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Van ruwbouw...



...naar afbouw.

Niet metselen maar monteren
•  Plaatsen in de afbouwfase 
• Minder kans op beschadiging en vervuiling  
• Afgewerkt kozijn
• Minder schilderwerk op de bouw  
• Bij renovatie zonder breken te verwijderen
• Sneller bouwen tegen lagere kosten

In de utiliteitsbouw worden kozijnen al in de ruwbouwfase ingemetseld. Vervolgens gaat de elektricien 

nog in de ruimte aan de slag, de stukadoor, de timmerman … De kans dat de kozijnen beschadigen en 

vervuilen is daardoor aanzienlijk. Herstel blijkt in de praktijk niet alleen een forse kostenpost, maar ook 

een vertragende factor in de voortgang van het bouwproces.  

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Speciaal voor de utiliteitsbouw ontwikkelde Berkvens 

montagekozijnen die via een slim klemsysteem ‘droog’ worden gemonteerd in het eindstadium van  

de bouw.  Dat gaat aanzienlijk sneller en efficiënter. En er is véél minder kans op beschadigingen. 

Berkvens biedt u keuze uit verschillende combinaties van montagekozijnen en deuren. Avento en 

Berkopal bijvoorbeeld, voor als het er écht op aan komt! 



Berkopal houten 
woningtoegangsdeur

Avento stalen montagekozijn

Specificaties:
• Inbraakwerend WK2
• Brandwerend 30 minuten
• Geluidwerend 38 dB
•  Combinatie getest  

volgens NEN 5096 en  
NEN-EN 1634-1

Toepassingen:
• Appartementencomplexen
• Woonzorgcomplexen
• Bergingen
• Studentenhuisvesting enz.

Voor interne toegang vormen Avento en 

Berkopal een slimme én fraaie kozijn/deur-

combinatie. Inbraakwerend (WK2). Brand-

werend (30 min). En zo u wilt ook geluidwerend 

(38 dB). Elke combinatie van functionaliteiten is 

mogelijk, zodat u voor iedere binnenomgeving 

over de juiste oplossing beschikt. Een robuuste 

kozijn/deur-combinatie voor bergingen bijvoor-

beeld, die inbrekers weinig kans biedt. Een 

veilige toegangs oplossing in een appartemen-

tencomplex. Of een combinatie die verhindert 

dat de hele buurt meegeniet van een feestje 

in een studentenhuis.  

Nu ook inbraakwerende combinatie  
weerstandsklasse 2 (WK2)
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Toepassingen:
• Appartementencomplexen
• Woonzorgcomplexen
• Bergingen
• Studentenhuisvesting enz.

Nu ook brandwerende 
combinatie 60 minuten

Specificaties:
•  60 minuten brandwerend  

in de ‘droge’ afbouw
•  Getest volgens norm  

NEN-EN 1634-1
•  Één leverancier voor  

utiliteitskozijnen en -deuren

Toepassingen:
•  Schachten
• Vluchtwegen/trappenhuizen
• Algemene verkeersgebieden
• Brandscheidingen
•  Toegang zorgkamers,  

technische ruimtes enz. 

Het stalen montagekozijn Avento vormt met 

de houten Berkopal deur een perfect op  

elkaar afgestemde brandwerende combinatie 

(60 minuten). Een even efficiënt te monteren 

als fraaie oplossing voor situaties waarin 

hoge eisen worden gesteld aan de brand-

werendheid. Een totaaloplossing, geleverd 

door één specialist. Én een duurzame oplos-

sing, waar geen hardhout aan te pas komt. 

Berkopal biedt u keuze uit een grote verschei-

denheid aan kleuren, structuren en dessins. 

Stijlvolle veiligheid in ieder interieur! 

Berkopal houten deurAvento stalen montagekozijn



Detail deurdranger / glijarm

In bepaalde omgevingen is het handig en 

prettig wanneer een deur zichzelf sluit. Brand-

werende deuren moeten zelfs verplicht zijn 

voorzien van een deurdranger. Tegelijk wilt u 

met het oog op gebruikscomfort geen al te 

hoge weerstand op een deur. En het liefst 

ziet u een fraaie, bij voorkeur onzichtbare,  

oplossing. 

De inbouwdeurdranger voldoet aan al uw  

eisen. Deze glijarm-deurdranger is op elegante 

wijze in het deurblad en het kozijn geïntegreerd 

en wordt onzichtbaar gemonteerd. Door de 

gereduceerde openings -weerstand is de deur 

makkelijk te openen en is ook voor kinderen, 

ouderen en minder validen een veilige, com-

fortabele oplossing gegarandeerd. 

Specificaties:
• Voor 40 en 54 mm deurdikte
•  Gecertificeerd voor 30 en 60 minuten 

brandwerend 
•  Onzichtbaar gemonteerd 
•  Optimaal gebruikscomfort door  

gereduceerde openingsweerstand
•  Veilig, ook voor kinderen, mindervaliden  

en ouderen
•  Functioneel en esthetisch

Stijlvolle inbouw  
deurdranger voor Avento
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