijnen en hang- en sluitwerk, die just in time op de bouwplaats arriveren. 

De containers zijn zorgvuldig op afbouwvolgorde geladen, zodat de montage efficiënt en 

zonder tijdverlies kan plaatsvinden. Snel, zorgvuldig en exact op het juiste moment. 

•  geen beschadigingen, diefstal of zoekraken van materialen op de bouwplaats

•  geen opslagruimte of opslag in het gebouw nodig 

•   tijdbesparing doordat deuren en kozijnen niet gelost hoeven te worden 

•  flexibiliteit 

•  begeleiding van het gehele traject, inclusief afvoer van verpakkingen

14

Zowel op product- als uitvoeringsniveau verwacht u topkwaliteit van de partijen waarmee u samenwerkt.  

Vanzelfsprekend. Maar u verwacht eveneens dat ze bijdragen aan optimale beheersing van het bouwproces.  

Van de logistiek tot en met de administratieve afhandeling. Berkvens biedt daarvoor diverse serviceconcepten, 

specifiek toegesneden op de utiliteitsbouw.  

Bestel Concept Utiliteitsbouw (BCU)

Samenwerking in de voorbereiding 

Speciaal voor de utiliteitsbouw ontwikkelden we het Bestel Concept Utiliteitsbouw (BCU). Een digitaal 

platform dat ook bij de meest complexe en grootschalige projecten tot vergaande professionalisering in 

de voorbereidende fase leidt. Hoe specifiek en uniek het project ook is, met BCU laat het bestel len zich 

op procesmatige wijze ondersteunen. Efficiënt, effectief en met de minste kans op fouten. 

BCU is een waardevolle tool bij het opstellen van deur- en kozijnspecificaties en bij het plaatsen van  

bestellingen. Een uniform formaat voorziet in makkelijke en betrouwbare ondersteuning van uw project-

management, wat leidt tot aanzienlijke vermindering van faalkosten en tot een belangrijke toename van 

bestelgemak, overzicht en controle. Doordat BCU wordt gekoppeld aan de planning van productie en 

montage, bestaat zelfs bij het meest omvangrijke project te allen tijde een actueel overzicht van de status 
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Provicon

Samenwerking in de financiële administratie 

Door de grote omvang van projecten en de enorme verscheidenheid aan 

producten en specificaties is de financieel-administratieve afhandeling in de 

utiliteitsbouw vaak erg complex en arbeidsintensief. Om ook hier tot de 

meest efficiënte en effectieve aanpak te komen, ontwikkelden we Provicon. 

Een serviceconcept voor de utiliteitsbouw, dat eenduidigheid, transparantie 

en kostenreductie brengt in het administratieve traject. 

Na inventarisatie van alle gevraagde deuren, kozijnen, hang- en sluitwerk en 

montagewerkzaamheden wordt een totale aanneemsom afgesproken.  

Facturatie vindt plaats op basis van projectspecifieke afrekenstaten, toe-

gespitst op de logistieke voortgang. Facturering - indien gewenst digitaal - 

vindt plaats op soortgelijke wijze als u aan uw opdrachtgever factureert.

De vooraf overeengekomen aantallen, specificaties en eenheidsprijzen  

bepalen de referentie. Afwijkingen van de vastgestelde aanneemsom  

worden tijdens het bouwproces zorgvuldig geregistreerd en na goed keuring 

separaat in rekening gebracht. Zo kan de aannemer op zijn beurt verreken-

baar meer- en minderwerk richting opdrachtgever inzichtelijk maken en  

verantwoorden. Met Provicon weet iedereen exact waar hij aan toe is. 

•  optimale budgetbewaking

•  termijnfacturatie met projectspecifieke afrekenstaten

•  separate verrekening meer- en minderwerk

•  meer risicobeheersing door beter projectmanagement 

•  minder administratieve handelingen en kosten

•  vermindering van de papierstroom 

Co-Mate

Samenwerking in de montage 

Voor elke toepassing en iedere situatie heeft Berkvens een passend stalen 

utiliteitskozijn. Nu zijn er binnen de traditionele utiliteitsbouw nauwelijks 

twee kozijnen op een bouwplaats qua afmeting en positie gelijk. Stompe 

deuren moeten dus in het werk op maat worden geschaafd. Een zeer 

arbeids intensieve klus die veel vakmanschap vereist. Berkvens biedt  

hiervoor een beter en voordeliger alternatief: Co-Mate. Een digitaal inmeet-

systeem voor perfect draaiende en sluitende deuren, zonder schaafwerk, 

binnen de door ons gecontroleerde toleranties. 

Met Co-Mate wordt elk kozijn op de bouwplaats op diverse punten gemeten, 

uiterst nauwkeurig met digitale meetapparatuur. De digitale inmeet-

gegevens worden in de fabriek gekoppeld aan een CNC-freesmachine, die 

de deur vervolgens kozijnvolgend produceert. Inclusief frezingen voor 

scharnieren, slotgat, voorplaat, krukgat … Alles past en in één keer goed. 

 

• prefab, exact op maat

•  snellere montage, dus minder belastend voor planning aannemer

•  geen schaafwerk, geen rommel en stof

•  hang- en sluitnaden voldoen beter aan esthetische en functionele eisen

Montagekozijnen in de utiliteitsbouw 

Het utiliteitskozijn naar de afbouwfase

In de traditionele utiliteitsbouw worden min of meer vanzelfsprekend inmetselkozijnen 

toegepast. Een werkwijze met nogal wat nadelen. Er volgen nog de nodige disciplines  

wanneer het kozijn al is geplaatst, met alle risico’s op beschadigingen van dien. Gebruik-

makend van onze ervaringen in de woningbouw, ontwikkelden we een aantrekkelijk  

alternatief: het montagekozijn, speciaal voor de utiliteitsbouw. In een staaldikte van 1,5 of 

2 mm, met boven- of zijlicht, in 30 of 60 minuten brandwerendheid. 

Het montagekozijn voor de utiliteitsbouw wordt niet ingemetseld, maar ‘droog’ gemonteerd. 

Door deze prefab aanpak kan het kozijn in een veel latere fase van het bouwproces  

geplaatst worden. In de afbouwfase, waarin bij voorkeur sneller en efficiënter kan worden 

gemonteerd. Dat is beter voor de voortgang van het bouwproces en de kans op beschadi-

gingen neemt aanzienlijk af. 

•  lagere (faal)kosten

•  sneller afbouwen

•  minder beschadigingen

•  standaardisatie van afmetingen

•  nauwkeuriger bouwen

•  beter voldoen aan certificering
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Berkopal

Deuren
Berkvens is specialist op het gebied van binnendeuren, kozijnen en schuifdeur-
systemen. We bieden de utiliteitsbouw een compleet assortiment gecertificeerde  
producten, voor een grote verscheidenheid aan toepassingsgebieden. Er zijn  
diverse grotere maatvoeringen mogelijk. Kijkt u voor het complete assortiment op 
www.berkvens.nl/assortiment/deuren

 brandwerendheid   kogelwerendheid   klimaat

 stralingswerendheid  in- en uitbraakwerendheid    detentie

 akoestiek  vochtwerendheid   Topkant
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Voor alle zekerheid, voor alle duidelijkheid 

Berkvens levert brandwerende deuren met 

GND-Zekerheidsklasse®. Het ovale GND-label 

op de zijkant van de deur laat zien aan welke 

brandveiligheidseisen de deur volgens de  

bevindingen van de onafhankelijke instantie 

SKH voldoet.   

(Woning)toegangsdeur,  
30+, 38 dB en  
inbraakwerend klasse 2

Vochtbestendig Standaard, vulling  
tubulaire spaanplaat /  
volspaanplaat

Kogelwerend Detentie* KW4- 

30 minuten 
brandwerend

*Beproefd volgens SKG - DJI Beproevingsprotocol voor
constructieonderdelen welke gelijk te stellen zijn aan Celdeuren

60 minuten 
brandwerend

Geluidwerend 44 dB

Fitec / Topkant
Fitec maakt losse opschui-
mende materialen overbodig 
en is FSC-gecertificeerd  

Geluidwerend 38 dB

Stralingswerend

Geluidwerend 43 dB /  
30 minuten brandwerend

30 minuten 
brandwerend

Een greep uit het assortiment
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Kozijnen
Of u nu op zoek bent naar een stalen montagekozijn, een gegrond hardhouten montage-
kozijn of een stalen inmetselkozijn in opdek of stompe uitvoering; Berkvens heeft het. 
Kijkt u voor het complete assortiment op www.berkvens.nl/assortiment/kozijnen 

Accessoires 
Berkvens biedt diverse accessoires. Ook werkt Berkvens samen met diverse leveran-
ciers van (brandwerend) glas, zodat dit af fabriek gemonteerd leverbaar is. Kijk voor een 
compleet overzicht op: www.berkvens.nl/assortiment/accessoires

Probusto kozijn
utiliteitskozijn voor zwaardere toepassingen met  
onzichtbaar gelaste verstekverbinding

Avento kozijn
montagekozijn voor de afbouwfase in de utiliteitsbouw

Brandwerend rooster

Spionoog*

Accessoires

Glas

Af fabriek gemonteerde  
sloten

Valdorpel*

*GND-gecertificeerd leverbaar

Dorma ITS 96 deurdranger*

Brandwerend 
glas af fabriek 
leverbaar*

Brandwerend 
glas af fabriek 
leverbaar*

Speciale ontwerpen  
met meervoudige 
glasopeningen mogelijk30 min. 60 min.

Een greep uit het assortiment
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Berkvens
toegang tot meer 

Berkvens ontwikkelt, fabriceert, verkoopt, distribueert, monteert. Sinds 1933. Standaard, 

luxe, design, specials, customized. Inclusief hang- en sluitwerk. Vooroplopend in de  

woningbouw, maar ook daarbuiten letterlijk van alle markten thuis. 

We produceren in drie hypermoderne fabrieken, volgens de hoogste normen. ISO, NEN-EN, 

FSC®, KOMO, VCA … vanzelfsprekend. Nederlandse topkwaliteit, toonaangevend in Europa. 

Duurzaam en verantwoord 

De oplossingen van Berkvens passen perfect binnen de filosofie van Duurzaam Bouwen. 

We investeren fors in verduurzaming van onze producten. Wat betreft levensduur en 

milieuvriendelijkheid. Zo worden alle lakdeuren voorzien van een watergedragen lak,  

afgewerkt met een transparante TCS-toplaag. Daardoor zijn en blijven onze deuren in 

hoge mate krasbestendig, vochtwerend, glanzend en UV-bestendig. 

Berkvens was één van de eerste Europese producenten met een FSC-gecertificeerde lakdeur.  

Ondertussen leveren we producten standaard onder FSC-label. Met het in eigen huis  

ontwikkelde, innovatieve materiaal Fitec voldoen zelfs bijna al onze brandwerende deuren 

aan de FSC-norm. 

Ook in het productieproces is duurzaamheid een uitgangspunt. Maatschappelijk verantwoord 

denken en werken. Dat uit zich in een intern gesloten systeem van verpakkings materiaal. 

In de vervanging van LPG-heftrucks door elektro-trucks. In de verbranding van restmaterialen 

om de fabrieken te verwarmen. In coatings van watergedragen lak en kantbewerking met 

melamine folie in plaats van pvc. Duurzaam ondernemen is en blijft voor Berkvens een 

vanzelfsprekendheid. 

Voor alle zekerheid, voor alle duidelijkheid 

Berkvens levert brandwerende deuren met GND-Zekerheidsklasse®. Het ovale GND-label op 

de zijkant van de deur laat zien aan welke brandveiligheidseisen de deur volgens de bevindingen 

van de onafhankelijke instantie SKH voldoet. 
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