
Parketdeur Eik Balkenhout

NIEUW



Parketdeuren Eik Balkenhout
Dikfineer verzaagd uit eiken balken, afkomstig uit gesloopte gebouwen. 
Fraai doorleefd en getekend. 

NIEUW in ons assortiment! 



Toelichting

-  De modellen hieronder zijn voorbeelden
-  U kan zelf specifiëren hoe de strookverdeling er moet uitzien - met of zonder groeven
- Kerndeuren in hoogte 201,5 – 211,5 – 231,5 cm zijn voorradig en direct beschikbaar om volgens  
 de klantenkeuze gefineerd te worden
-  Alle afwijkende maten kunnen op bestelling geproduceerd worden binnen quasi dezelfde termijn  
 als standaard deurmaten. Hiervoor graag vooraf prijs aanvragen.

Kenmerken Parketdeuren Eik Balkenhout

Deurkern
• Volspaan vulling
•  Extra brede eiken kantlatten
•  Dikte van bodydeur: 32 mm

Parketfineer
•  Parketfineer in balkenhout van 4 mm
•  Keuze nerfrichting
•  Keuze strookbreedte
•  Met of zonder groeven
•  Standaard groefprofiel: 
 Optioneel groefprofiel: U of V
•  Alle afwerkingstypes mogelijk

Opties

•  Retrokaders: inox, old silver, roest of zwart - beschikbaar in 4- of 6-ruits (nieuw)
• 4-/6-ruits: houten of stalen frame
•  Glaskeuzes: transparant, mat glas

Eik Balkenhout Verticaal
(5 stroken)

Retrokader Zwart 4-ruits Retrokader Zwart 6-ruits
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Parketdeuren Oppervlakte
Parketdeuren zijn verkrijgbaar in drie oppervlaktebewerkingen

Glad Geborsteld Lintgezaagd



Parketdeuren Afwerking
Afhankelijk van de oppervlaktebewerking kan de afwerking van de deur anders ogen.  
Wij tonen u diverse voorbeelden qua afwerking op een glad- en ruw oppervlak. 

Glad oppervlak
Geceruseerd

Ruw oppervlak
Geceruseerd

Glad oppervlak
Gelakt zwart (RAL9011) 

Ruw oppervlak
Gelakt zwart (RAL9011)

Glad oppervlak
Gekleurd grijs

Ruw oppervlak
Gekleurd grijs

Glad oppervlak
Olie grijs

Ruw oppervlak
Olie grijs

Glad oppervlak
Olie naturel

Ruw oppervlak
Olie naturel

Glad oppervlak
Vernis naturel

Ruw oppervlak
Vernis naturel

Glad oppervlak
Gekleurd naturel wit

Ruw oppervlak
Gekleurd naturel wit

Glad oppervlak
Olie naturel wit

Ruw oppervlak
Olie naturel wit

Glad oppervlak
Gekleurd wit

Ruw oppervlak
Gekleurd wit

Glad oppervlak
Olie wit

Ruw oppervlak
Olie wit
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Blokkaders Eik
WBP Berk/Eik Dikfineer standaard met of zonder schaduwvoegen.  
Uiterst stabiel vanwege de engineered constructie. Deuraanslag in massief eik.  
Verkrijgbaar in alle standaardmaten en als maatwerk. 

Kern multiplex WBP Berk

Massief eik

Schaduwvoeg Schaduwvoeg

Standaard 
blokkader Eik



WBP Berk/Eik Dikfineer met geïntegreerde massieve omlijsting.  
Een subliem product in bij de deur passend eiken fineerkwaliteit (extra rustiek, rustiek, bis, 1ste keus  
of balkenhout), oppervlaktebewerking (glad, geborsteld of lintgezaagd) en alle afwerkingen. 

www.breen-belgium.com

Massief eik

Massieve omlijsting Massieve omlijsting

Blokkader met 
geïntegreerde 

massieve omlijsting

Kern multiplex WBP Berk
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101% kwaliteit in binnendeuren, sinds 1986

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de getoonde deurmodellen voorbehouden. Uit deze brochure mag niets worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breen-Belgium. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. 

In onze showroom zijn onder meer de seriën Elegance eik, Parketdeuren en de nieuwe  
Parketdeur in Balkenhout opgesteld. Het is de moeite waard om deze te komen bekijken,  

want in de realiteit zijn deze deuren vele malen mooier dan op een foto. 

U bent van harte welkom! 


