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Integrale deuroplossingen 

Berkvens is specialist op het gebied van binnendeuren, kozijnen en schuif-

deursystemen. Toonaangevend in de woningbouw, met een zeer uitgebreid 

assortiment producten van topkwaliteit, afgestemd op dit specifieke markt-

segment. Afgestemd ook op een diversiteit aan projecten, die allemaal hun 

eigen oplossingen vragen. Berkvens biedt die oplossingen, in de vorm van 

deuren, kozijnen en hang- en sluitwerk. Inclusief montage en een reeks  

innovatieve serviceconcepten die bijdragen aan een optimale beheersing 

van het bouwproces. Op maat ontwikkeld en ingevuld voor woningbouw-

verenigingen, architecten en adviseurs, aannemers, opdrachtgevers en  

distributeurs. 

Bouwprojecten worden steeds complexer en veronderstellen specialistische 

inbreng vanuit een toenemend aantal disciplines. Dat geldt zeker voor de 

woningbouw. Vakwerk en productkwaliteit alleen zijn niet langer voldoende 

om een project tot een succes te maken. Men wenst ontzorging en gemak. 

Beheersing van bouwproces en bouwkosten is cruciaal. De bouw dient  

rekening te houden met functionele en esthetische eisen van zowel opdracht-

gevers als bewoners. Men wil zekerheid dat op alle fronten wordt voldaan 

aan geldende regels en normen, ook met betrekking tot duurzaamheid en 

belasting van het milieu. Kortom, er wordt méér verwacht van de samen-

werkende partijen. En dat is precies wat Berkvens biedt. Toegang tot meer. 

Een partner die 
méér biedt 

Inhoud

 

Een partner die méér biedt 3

Meer voor woningbouwverenigingen 4

Meer voor architecten en adviseurs 6

Meer voor aannemers  8

Meer voor handelspartners 10

Service die verder reikt  12

B-sure, samenwerking op alle niveaus 16

Deuren 18

Kozijnen 20

Garnituur en accessoires 21

Berkvens, toegang tot meer 22



5

Meer voor 
woningbouwverenigingen 

Duurzaam, snel en zonder overlast

Berkvens biedt woningbouwverenigingen op meerdere niveaus 

toegevoegde waarde. Op productniveau bijvoorbeeld, in de 

vorm van bijzonder duurzame en onderhoudsvriendelijke 

deuren en stalen kozijnen met een lange levensduur. Binnen 

tien minuten gemonteerd. Dat komt niet alleen het tempo 

van het bouwproces ten goede. Het betekent ook dat  

bewoners bij grootschalig onderhoud minimale overlast 

onder vinden. 

Efficiënte logistiek 

De soepele voortgang van de bouwstroom bij omvangrijke 

renovatieprojecten, wordt door het serviceconcept Logicon 

gegarandeerd. Alle materialen worden just in time aangele-

verd in een container, beladen op volgorde waarin de ver-

schillende woningen worden aangepakt. Daarmee kunnen 

onze monteurs zich exact voegen naar de planning en het 

tempo van de voorgaande en navolgende disciplines. Via dit 

concept bieden we de mogelijkheid om oude deuren mee 

terug te nemen. Bestaand hang- en sluitwerk kan desge-

wenst op kostenefficiënte en duurzame wijze worden her-

gebruikt. 

Ook bij mutatieonderhoud 

Ook bij mutatieonderhoud voorziet Berkvens in een efficiënte 

en makkelijke oplossing. We werken met een netwerk van 

voorraadhoudende dealers, strategisch gespreid over het 

land. Van daaruit worden de gevraagde deuren en het  

hang- en sluitwerk zeer snel geleverd. Ook wanneer het om 

kleinere aantallen gaat. Mocht een product niet op voorraad 

zijn, dan zorgen wij ervoor dat de dealer het zo snel mogelijk 

in huis heeft. 
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Functioneel en esthetisch 

Of het nu gaat om een stompe luxe stijldeur, een vlakke gelakte opdekdeur of een speciale 

geluidwerende deur/kozijn-combinatie. Om een strak en modern interieur of een warme, 

meer landelijke ambiance. Om een kleinschalig prestigieus project of een grootschalig  

project op een uitbreidingslocatie. Berkvens biedt de architect of adviseur een passend  

advies. In functionele én esthetische zin. 

Ondersteuning, persoonlijk en online 

Onze totaaloplossing reikt verder dan een deur die qua kleurstelling en uitstraling  

aansluit bij de beeldkwaliteit van uw ontwerp en die beantwoordt aan de geldende normen. 

Wij ondersteunen u ook in het selectieproces en bij het opstellen van het bestek.  

Op onze website vindt u via een slimme zoekfunctionaliteit heel gemakkelijk uw weg door 

het uitgebreide assortiment, tot precies het product dat u zoekt. Inclusief alle technische 

tekeningen en maatvoeringen die u nodig heeft. En met heldere bestekteksten die u in 

diverse formaten kunt downloaden. Op het moment dat u dat uitkomt en snel. 

Meer voor 
architecten  
en adviseurs 
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We weten immers hoe kostbaar uw tijd is. Maar natuurlijk bieden onze adviseurs u desgewenst ook 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. Het is tegelijk uw persoonlijke ‘postbus’ waarmee wij u op de hoogte houden 

van alle belangrijke ontwikkelingen en de voor u relevante productinformatie. 

 

Passend in alle opzichten 

We helpen u snel en efficiënt de juiste deur/kozijn-combinatie te vinden, die uw ontwerp recht doet. Passend binnen  

budget. FSC®-gecertificeerd en milieuvriendelijk geproduceerd, dus passend binnen Duurzaam Bouwen. En passend  

binnen de wensen en verwachtingen van opdrachtgever en uiteindelijke bewoner; Berkvens deuren en kozijnen zijn  

bij zonder duurzaam, krasvast en UV-bestendig. Ze vragen nauwelijks onderhoud en blijven hun uitstraling behouden. 



Meegaand in de bouwstroom 

Als aannemer verwacht u een kwalitatief perfect product 

voor een concurrerende prijs. Maar u wilt meer. U wilt dat 

het gehele bouwproces soepel verloopt. Zonder haperingen. 

En zonder dat u daar naar om hoeft te zien. Berkvens biedt u 

een totaaloplossing die zich naadloos voegt in de bouw-

stroom. Die zonder oponthoud, maar wel met de noodzake-

lijke flexibiliteit, aansluit bij de disciplines die de montage 

van deuren en kozijnen voorafgaan en volgen. Daarom zijn 

we bij voorkeur al in een vroege fase bij het bouwproces 

betrokken. Daar waar nog inefficiency te elimineren valt en 

wellicht snellere, betere of meer voordelige alternatieven 

zijn aan te dragen. 

Alle zorg uit handen 

We zorgen voor een uitgekiende aanvoer van producten, just 

in time, in containers die beladen zijn in volgorde van de af 

te bouwen woningen. We zorgen voor snelle montage,  

zonder rommel, zonder overlast. We zorgen voor afvoer van 

oude materialen en verpakkingen. We zorgen voor slimme 

serviceconcepten die het u makkelijk maken bij het bestellen, 

bij klantkeuzebegeleiding, bij administratieve verwerking en 

financiële beheersing van meer- en minderwerk. Opdat u 

zich geen zorgen hoeft te maken. 
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Meer voor aannemers 



Meer voor 
handels-
partners 
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Geselecteerde dealers 

Naast rechtstreekse belevering van projecten werkt Berkvens 

samen met een beperkt aantal handelspartners, strategisch 

verspreid door het land. Partners die wij onderscheidend  

vermogen bieden, door samenwerking die gericht is op maxi-

male service aan hun afnemers. 

Slim voorraadbeheer 

De samenwerking met onze handelspartners is sterk gericht 

op een zo efficiënt mogelijk voorraadbeheer. Onze bedrijfs-

processen zijn zodanig ingericht, dat we zeer snel kunnen 

leveren. Daardoor kunt u uw klanten een optimale service-

graad bieden, met een hoge omloopsnelheid van voorraden. 

Informatie en training 

Veel faalkosten in de bouw kunnen worden voorkomen door 

het maken van de juiste keuzes. Zeker wanneer het gaat om 

complexe kozijn/deur-oplossingen, waarbij wet- en regel-

geving rondom bijvoorbeeld brandvertraging en geluid-

werendheid een rol spelen. Via gerichte trainingen en heldere 

documentatie voorzien we u van alle kennis die u nodig 

heeft om aannemers, afbouwers en andere klanten deskun-

dig voor te lichten en te adviseren en daarmee zelfstandig 

projecten te managen. 
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Service die verder reikt 

Uniform Bestel Systeem (UBS)

Samenwerking in de voorbereiding 

U weet alles van bouwen. U bent de specialist als het gaat om ontwerpen, 

engineeren, voorbereiden, plannen, coördineren en uitvoeren. Berkvens is 

dat op het gebied van ‘sparingsmanagement’; alles wat te maken heeft  

met deuren, kozijnen en toebehoren. Met het UBS - het Uniform Bestel 

Systeem dat we speciaal voor de woningbouw ontwikkelden - bieden we 

een digitaal platform waarop deze specialismen bij elkaar komen. 

Met UBS bestelt u snel en eenvoudig de juiste deuren, kozijnen en garni-

tuur, zonder dat u het overzicht verliest. De software neemt u alle uitzoek- 

en regelwerk uit handen. UBS is een perfect hulpmiddel bij het opstellen 

van deur- en kozijnspecificaties. U beschikt daarmee over betrouwbaar  

gereedschap dat faalkosten vermindert en bestelgemak, overzicht en  

controle vergroot.

• efficiënter specificaties opstellen

• totaaloverzicht per project

• specificaties per woning en per sparing

• gebruiksvriendelijke web-based interface 

• koperskeuze eenvoudig te verwerken

• verminderde faalkosten

DeurIdee

Samenwerking bij koperskeuze 

U wilt kopers en wellicht ook huurders de nodige keuzevrijheid bieden.  

Ook wat betreft binnendeuren, die immers in hoge mate bepalend zijn voor 

het creëren van een individuele woonbeleving. Tegelijk is dat keuzeproces 

een arbeidsintensief traject; afwijkingen zijn nu eenmaal lastig te managen. 

Via het serviceconcept DeurIdee nemen wij de afhandeling en begeleiding  

van de klantkeuze grotendeels van u over. 

DeurIdee biedt u de mogelijkheid om bewoners persoonlijke interieur-

accenten aan te laten brengen, zonder dat u daar enig omkijken naar heeft. 

Bewoners kunnen eenvoudig zelf kiezen uit een samengesteld assortiment 

deuren, kozijnen en garnituren. DeurIdee voorziet in een DeurIdee brochure 

en een digitale showroom: www.mijndeur.nl. Klantgericht bouwen en optimale 

procesbeheersing gaan zo probleemloos samen. 

• optimale keuzevrijheid bewoners 

• eenvoudig in gebruik

• coördinatie en ondersteuning klantkeuzetraject 

• procesondersteuning via Uniform Bestel Systeem (UBS)

• logistieke ondersteuning via Logicon
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Dat de partijen waarmee u binnen het bouwproject samen-

werkt, topkwaliteit leveren, mag als vanzelfsprekend gelden. 

Het gaat er evenzeer om dat ze bijdragen aan een optimale 

beheersing van het bouwproces. Van logistiek, kosten en  

administratieve afhandeling. Een aantal serviceconcepten 

die wij daarvoor bieden, lichten we hier uitgebreider toe. 
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Logicon

Samenwerking in de logistiek 

Enerzijds wilt u uw bouwproces zo lean mogelijk organiseren. Alle ineffici-

ency eruit halen om de totale som van kosten te verlagen. Anderzijds weet 

u uit ervaring dat enige armslag onontbeerlijk is; de praktijk is nu eenmaal 

weerbarstiger dan de theorie. In dit spanningsveld biedt het logistieke  

concept Logicon uitkomst. 

Efficiënt bouwen veronderstelt dat datgene wat u nodig heeft, op het  

juiste moment voorhanden is. Ook deuren, kozijnen en hang- en sluitwerk. 

Speciaal daarvoor ontwikkelden wij Logicon. We inventariseren de routing 

en planning van het project en verwerken dit tot een lever- en montage-

schema. Op basis daarvan laden we containers met de juiste deuren, kozijnen 

en hang- en sluitwerk, die just in time op de bouwplaats arriveren. De  

inhoud van de containers is zorgvuldig afgestemd op projectomvang en 

bouw tempo. Bovendien zijn de containers op afbouwvolgorde geladen, 

waardoor hogere dagproducties kunnen worden gerealiseerd. Wij zorgen 

voor de logistieke begeleiding van het proces. En voor de montage en het 

afhangen uiteraard. Snel, zorgvuldig en exact op het juiste moment. 

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

•  geen opslagruimte of opslag in woningen nodig 

•  tijdbesparing doordat deuren en kozijnen niet gelost hoeven te worden 

•  flexibiliteit 

•  begeleiding van het gehele traject, inclusief afvoer oude materialen en 

verpakkingen 

Provicon

Samenwerking in de financiële administratie 

Afwijkingen in het bouwproces zijn vaak lastig te beheersen. Zeker in  

financiële zin. Meer- en minderwerk dat in rekening wordt gebracht,  

dient helder inzichtelijk te zijn. Provicon biedt u op eenvoudige wijze alle 

trans parantie die u wenst. Met het serviceconcept Provicon beschikt u over 

een betrouwbaar gereedschap, die u inzicht verschaft in datgene wat is  

afgesproken en gefactureerd. U weet vooraf exact waar u aan toe bent, 

zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bovendien nemen wij u met  

Provicon veel zorgen uit handen. 

Samen met u inventariseren we alle specificaties en adviseren we u over 

eventuele speciale toepassingen. Vervolgens wordt het project via het  

Uniform Bestel Systeem integraal in kaart gebracht. Van deuren, kozijnen en 

hang- en sluitwerk tot en met montage. U ontvangt dus vooraf een exacte 

kostenopgave in de vorm van een aanneemsom. Tijdens het bouwproces 

bewaken we zorgvuldig alle afwijkingen ten opzichte van deze overeen-

gekomen aanneemsom. Deze afwijkingen worden na goedkeuring als 

meer- of minderwerk separaat in rekening gebracht.

•  budgetbewaking

•  termijnfacturatie na montage

•  separaat meer- en minderwerk

•  verminderde papierstroom

•  minder risico’s dankzij betere procesbeheersing
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Bijzondere koperswensen mogelijk maken
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De complexiteit van woningbouwprojecten is de laatste jaren enorm  

toe genomen. Door uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen, steden-

bouwkundige opgaven, toenemende invloed van de woonconsument,  

focus op duurzaam en verantwoord bouwen. Steeds nadrukkelijker doet 

zich de noodzaak voor om de totale som van kosten terug te dringen.  

Hoog tijd dus om de explosief gestegen faalkosten in de bouw voortvarend 

aan te pakken. Om het bouwproces daadwerkelijk lean in te richten en de 

samenwerking tussen de verschillende partijen zodanig te organiseren dat 

verspilling en inefficiency zoveel mogelijk worden geëlimineerd. 

Met B-sure biedt Berkvens de woningbouw een geïntegreerde aanpak om 

de grip op het gehele bouwproces te verstevigen. In deze totaaloplossing 

komen alle voorgaande serviceconcepten samen. Daarmee beschikt u over 

belangrijke tools én professionele ondersteuning om de performance te 

verbeteren op het gebied van informatie, uitvoering, klantgerichtheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

PrOcESBEhEErSInG En InFOrMAtIE 
Digitale bibliotheek 
De juiste producten en specificaties, dank-
zij de bestekservice van De Twee Snoeken 
en de website van Berkvens.

tekeninganalyse 
Tekeningen worden vooraf gecontroleerd 
op uitvoerbaarheid (sparingsmaat, draai-
baarheid, monteerbaarheid, Bouwbesluit).

technische projectdocumentatie 
Precies zoals u de informatie nodig heeft: 
niet te veel, niet te weinig. Op tijd en altijd 
beschikbaar. 

Uniform Bestel Systeem (UBS) 
Snel en foutloos specificeren op één plat-
form, in elke fase. Altijd en overal in te zien 
door alle betrokkenen.

PrOcESBEhEErSInG En UItvOErInG 
Projectanalyse
Begeleiding door onze bouwcoördinator 
maakt de uitvoering en het bijsturen een 
stuk gemakkelijker. 

check & Go
Besparing op onnodig oplopende faalkosten 
door vroegtijdige sparingcontroles bij de 
eerste woningen. 

Kavel en sparing
Kritische producten worden voorzien van 
een sticker met kavel en sparing voor een 
juiste identificatie. 

100% Sparingsmaatcontrole
De afbouwplanning blijft op schema dankzij 
deze controle voor montage (optioneel). 
Hierdoor heeft u de tijd om eventuele cor-
recties aan te brengen en kunnen bete-
gelen en aftimmeren gewoon doorgaan. 

Logicon
Door logistieke afstemming sluiten de  
processen op elkaar aan, kunnen we mee-
bewegen met afwijkingen in de planning, 
worden lostijden verkort en heeft u maxi-
male flexibiliteit in de montage. 

Montage
We beschikken over een landelijk netwerk 
van gespecialiseerde, goed getrainde mon-
teurs voor vakkundige en snelle montage. 

Provicon
Voor optimale budgetbewaking volgens  
bestelling in UBS. Termijnfacturatie en sepa-
rate verrekening van meer- en minderwerk. 
U weet vooraf exact waar u aan toe bent. 

PrOcESBEhEErSInG En  
KLAntGErIchthEID 
totaalassortiment
•  de juiste producten, functioneel én  

esthetisch 
•  continue focus op procesbeheersing 
•  één sparingsmaat kozijnen, zodat klant-

keuze geen bouwkundige consequenties 
heeft

•  compleet assortiment afgelakte stijl-
deuren, gericht op diverse interieurstijlen 

DeurIdee
Een klantkeuzeconcept voor deuren, kozijnen 
en garnituur. Klantkeuzes worden op niveau 
van kavel en sparing verwerkt in UBS,  
Provicon (financieel) en Logicon (logistiek). 

Mijndeur.nl
In de digitale showroom www.mijndeur.nl 
kunnen klanten via een eigen login hun 
keuzes maken. Alleen de mogelijke project-
keuzes worden getoond. Klanten beoordelen 
op het beeldscherm hoe het er straks uit 
zal zien. Snel, eenvoudig en overtuigend. 
Uiteraard in combinatie met de voordelen 
van DeurIdee. 

Klantgericht bouwen
Overleg met Berkvens over projectspeci-
fieke afspraken.

PrOcESBEhEErSInG En MvO 
Milieuvriendelijke kantbewerkingsstraat
PVC is vervangen door kantenfolie. 

tcS lakstraat
Reductie van VOS (vluchtig organische  
stoffen) met 95%. 

FSc®

Alle binnendeuren dragen het FSC-label

retourstroom afval 
ISO 14001 

vcA
Opleiding veilig werken en omgaan met 
milieu, verplicht voor onderaannemers.

B-sure 
samenwerking 
op alle niveaus 
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BeranoBerkolux

WoningtoegangsdeurBerkopal

Berklon

Deuren
Berkvens biedt u een breed assortiment woningbouwdeuren bestaande uit gelakte  
deuren, gegronde massieve MDF -deuren, gelakte stijldeuren en HPL -deuren. Van vlakke 
deur tot luxe stijldeur, met of zonder glas: voor iedere situatie een passende oplossing. 
Kijkt u voor het complete assortiment op www.berkvens.nl/assortiment/deuren.

Facet profiel

Duivejager profiel

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. 
Zowel het Berdo stalen montagekozijn, het Avento 1.5 mm stalen montagekozijn als  
het Berlegno houten montagekozijn hebben één sparingsmaat. Ze zijn onderling  

uitwisselbaar en behoeven dus geen bouwkundige aanpassingen. Kijkt u voor het complete assortiment op 
www.berkvens.nl/assortiment/kozijnen.

Satijn

Ventilatierooster

RVS Noorwegen

Blank glas

RVS Luxemburg

Satijn facet

Aluminium O-line

Blank facet

Spionoog*

Aluminium C-line

Valdorpel*

Aluminium S-line

Berkvens slot

RVS Finland

Avento 1.5 mm montagekozijn, snoerprofiel optioneel

Berdo kozijnen

*GND-gecertificeerd leverbaar

Garnituur

Garnituur
Garnituur is de finishing touch van een deur. Naast de functionele eigenschappen van  
garnituur geeft garnituur een deur een specifieke uitstraling. Berkvens heeft een uitgebreid 
assoriment. Kijk voor een compleet overzicht op: www.berkvens.nl/assortiment/garnituur 

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

Accessoires

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 al onze producten voor de woningbouw 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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Berkvens Deursystemen 
Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland
T +31 (0)493 49 91 11 | F +31 (0)493 49 62 95
info@berkvens.nl | www.berkvens.nl 
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