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Sinds 1986 ontwikkelde Breen Belgium zich tot gespecialiseerde importeur en distributeur  
van binnendeuren met een zeer uitgebreide productkeuze.  
Elke klant vindt wel zijn gading in ons assortiment.

Stijlvolle binnendeuren van een superieur kwaliteitsniveau zijn onze focus.

Ons gamma omvat seriën in verschillende houtsoorten en modellen.
In lakdeuren is onze keuze onovertroffen.  
Ook designdeuren en vlakke binnendeuren maken deel uit van onze productselectie.

Beschikbaarheid en service zijn voor Breen Belgium cruciale factoren.
Daarom houden wij steeds een grote hoeveelheid deuren op voorraad.
Daardoor kunnen we de leveringstermijn zeer kort houden.

Het volledig assortiment wordt aan particulieren verdeeld via gespecialiseerde handelaars  
en deurenspeciaalzaken. Voor adressen zie www.breen-belgium.com, neem contact op via  
info@breen-belgium.com of bel ons op het nummer 03/312.90.80.

Activiteiten

• Distributie van deurbladen
• Inkasten van deuren
• Kleuren
• Ceruseren
• Vernissen
• Oliën
• Grondlagen
• Lakken

Via onze afdeling « Afwerking » kunnen wij een volledige oplossing bieden.  
Daarbij kunt u kiezen uit verschillende materialen voor de inkasting en uit een uitgebreide selectie 
modellen deurlijsten.

Showroom

Breen Belgium beschikt over een showroom, waarin alle deurseriën uit het assortiment op basis van 
een 100-tal deurmodellen geëxposeerd worden. 

De toonzaal is toegankelijk voor zowel architecten, professionele deurendistributeurs, schrijnwerkers 
als particulieren die er hun keuze kunnen maken. 

De showroom kan vrij bezocht worden tijdens normale openingsuren op weekdagen en op afspraak.

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. 

www.breen-belgium.com
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Vlakke Verfdeuren 
Plafondhoge Verfdeuren

Kenmerken Vlakke Verfdeuren

• Afwerking
 - Plafondhoge deuren 270 cm zijn standaard gegrondlaagd 
 - Deuren kunnen ingekast en volledig afgelakt besteld worden
 - Inkasting klassiek in MDF of WBP multiplex, in blokkader in  
  MDF of massief 44 mm
 - Plafondhoge en inverse deuren worden uitsluitend in  
  combinatie met een massieve blokkader geleverd
 - Voor afgelakte vlakke deuren raden we aan MDF klikkasten  
  22 mm in combinatie met massief houten kliklijsten Model 3  
  te gebruiken

• Vullingen (deurkern) - 201,5 - 211,5 - 231,5 cm
 - Tubespaan
 -  Volspaan
 -  Celrooster

• Vullingen (deurkern) - 270 cm (plafondhoog)
 - Massieve tubulaire kern
 - Volmassieve bovenregel 43,5 cm
 - Mogelijkheid tot verkleinen tot 231,5 cm
 - Volmassieve onderregel 10 cm
 - Volmassieve kantlatten 30 mm
 - Mogelijkheid tot versmallen ten belope van 5 cm  
  (2,5 cm elke zijde)
 - Deurdikte: 40 mm

Stijlkenmerken

Tubespaan 
201,5 - 211,5 - 231,5 cm

Massieve tubulaire kern
270 cm (plafondhoog)

Volmassieve bovenregel 
270 cm (plafondhoog)

Vlakke Verfdeur
201,5 - 211,5 - 231,5 cm

Plafondhoge Verfdeur
270 cm

www.breen-belgium.com
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Svedex Superlak

Stijlkenmerken
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Omschrijving

Svedex Superlak zijn plaatsklare afgewerkte deurgehelen van een hoog 
kwaliteitsniveau. 

Superlak

De afwerkingslaag van EPC Superlak is 10 x sterker dan UV-lak. EPC lak 
wordt gegoten en daarna gehard door een electronenstralenbundel in 
een zuurstofvrije bunker. Dit resulteert in een uitermate slijt- en krasvaste 
laklaag, die zonnestraal (UV-) bestendig en afwasbaar is. Omwille van de 
technologie zijn EPC Superlak deuren enkel in witlak (Alpine Wit = RAL 
9010) vanuit productie te bekomen. Optioneel is ook Extra Wit verkrijgbaar. 
Op de laklaag geldt een garantie van 10 jaar.

Indien gewenst kunnen Superlak deuren in andere kleuren gelakt worden. 
Dit gebeurt dan in de spuitinstallatie van Breen Belgium. 

Voor het volledige Svedex assortiment en andere modellen verwijzen wij u 
naar www.svedex.com. 

Opbouw

Superlak kan naar keuze besteld worden met een deurvulling in celrooster, 
tubepaan of volspaan. Dagstukken en deurlijsten zijn in gefoliede MDF. 
Specifiek aan Superlak is dat het deurblad in lijn ligt met de deurlijsten, wat 
een esthetische meerwaarde geeft aan het deurgeheel. Kozijnen zijn van 
een dichtingsrubber voorzien.

Maatwerk

Aangezien alle Svedex Superlak deurgehelen op bestelling geproduceerd 
worden, zijn deuren eveneens op maat verkrijgbaar. 

Opties

Standaard worden deuren geleverd met gewone scharnieren en D/N slot. 
U kan evenwel ook opteren voor onzichtbare scharnieren, magneetslot. 
Superlak is eveneens leverbaar in RF30 brandwerende uitvoering (Benor/
ATG 1639). Deuren kunnen van een freeslijn design motief voorzien worden. 
Deze versie wordt Svedex Linea genoemd.

Toepassingen

Svedex Superlak deuren zijn ideaal voor klanten, die opteren voor volledig 
afgewerkte en plaatsklare vlakke deuren. Kwalitatief uitstekend en met 
een ideale prijs-kwaliteitsverhouding. Svedex Superlak is bovendien zeer 
plaatsvriendelijk. Daarom worden ze ook door professionele plaatsers voor 
projecten gekozen.

www.breen-belgium.com
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Futura Design

21 standaardmodellen

Designs gefreesd met computergestuurde machines.
Sobere, elegante, uniforme en klasrijke designlijnen.
De basis voor een Futura design deur is een vlakke deur met spaanvulling.
Beschikbaar als verfdeur.

Breen Belgium is steeds bereid uw eigen design te verwerken.
De enige vereiste is dat uw ontwerp technisch haalbaar is. 

Stijlvol en elegant. Zoals voor elk kwaliteitsproduct zit het verschil in het detail.

Verfdeur - Model 88 Verfdeur - Model 90
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Model 70

Model 76

Model 82

Model 88

Model 71

Model 77

Model 83

Model 89

Model 72

Model 78

Model 84

Model 90

Model 73

Model 79

Model 85

Model 99

Model 74

Model 80

Model 86

Model 75

Model 81

Model 87

www.breen-belgium.com
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Elegance Wit

Stijlkenmerken

Sobere elegantie, kwaliteit en klasse

Kruisverdeling

12-ruits

10



Kenmerken Elegance Wit

•  Gebaseerd op vlakke verfdeuren met spaanvulling - densiteit 300 kg/m3

•  Standaard gegrondlaagd
•  Elegante, evenwijdig met de deurbreedte gefreesde designlijnen
•  Glasdeuren met MDF inlegkader, die naadloos aansluit en één geheel vormt met het deurvlak
•  Semi-transparant gewolkt glas 4 mm standaard voor modellen 91 - 93.
•  Transparant vlak glas 4 mm standaard voor modellen 97 – 98.  
 Semi-transparant gewolkt glas optioneel beschikbaar.
•  Optioneel: retrokaders inox, old silver, roest of zwart 

Op aanvraag kunnen wij ook andere strookverdelingen voorzien, bv. 4 stroken / 3 groeven.  
Graag hierover vooraf contact nemen met onze verkoopdienst.

Model 90 Model 91 Model 93 Retrokader zwart

Model 97/98

www.breen-belgium.com
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Ecolac
Een prachtige deur met een interessante prijs-kwaliteitsverhouding

Stijlkenmerken

Moulure/platband

Glaslatten

Glaslatten
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Model 23 Model 23 VRI (5)
Medaillon

Model 24

Model 50Model 51

Kenmerken Ecolac

•  Alle eigenschappen van een geassembleerde lakstijldeur
•  Alle maatwerk tegen een beperkt supplement
•  Glasdeurmodellen standaard zonder glas (glas kan als supplement)
•  Revolutionair en ingenieus technisch hoogstandje
•  Tijdloos in alle interieurs
• Constructie in 5 modellen

Technische kenmerken

•  Stijlen 115 mm - met MDF dekplaat 5 mm
•  Panelen 12 mm MDF
•  Massief houten kantlatten 22 mm
•  Massief houten moulure (10 mm afgerond)
•  Standaard gegrondlaagd

www.breen-belgium.com
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Eurolac

Stijlkenmerken

Moulure/Profilering

Platband paneel

Glaslatten
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Kenmerken Eurolac

•  Geassembleerde deur
•  Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een MDF paneel van 3 mm
•  MDF panelen 16 mm
•  Stijlbreedte: 115 mm, inclusief moulure
•  Afgeschuinde massieve moulure
•  Vlakke stijl-/regelverbinding met V-naad
•  Standaard wit gegrondlaagd
• Constructie in 2 modellen

Glas

• Transparant
• Transparant facet

Model 23 Model 24

www.breen-belgium.com
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24

Superlac

Stijlkenmerken

Moulure/Profilering

Platband paneel

Glaslatten
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Kenmerken Superlac

•  Unieke vormvaste constructie in 8 modellen
•  Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
•  Panelen in hoogwaardig MDF - densiteit 750 kg/m3

•  Stijlvolle moulure in massief hout
•  Stijlen en regels vergaard met deugels
•  Standaard voorzien van een witte grondlaag in 2-componenten polyurethaan lak

Model 23 Model 24 Model 810 VRI (4) Model 810 VRI (8)

Model 35 Model 34 Model 22 Model 25

www.breen-belgium.com
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Corbusier

Stijlkenmerken

Tijdloze klasse, doordachte eenvoud, duurzaamheid

Moulure/Profilering

Platband paneel

Profiel Glaslatten Model 23
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Kenmerken Corbusier

•  Stabiele constructie in 4 modellen
• Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
•  Panelen in hoogwaardig MDF van 750 kg/m3, voorzien van gestileerde opkanten
•  Moulure in massief hout
•  Stijlen en regels vergaard met deugels
•  Standaard voorzien van een gladde witte grondlaag in 2-componenten polyurethaanlak

Model 60 Model 23 Model 62 Square Model 62 Medaillon

www.breen-belgium.com
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M2 Primer

Stijlkenmerken

100% FSC (ecologisch) gecertifieerd

Moulure/Profilering

Platband paneel

Profiel Glaslatten
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Kenmerken M2 primer

•  Stabiele constructie in 7 modellen
•  Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
•  Panelen in MDF
•  Stijlen en regels vergaard met deugels
•  Standaard wit gegrondlaagd

Model 20Model 23Model 24

Model 40 Model 41 Model 44 Model 45

www.breen-belgium.com
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Classic

Stijlkenmerken

100% FSC (ecologisch) gecertifieerd

Platband paneel

Profiel Glaslatten
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Model 20Model 23Model 24

Model 40 Model 41Model 42 Model 43

Kenmerken Classic

•  Stabiele constructie in 7 modellen
•  Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
•  Panelen in MDF
•  Stijlen en regels vergaard met deugels
•  Standaard wit gegrondlaagd

www.breen-belgium.com
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Variante Classic

Stijlkenmerken

100% FSC (ecologisch) gecertifieerd

Moulure/Profilering

Platband paneel

Profiel Glaslatten
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Kenmerken Variante Classic

•  Stabiele constructie in 5 modellen
•  Gelamineerde massieve stijlen en regels, bekleed met een HDF plaat van 3 mm
•  Panelen in MDF
•  Stijlen en regels vergaard met deugels
•  Standaard wit gegrondlaagd

Model 20Model 23Model 24

Model 40 Model 41

www.breen-belgium.com
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Elegance Eik 1ste Keus

Stijlkenmerken

Strookbreedte

Deurkruk Kubic Shape

Designlijnen Eik Massief
V-vorm

Deurkern26



Kenmerken Elegance Eik 1ste Keus

• Fineerdeur – volspaan kern
• Inlegstroken eik massief
• Natuurfineer 0.6 mm – verticaal
• Designlijnen eik massief – V-vorm
• Model 90 : 6 gelijke stroken        
• Model 93 : kruisvormig inlegkader eik massief – standaard excl. glas
• Model Retro : retrokaders in inox, old silver, roest of zwart – standaard excl. glas
• Model 93 en model retro hebben een glasopening van +/- 250x250 mm
• Glaskeuzes : transparant of mat

Elegance Eik 1ste Keus
Model 90

Elegance Eik 1ste Keus
Model 93

Elegance Eik 1ste Keus
Retrokader Zwart

Retrokader Zwart

www.breen-belgium.com
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Elegance Eik Rustiek

Stijlkenmerken

Strookbreedte

Deurkruk Kubic Shape

Designlijnen Eik Massief
V-vorm
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Kenmerken Elegance Eik Rustiek

• Fineerdeur – volspaan kern
• Inlegstroken eik massief
• Natuurfineer 0.6 mm – verticaal
• Designlijnen eik massief – V-vorm
• Model 90 : 6 gelijke stroken        
• Model 93 : kruisvormig inlegkader eik massief – standaard excl. glas
• Model Retro : retrokaders in inox, old silver, roest of zwart – standaard excl. glas
• Model 93 en model retro hebben een glasopening van +/- 250x250 mm
• Glaskeuzes : transparant of mat

Elegance Eik Rustiek
Model 90

Elegance Eik Rustiek
Model 93

Elegance Eik Rustiek
Retrokader Zwart

Volspaan kern 
(vormstabiele constructie)

Massieve kantlat

Massief eiken inlegstrook

0,6 mm natuurfineer

Engineered quality

www.breen-belgium.com
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Elegance Eik Scratch

Stijlkenmerken

Fineer Eik
Lintzaagmotief

Deurlijsten Eik Massief
Lintzaagmotief Model 3

Designlijnen Eik Massief
V-vorm
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Kenmerken Elegance Eik Scratch

• Fineerdeur – volspaan kern
• Inlegstroken eik massief
• Natuurfineer 0.9 mm – verticaal
• Designlijnen eik massief – V-vorm
• Model 90 : 6 gelijke stroken        
• Model 93 : kruisvormig inlegkader eik massief – standaard excl. glas
• Model Retro : retrokaders in inox, old silver, roest of zwart – standaard excl. glas
• Model 93 en model retro hebben een glasopening van +/- 250x250 mm
• Glaskeuzes : transparant of mat

Elegance Eik Scratch 
Model 90

Elegance Eik Scratch 
Retrokader Zwart

www.breen-belgium.com
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Parketdeuren Eik

Stijlkenmerken

Een prachtige deur met een interessante prijs-kwaliteitsverhouding

32



Toelichting

-  De modellen hiernaast zijn voorbeelden
-  U kan zelf specifiëren hoe de strookverdeling er  
 moet uitzien - met of zonder groeven
-  Alle afwijkende maten kunnen op bestelling  
 geproduceerd worden. Hiervoor graag vooraf prijs  
 aanvragen.

Kenmerken Parketdeuren Eik

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

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

Opties

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

Eik Rustiek Verticaal
(4 stroken)

Eik Rustiek Verticaal
(5 ongelijke stroken)

Eik Bis Verticaal
(5 stroken)

Eik Rustiek
(6 ongelijke stroken)

Eik Rustiek Horizontaal
(14 stroken)

Eik Rustiek
(2 stijlen, 3 regels)

www.breen-belgium.com
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Parketdeuren Eik 
Ontwerp

Ontwerp uw eigen parketdeur

Op de vorige pagina ziet u diverse 
mogelijkheden qua indeling. Maar u kan ook 
zelf een parketdeur ontwerpen! 

•  Kies de nerfrichting, horizontaal, verticaal  
 of een combinatie
•  Gelijke- of ongelijke stroken 
•  Kies de fineerkwaliteit (Extra Rustiek,  
 Rustiek, Bis of 1ste Keus). Rustiek kan  
 grotere en meer noesten bevatten terwijl  
 Bis kleinere en minder noesten zal   
 bevatten. 
• Kies uw groefprofiel:  , U of V
•  Wilt u dat uw parketdeur een inlegkader  
 (eik of staal) of retrokader (inox, old silver,  
 roest of zwart) en glas (transparant of mat)  
 bevat? Ook dit is mogelijk in diverse  
 afmetingen en indelingen 
• Kies uw afwerking. Zie voor  
 afwerkingsmogelijkheden pagina 58/59 

Hiernaast kunt u uw ontwerp schetsen 
waarna wij dit graag met u bespreken. 

Engineered quality

4 mm parketfineer

Volspaan vulling

Extra brede  
eiken kantlatten
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Eik Vlak Fineer 
Verticaal - Horizontaal

Kenmerken Eik Vlak Fineer

• Fineerdeur – volspaan kern
•  Dikte natuurfineer: 0,6 mm
•  Kantlatten: eik massief 15 mm
• Geen design mogelijk

Eik Vlak Fineer
Verticaal

Eik Vlak Fineer
Horizontaal

www.breen-belgium.com
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Mecoral
Plaatsklare deurgehelen

Merida Verticaal

Nocta Verticaal

36



Omschrijving

Theuma Mecoral zijn plaatsklare afgewerkte en onderhoudsvrije deurgehelen.  
Zowel deurbladen, dagstukken als deurlijsten zijn met melamine afgewerkt.  

Vullingen (deurkern) - uitvoeringen

•  Celrooster
•  Tubespaan
•  Volspaan
•  Brandwerend RF30 (Benor ATG 2287)
•  Brandwerend RF60 (Benor ATG 1713)
•  Geluidswerend

Afwerking

•  De met melamine afgewerkte deklaag is krasbestendig, kleurvast en eenvormig.
•  Mecoral deuren zijn beschikbaar met zowel een horizontaal als verticaal houtdessin,  
 met uitzondering van de serie Allegro, welke alleen met verticaal houtdessin leverbaar is.
•  Dagstukken en deurlijsten hebben altijd een vertikale structuur.
•  Beschikbare kleuren: Allegro (witte eik), Nocta (donkere eik), Merida (midden eik), Delia (lichte eik).

Maatvoering

Standaardmaten Deurbladen
• Deurhoogtes Mecoral Verticaal: 201,5, 211,5 cm
•  Deurhoogte Mecoral Horizontaal: 201,5 cm

Opties

Standaard worden deuren geleverd met gewone scharnieren en D/N slot.  
Standaard scharnieren zijn 80/80 aluminium. Inox paumellen optioneel.  
U kan ook opteren voor onzichtbare scharnieren. 

Toepassingen

Mecoral deurgehelen zijn ideaal voor klanten, die opteren voor volledig afgewerkte en plaatsklare  
vlakke deuren. Onderhoudsvrij en met een ideale prijs-kwaliteitsverhouding.

Ook leverbaar
Delia (lichte eik)

Ook leverbaar
Allegro (witte eik)

www.breen-belgium.com
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Proma Economica Eik

Stijlkenmerken

Moulure/Profilering

Glooiende platband paneel

Glaslatten

38



Kenmerken Proma Economica Eik

•  Kwaliteits fineerdeur
• Harmonische fineerkeuze
• Stijlen, regels en panelen in aggloméré (volspaan 650 kg/m3)
• Afwerkingsfineer 0,9 mm
• Stijlen en regels vergaard met deugels

Model 24 Model 23
(6-ruits glasdeur)

www.breen-belgium.com
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Straight Europese Eik Massief

Stijlkenmerken

Afgeschuinde strakke moulure

Detail platband paneel

Profiel glaslatten
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Kenmerken Straight Europese Eik Massief

•  Stijlen, regels en panelen in massief Europese eik
•  Stijlen en regels vergaard met deugels
•  Perfecte verhoudingen van stijlen, onder- en tussenregels
•  Afgeschuinde strakke moulure

Kwaliteitsuitvoeringen

• Europese eik Bis

Glasdeuren

Alle types glasdeuren zijn verkrijgbaar, vb. 4-ruits, 6-ruits (standaard), 9-ruits, 12-ruits

Maatvoering

Deuren worden op bestelling gefabriceerd. Daarom kunnen ook alle deurmaten gemaakt worden. 
Voor meer details, raadpleeg uw verdeler.

Model 24 Model 23

www.breen-belgium.com
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Prior Europese Eik Massief

Stijlkenmerken

Elegante moulure

Detail platband paneel

Profiel glaslatten
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Kenmerken Prior Europese Eik Massief

• Stijlen, regels en panelen in massief Europese eik
•  Stijlen en regels vergaard met deugels
•  Perfecte verhoudingen van stijlen, onder- en tussenregels
•  Elegante stijlvolle moulure

Kwaliteitsuitvoeringen

• Europese eik Bis

Maatvoering

Deuren worden op bestelling gefabriceerd. Daarom kunnen ook alle deurmaten gemaakt worden. 
Voor meer details, raadpleeg uw verdeler.

Model 24 Model 23 Model 25 Model 22

www.breen-belgium.com
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Prestige Eik Massief

Stijlkenmerken

Elegant profiel

Middenregel en detail platband

Afgeronde paneelhoek
(Model M3)

44



Model M1 Bis

Model M3 Bis

Model M2 Rustiek

Model M4  
1ste Keus Kwartier

Model M5 Bis Model M6 Rustiek Model M7 Bis Model M9 Rustiek

Kenmerken Prestige Eik Massief

•  Warmte, natuurlijke charme en degelijkheid
•  Stijlen, regels en panelen in massieve eik
•  Stijlen en regels vergaard met deugels
•  Zeer elegante stijlvolle moulure

Kwaliteitsuitvoeringen

•  Franse eik 1ste Keus Kwartier
•  Franse eik 1ste Keus Dosse
•  Franse eik Bis
•  Franse eik Rustiek
•  Amerikaanse eik 1ste Keus
•  Amerikaanse eik Bis

Glasdeuren

Alle types glasdeuren zijn verkrijgbaar, vb. 4-ruits, 
6-ruits (standaard), 9-ruits, 12-ruits

Maatvoering

Deuren worden op bestelling gefabriceerd.  
Daarom kunnen ook alle deurmaten gemaakt worden.  
Voor meer details, raadpleeg uw verdeler.

www.breen-belgium.com
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Stalen Deuren
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Constructie

Stalen deuren bestaan typisch uit een frame en een 
deur, al dan niet in combinatie met een beglaasde 
wand in staalprofielen. Ideaal voor het creëren van een 
loftsfeer.

Het deurframe bestaat uit L- of winkelhaakprofielen 
van 40 x 40 x 5 mm, die voorzien zijn van boringen voor 
bevestiging in de muur. De deur zelf is opgebouwd 
uit L-profielen van 35 x 35 x 5 mm. Hierin worden 
T-profielen gemonteerd, waarin zowel glas als houten 
of metalen panelen kunnen geplaatst worden.

Metalen deuren kunnen voorzien worden van zwarte  
scharnieren, een ingebouwd verzinkt slot met deurkruk, 
cilinder en 3 sleutels. Deuren kunnen zowel in een 
uitgepleisterde muuropening, in een multiplex als 
een massief houten bekasting geplaatst worden. 
Alle metalen delen worden met een poedercoating 
afgewerkt in een RAL-kleur naar keuze (met 
uitzondering van speciale kleuren). De standaard  
RAL-kleur is RAL 9005 (mat zwart). 

Maatvoering

Deuren en wanden worden steeds ambachtelijk en 
op maat gemaakt. De uitvoeringsmogelijkheden zijn 
dus quasi onbeperkt. U kan uw creativiteit de vrije loop 
laten!  

Zie www.breen-belgium.com - “stalen deuren” voor 
meer foto’s en voorbeelden.

www.breen-belgium.com
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Stijlkenmerken

Profiel glaslatten

Stijl-/regelverbinding

Glas

MDF Steel Look Deuren
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Beide zijden van de deuren uit de MDF Steel Look serie zijn voorzien van zwarte MDF en voorzien van 
helder Securit glas (optioneel ook mogelijk met gezuurd- of gekleurd glas). 

Deze deuren moeten nog worden voorzien van een vernislaag. 

Kenmerken MDF Steel Look Deuren

•  Breedte stijlen: 75 mm
•  Maximum diepte slotgat: 64 mm
• Alle maatwerk mogelijk

Model MSL8 Model MSL4 Model MSL1Model MSL6P Model MSL3

Model MSL10 Model MSL11 Model MSL12

www.breen-belgium.com
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Glazen Deuren
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Glazen deuren bestaan uit gehard veiligheidsglas, dat een thermische behandeling onderging.  
Daardoor zijn ze vijfmaal sterker dan gewoon glas. Ze zijn beschikbaar in de typische diktes 8, 10 tot 12 
mm. Alle deuren worden op maat geproduceerd, geslepen en voorgeboord volgens de functionering 
en het beslag dat u wenst. De meest voorkomende uitvoeringen zijn: Klaar glas • Clearvision (extra 
helder) • Mat • Gezandstraald met motieven, tekeningen of logo’s. Te verkrijgen in verschillende  
kleuren en figuurglas.  
 
Accessoires

Accessoires (scharnieren, sloten, deurgrepen, …) zijn te bestellen in volgende finishes:  
Zwart, Inox of Inox Look, Alu Naturel, Chroom Mat of Glanzend.

Zandstraling

Voor het zandstralen van motieven, logo’s of tekeningen wordt een onderscheid gemaakt tussen 
“eenvoudige” tekeningen en meer complexe, waarvoor een supplement geldt. De meest courant 
gevraagde zandstralingen vallen hoe dan ook onder de “eenvoudige”. U kan steeds een overzicht  
van de meest gevraagde tekeningen opvragen via Breen Belgium (info@breen-belgium.com).

Deurtypes

1. Scharnierdeur – gewone scharnieren
Hierbij worden normaal 2 scharnieren voorzien, die dezelfde werking hebben als 
de scharnieren van een gewone deur (opening 90°). Scharnieren kunnen bevestigd 
worden op een dagstuk of een uitbezette doorgang, waarbij dan bij voorkeur wel 
een deurstop gebruikt wordt. Deze kan bijgeleverd worden onder de vorm van een 
slot, kruk en sluitplaat, ofwel kan de slaglat in het dagstuk als deurstop fungeren.

2. Vloerveer
Bij gebruik van een vloerveer bevindt het veermechanisme zich in een module 
in de vloer. Deze wordt van een afdekplaat voorzien. De vloeruitsparing is typisch 
315x120x45 mm. Bijkomend zijn een onder-, bovendraaischoen en bovendraaispil 
nodig. In deze uitvoering kan de deur – indien gewenst – van een stop op 90° 
voorzien worden. In combinatie met een vloerveer worden doorgaans ook 
deurgrepen gebruikt.

3. Veerscharnieren
Ook wel “doorslaande deur” genoemd. Voorzien van 2 scharnieren met ingebouwd 
hydraulisch veermechanisme, waarbij de deur 90° kan draaien in beide richtingen.  
De scharnieren worden gemonteerd op het dagstuk of de uitbezette doorgang.  
In combinatie hiermee wordt gewoonlijk een deurtrekker gebruikt.

4. Schuifdeur
Voor een schuifdeur wordt een volledig schuifdeursysteem (rail, rolkit + alu 
eindkapjes) bijgeleverd, vóór de muur lopend. Een deurgeleider is eveneens 
inbegrepen. Voor de bediening van de schuifdeur kan een gat in de deur gefreesd 
worden of wordt een schuifdeurgreep of –knop bijgeleverd.

www.breen-belgium.com
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Prestige Diverse Houtsoorten
In de Prestige reeks zijn een arsenaal aan modellen beschikbaar in diverse houtsoorten en bovendien 
met verschillende profileringen. Alle deuren worden op bestelling gemaakt in de maatvoering die u 
wenst.

Houtsoorten

•  Massieve stijlen/regels in Tulip Wood met MDF panelen (standaard niet gegrondlaagd)
•  Frans/Europese Eik Rustiek, bis, 1ste Keus (Kwartier/Dosse)
•  Amerikaanse Eik Bis, Eik 1ste Keus, Eik 2de Keus
•  Kerselaar, Esdoorn, Yellow Pine, Grenen Bis, Amerikaanse Notelaar Bis, Red Alder, Tulip Wood,
 Meranti, Koto

Moulures

Deuren kunnen gefabriceerd worden met verschillende profielen/moulures. 
Op aanvraag bezorgen we u graag een overzicht.

Modellen

Op de volgende pagina’s vindt u tekeningen van een aantal beschikbare deurmodellen.  
Ook afwijkende modellen kunnen geproduceerd worden. Verzoek hiervoor dan wel een tekening met
maatvoering te bezorgen.

Opties/Bewerkingen

Deurmodellen kunnen in speciale bewerkingen of uitvoeringen gemaakt worden, o.a.:
•  Bekappen van deurblad
•  Opdek deurblad
•  Opleglijsten (recht met moulures 200 – 500)
•  Halfronde deur (bovenaan)
•  Deur met schuine hoek
•  Antiek maken
•  Aanpassen hoogte van middenregel

Maatvoering

Vermits deuren op bestelling worden geproduceerd zijn alle maten mogelijk.
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Model 
PLC01 A

Model 
PLC02 G4

Model 
PLC01 B

Model 
PLC02 G6

Model 
PLC01*

Model 
PLC02**

Model 
A400/G4

Model 
A400/G6

Model 
A400

Model 
A400/G9

Model 
A400/G1

Model 
A400/G12

Model 
A400/GS9

Model 
A401/G10

Model 
A406

Model 
A406/G3

Model 
A400/Gov

Model 
B400

Model 
B400/G1

Model 
B400/G6

Model 
B400/G9

Model 
B401/G12

Model 
C400

Model 
C400/G1

PLC 01*: 1 zijde kader, andere zijde planken - PLC 02**: 2 zijden planken

www.breen-belgium.com
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Model  
E400

Model  
E400/G1

Model  
E400/G6

Model 
E400/G9

Model 
J400

Model 
J400/G1

Model 
J400/G6

Model 
J400/G9

Model 
J400/2

Model 
R400

Model 
R400/G1

Model 
R400/G6

Model 
Z400

Model 
Z405-P3

Model 
Z401

Model 
Z407

Model 
Z402

Model 
Z403-P4

Prestige 
Diverse 
Houtsoorten
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Deurpaumellen
Paumellen (zonder vaasknop)

1  Inox massief
2  Alu Look
3  Chroom
4  Old Silver
5  IJzer
6  Roest
7  Brons
8  Koper Titanium
9  Old Yellow
10  Koper Mat
11  Wit
12  Zwart

Paumellen (met vaasknop)

1  Inox Vaas
2  Chrome Vaas
3  Old Silver Vaas
4  IJzer Vaas
5  Roest Vaas
6  Zwart Vaas
7  Koper Titanium Vaas
8  Old Yellow Vaas
9  Brons Vaas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

www.breen-belgium.com
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Deurlijsten
Model 1
•  Massief te verven
•  MDF
•  Eik massief
•  Eik MDF 

12 x 68 mm

Model 2
•  Massief te verven
•  MDF
•  Eik massief
•  Eik MDF 

22 x 90 mm

Model 3
Rechthoekig met 
tussenliggende kop
•  Eik scratch
•  Eik massief
•  Massief te verven 

12 x 68 mm

Model 4
•  Massief te verven
•  MDF
•  Eik massief
•  Eik MDF

12 x 68 mm

Model 6
•  Massief te verven
 (gegrondlaagd)
•  Massief te verven
 (niet gegrondlaagd)

15 x 80 mm

Model 8
•  Eik massief

12 x 90 mm
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30 x 100 mm - met console 33 x 105 mm - hoogte 150 mm

Model C10
•  Massief gegrondlaagd 

42 x 145 mm - met console 47 x 155 mm - hoogte 200 mm

Model C20
•  Massief gegrondlaagd

34 x 92 mm - met console 40 x 98 mm - hoogte 200 mm

Model Classic 1
•  Massief gegrondlaagd 

34 x 130 mm - met console 40 x 136 mm - hoogte 200 mm

Model Classic 2
•  Massief gegrondlaagd 

www.breen-belgium.com
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Deurafwerking

Breen Belgium BVBA is uitgerust met een afwerkingsdepartement, waarin volgens de wens van de 
klant volgende bewerkingen worden uitgevoerd:
•  Inkasting van deuren op maat (deurblocs)
•  Kleuren en vernissen
•  Oliën
•  Grondlagen en lakken

Kwaliteit van de afwerking is hierbij de norm. Wij beschikken over een volledig digitaal gestuurde 
spuitinstallatie, speciaal voor de afwerking van binnendeuren. Zo kunnen we een absolute en 
constante afwerkingskwaliteit garanderen. 

1. Inkasting op maat

Deuren worden op traditionele wijze op maat van de muuropening ingekast. Zo ontvangt u uw deuren 
dus in kit. U hoeft de componenten nog enkel te assembleren vóór de plaatsing. Wat de gebruikte 
materialen betreft, kan u kiezen uit een aantal mogelijkheden naargelang uw budget en de kwaliteit 
die u wenst.
Bekasting: Multiplex WBP, Massief of MDF
Deurlijsten: Massief of MDF in verschillende modellen
Beslag: inox, nikkel, messing, old silver, roest, zwart, brons, chroom, koper, mat zwart, old yellow, font, 
old brass, wit, rosa, ijzer

Voor lakdeuren zijn plaatsklare MDF klikkasten en plaatsklare standaard gegrondlaagde en 
voorbewerkte massieve klikkasten en -lijsten uit voorraad leverbaar.

2. Kleuren/Vernissen

Deuren uit ons assortiment kunnen plaatsklaar gekleurd en gevernist vanuit onze afwerkingsafdeling
geleverd worden. In dat geval krijgen de deuren, de bekasting en de deurlijsten een complete 
meubelafwerking.

Kleur- en verniswerken worden in 8 mogelijke uitvoeringen aangeboden:
•  naturel gevernist (geen kleur)
•  gebeitst “lichte eik”(Kleur Nr 2)
•  gebeitst “midden eik”(Kleur Nr 4)
•  gebeitst “donkere eik”(Kleur Nr 6)
•  gebeitst “naturel wit”
•  gebeitst “wit”
•  geceruseerd
•  gebeitst “grijs”

De kleurafwerkingen worden toegepast op deuren in eik.  
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3. Oliën

Deuren in eik kunnen plaatsklaar in een olie-afwerking geleverd worden.  
Kleuren in olie-afwerking zijn de volgende:
•  naturel
•  naturel wit
•  wit
•  grijs
•  antiek

De olie verzadigt het hout. Dit waarborgt een volledige bescherming met behoud van de 
natuurlijke houtstructuur. Zo behoudt uw deur een authentiek uitzicht. Op termijn wordt de 
olie uitgeademd door het hout. Daarom dienen de deuren eens om de twaalf maanden een 
behandeling te krijgen met onderhoudsolie. De gebruikte olie kenmerkt zich door een hoge 
mechanische en chemische bestendigheid.

4. Grondlagen/Lakken

Traditioneel ingekaste lakdeuren en de bijhorende lijsten kunnen zowel gegrondlaagd als  
volledig gelakt geleverd worden. Grondlagen en lakken worden steeds met hoogkwalitatieve  
polyurethaan (2 componenten) producten uitgevoerd. De lakafwerking kan verkregen worden 
in alle RAL-kleuren + olijfgroen en beige. De deurafwerking gebeurt binnen een korte termijn. 
Raadpleeg ons of uw verdeler voor meer details, kleurstalen van de afwerkingsmogelijkheden  
en leveringstermijn.
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De deuren in deze brochure zijn verkrijgbaar bij door ons aangestelde verdelers. 
Op onze website www.breen-belgium.com - “verdelers” kan u de adressen terugvinden. 

Of neem contact via info@breen-belgium.com of telefoon 03/312.90.80

Verdeler: 

Breen Belgium BVBA • Vlimmersebaan 136 / 12 • B-2275 Wechelderzande
Tel.: 03 312 90 80 • Fax: 03 385 97 06

E-mail: info@breen-belgium.com • www.breen-belgium.com
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