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Bouwen voor woonzorg is een uitgesproken specialisme. De bijzondere aard hiervan  

vraagt immers een geheel eigen programma van functionele eisen. De combinatie van de 

functies wonen en zorg vraagt een enorme diversiteit aan producten en gespecialiseerde 

werkzaamheden. Ook waar het (technische) deuren, schuifdeur systemen, montage en 

hang- en sluitwerk betreft. 

Woonzorg - 
een aparte tak 
van sport 
Ook op logistiek vlak dient het bouwproces anders te worden georganiseerd. In veel gevallen 

wordt nieuwbouw gekoppeld aan bestaande bouw, wat betekent dat rekening moet  

worden gehouden met bewoners en het zorgproces. Deadlines moeten absoluut worden 

gehaald. En de uitvoering van sommige werkzaamheden vindt op een ander moment in 

het bouwproces plaats dan gebruikelijk. 

Kortom, het ontwerpen en realiseren van een woonzorgproject is een bijzonder complexe 

opgave. Een opgave waarbij Berkvens als specialist op het gebied van binnendeuren,  

kozijnen en schuifdeursystemen bij uitstek zijn toegevoegde waarde bewijst. 
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Alles onder één dak 

In woonzorgprojecten komen verschillende disciplines samen. 

Woningbouw, utiliteitsbouw en zorg. Drie terreinen waarop 

Berkvens zich als vanouds als specialist beweegt. Met een 

assortiment dat reikt van een gelakte opdekdeur met stalen 

kozijn tot complexe stompe HPL -deur. Van brand- en geluid-

werende deur/kozijn-combinatie met glas en aansluitingen voor 

domotica-toepassingen tot geavanceerde schuifdeurinstal-

latie met tilliftsysteem en Multi User toegangsvoorziening. 

Berkvens beschikt over de juiste gespecialiseerde mede-

werkers voor een snelle, efficiënte en betrouwbare montage. 

Biedt slimme serviceconcepten ter ondersteuning van het 

bestelproces, de logistiek en de financieel-administratieve 

afhandeling. En heeft de specialistische kennis in huis van 

wet- en regelgeving en van de bijzondere functionele eisen 

waar de realisatie van een woonzorgproject om vraagt. 

Alles onder één dak: één leverancier, één adviseur en  

één aanspreekpunt in elke fase van het bouwproces.  

Dat biedt toegang tot meer. 
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In woonzorgprojecten zijn schuifdeursystemen vaak een 

aantrekkelijk of noodzakelijk alternatief. Ze besparen belangrijke 

ruimte. Gebruikers met een beperking kunnen een schuif-

deur doorgaans makkelijker bedienen dan een conventionele 

deur. En ook voor de zorgverlener die bijvoorbeeld een  

rolstoel of bed voor zich uit duwt, biedt een automatisch  

aangestuurde schuifdeur uitkomst. 

De montage van een schuifdeursysteem vergt een andere 

aanpak dan van een conventionele deur/kozijn-combinatie. 

Om de voortgang van het bouwproces ongehinderd te laten 

verlopen en de vaart erin te houden, biedt Berkvens aan om 

niet alleen de montage op zich te nemen, maar ook de rest 

van de (metal stud) wand te plaatsen. 

Slimme 
(schuif)deur-
systemen 

6 7

Vari-Doors: voor elke toepassing 

Berkvens voert een zeer compleet assortiment hoogwaardige schuifdeursystemen: Vari-Doors.  

Een assortiment dat voor elke toepassing in de woonzorg de juiste oplossing biedt. Die oplossing bestaat 

uit een in de wand of voor de wand schuivend systeem, al dan niet met automatische aansturing, als  

alternatief voor een draaideur. Indien gewenst met een extra grote maatvoering (Vari-Doors Extreme);  

een ideale oplossing om aan elkaar grenzende ruimtes bij elkaar te betrekken. 

Om niet-mobiele bewoners probleemloos én drempelloos naar een andere ruimte te kunnen verplaatsen, 

is er het Vari-Doors Tillift Concept. Daarmee kunnen vrijwel alle voorkomende tilsystemen door het  

Vari-Doors schuifdeursysteem worden gevoerd. Zelfs als aan strenge brandwerende eisen dient  

te worden voldaan. Speciaal voor de woonzorg bieden wij het Multi User Concept. Dit biedt ruimte-

besparing en er zijn minder voorzieningen nodig, wanneer twee bewoners gebruikmaken van dezelfde 

badkamer. Via bewegingssensoren, waarschuwingslampen, magneetsloten en andere domotica- 

voor zieningen creëren we een betrouwbare en comfortabele toegangsoplossing die de privacy van de 

bewoners optimaal garandeert. 



Service die 
verder reikt 

Procesbeheersing 

Berkvens biedt topkwaliteit en diverse slimme servicecon-

cepten die bijdragen aan optimale beheersing van het bouw-

proces en zijn toegesneden op woonzorgprojecten. 

Bestel Concept Utiliteitsbouw 

Het Bestel Concept Utiliteitsbouw (BCU) brengt snelheid,  

efficiency en gemak in het proces van het opstellen van 

deur- en kozijnspecificaties. Hoe specifiek en uniek het pro-

ject ook is, met BCU laat het bestelproces zich op efficiënte 

en procesmatige wijze ondersteunen. 

Logicon

Door logistieke afstemming sluiten de processen op elkaar 

aan, kunnen we meebewegen met afwijkingen in de planning, 

worden lostijden verkort en heeft u maximale flexibiliteit in 

de montage.

Provicon

Voor optimale budgetbewaking volgens bestellingen in het  

Uniform Bestel Systeem (UBS). Termijnfacturatie met project-

specifieke afrekenstaten. U weet vooraf exact waar u aan  

toe bent. 
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Utiliteitskozijnen in de woonzorg 

Het utiliteitskozijn naar de afbouwfase 

In de traditionele utiliteitsbouw worden min of meer vanzelfsprekend in-

metselkozijnen 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 wo-

ningbouw, ontwikkelden we een aantrekkelijk alternatief: het montageko-

zijn, 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 utiliteit 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 beschadigingen neemt 

aanzienlijk af. Doordat de kozijnen pas in de afbouwfase gemonteerd  

worden, zullen de (domotica)voorzieningen die in het kozijn zitten minder 

snel beschadigen. 

•  lagere (faal)kosten

•  sneller afbouwen

•  minder beschadigingen

•  standaardisatie van afmetingen

•  nauwkeuriger bouwen

•  beter voldoen aan certificering 

Co-Mate

Samenwerking in de montage 

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

digitale meet apparatuur. De digitale inmeet gegevens worden in de fabriek gekoppeld aan een CNC-frees-

machine, 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
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Deuren
Berkvens is specialist in deuroplossingen voor woonzorg. Het assortiment reikt van 
gelakte opdekdeuren tot complexe stompe HPL -deur met topkant voor intensief gebruik. 
Zo nodig brand- en geluidwerende combinaties met glas en sparingen voor domotica-
aansluitingen. Maar ook geavanceerde schuifdeursystemen met tilliftsysteem en  
Multi User voorziening. Kijkt u voor het complete assortiment op www.berkvens.nl of 
www.vari-doors.nl

13

Solide schuifdeursysteem

Voor de wand schuifdeursysteem

Programmaschakelaars

Handzenders/ontvangers

Berkopal

Domotica

Schuifdeurautomaat

30 min.

Max. deurmaat
2.460 mm 
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30 min.

Een greep uit het assortiment

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

Topkant

30 min.

Schuifdeursysteem Extreme
 

30 min.
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Multi User Concept

Maximale efficiency, optimale privacy 

Met het oog op ruimtebesparing wordt in woonzorgcomplexen en verpleeghuizen 

steeds vaker gebruik gemaakt van één badkamervoorziening voor twee wooneenheden. 

De bewoners van beide wooneenheden maken dan gebruik van een gemeenschap- 

pelijke badkamer. Een efficiënte oplossing, mits optimale privacy wordt gegarandeerd. 

Vari-Doors maakt dit waar met het Multi User Concept. Een gebruiksvriendelijke en  

veilige domotica-oplossing voor gebruikers in een beschermde omgeving.

Bij het Multi User Concept worden de twee toegepaste schuifdeur systemen voorzien 

van bewegingssensoren, waarschuwingslampen en magneetsloten. Is de badkamer vrij, 

dan zien beide bewoners dit op de afwerklijst door middel van een groen LED-lampje.  

Is de badkamer bezet, dan licht een rood LED-lampje op. De schuifdeur wordt dan auto-

matisch vergrendeld, zodat de andere bewoner de badkamer niet kan betreden.  

Het verzorgend personeel kan direct zien of een bewoner in de badkamer is, door het 

tegelijk oplichten van beide lampjes. 

www.varidoors.nl/html/producten_multiuser.html



16 17

a
c
c
e
s
s
o
ire

s
e
n
 g

la
s

k
o
z
ijn

e
n

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. 
Ook voor intensief gebruik, zoals in de woonzorg. Domotica-oplossingen zijn ook mogelijk. 
Kijkt u voor het complete assortiment op www.berkvens.nl/assortiment/kozijnen

Accessoires en domotica
Berkvens biedt diverse accessoires. Van spionoog, valdorpel of deurdranger tot (brand-
werend) ventilatierooster. Maar ook diverse domotica-oplossingen zoals deurauto-
maten, Multi Users en tilliften zitten in het assortiment. Berkvens werkt samen met 
diverse leveranciers van (brandwerend) glas, zodat dit af fabriek gemonteerd leverbaar is. 

Kijkt u voor het complete assortiment op www.berkvens.nl/assortiment/accessoires

Brandwerend rooster

Brandwerend 
glas af fabriek 
leverbaar*

Screenline, antibacteriële privacy-oplossingen

Accessoires

Glas

Dorma ITS 96 deurdranger*Valdorpel*

Speciale ontwerpen  
met meervoudige 
glasopeningen mogelijk

Probusto kozijn
utiliteitskozijn voor zwaardere toepassingen met  
onzichtbaar gelaste verstekverbinding

Avento kozijn
montagekozijn voor de afbouwfase in de utiliteitsbouw

*GND-gecertificeerd leverbaar

30 min.

30 min.

60 min.

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.   

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 onze 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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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 FSC logo

(wordt geplaatst  
door drukker)
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