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www.bpz.nl

Wij denken deur.

EVEN VOORSTELLEN

INHOUD

BPZ richt zich op deur-, kozijn-, glas- en hang- en sluitwerkconcepten en is van ontwikkeling tot
levering betrokken bij de deurenmarkt: van advies, werkvoorbereiding, prijsvorming, grondstof,

Kantoor				
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BPZ 548 Valdorpels		
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opbouw, bewerking, montage tot oplevering. Wij ontzorgen u van begin tot eind!

Deuren
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BPZ 1000 Aluminium krukken
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Digimate
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BPZ 3000 Aluminium krukken
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Met onze brede kennis van de markt hebben wij samenwerkingsverbanden gesloten met eersteklas
fabrikanten in binnen- en buitenland op het gebied van deuren, kozijnen, beglazing en hang- en
sluitwerk.

Combimate		
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BPZ 4000 KT Aluminium krukken

ZORGPLUS schuifdeursystemen
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BPZ 4500 KT RVS krukken op langschild 45
BPZ 7000 RVS krukken op rozet
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KOPERSKEUZE.nl			
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BPZ 7000Z krukken op rozet
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BPZ heeft om meerdere redenen een intensieve samenwerking met deurenfabrikant

DOMUS DOOR
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BPZ 9000 RVS krukken op langschild
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Van Vuuren Deuren te Grou. Met name omdat deze fabrikant dé specialist en voorloper in Nederland

DigiProtect
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BPZ 9400 RVS krukken op langschild
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DBdoors
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BPZ Deurgrepen
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DEURSCANNER
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BPZ 700 Europrofielcilinders
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Hoteldeur 2.0		

20

Renovatie
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Automatiek en toegangscontrole
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Bij Oldenburg deurbewerking in Assen worden de deuren volgens het Digimate en Digiprotect

PicoSpec		
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BPZ Supportpakket
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concept bewerkt. Montagepartners zorgen op hun beurt voor een sluitende afwerking die 6 jaar

Pico30
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BPZ Montagepartners
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gegarandeerd wordt.

Pico60
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Referenties
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Pico90
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6 jaar projectgarantie

60

STIP gecertificeerd
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Reisvereniging

62

Deurendokter

29

MVO
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Kozijnen

30

Beglazing

31

Tevens richt BPZ zich met de ZORGPLUS Schuifdeursystemen en Digiprotect concepten op de hoge

BPZ Topline
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eisen binnen de zorgsector. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren grote stappen gemaakt op het gebied

Hang- en sluitwerk
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BPZ 5000 Zespuntssluiting
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BPZ 300 Glijscharnieren		
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BPZ 400 Projectscharnieren
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BPZ 900 Sloten			
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BPZ 600 Opbouw deurdrangers
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BPZ 200 Deurnaalden
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is op het gebied van technische binnendeuren (brandwerend, klimaat, akoestisch, waterbestendig,
inbraakwerend en stralingswerend). Van Vuuren richt zich primair op de ontwikkeling en productie van
vlakke (norm) binnen- en buitendeuren voor de utiliteitsbouw, BPZ op de rest van het deurentraject.
De perfecte match!

Door ons partnerschap met Deurplus BV te Nunspeet breiden wij onze diensten verder uit.
Deurplus BV is een servicegerichte totaalaanbieder van mechatronische beveiliging- en toegangscontrole
oplossingen. Naast deze disciplines versterkt de samenwerking het aanbieden van onderhouds- en
24/7 servicecontracten.

van renovatieprojecten en de daarmee gemoeide specialisaties.

Wij denken deur.
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BPZ | KANTOOR

Van Tynaarlo naar Assen
Het is november 2017 als er geïnvesteerd wordt in een nieuw onderkomen voor BPZ.
Zo werd de tweeledige huisvesting in Tynaarlo verruild voor een state-of-the-art

“STATE-OFONDERKOMEN
CENTRUM

THE-ART
IN HET
VAN ASSEN”

onderkomen aan de Industrieweg 38 in Assen.
Het pand van een voormalige drukkerij werd volledig gerenoveerd en daarmee
voorzien van alle moderne gemakken. Op maandag 2 juli 2018 opende BPZ haar
deuren van het compleet getransformeerde pand.
Bij de ontwikkeling en bouw van ons nieuwe onderkomen is rekening gehouden
met een inrichting die de productiviteit ten goede komt. Een opgeruimd bureau,
fijn werkklimaat, flexibele inrichting, ergonomisch kantoormeubilair, kleurgebruik,
kantoorplanten en een open kantoorinrichting zijn dé elementen voor een
productieve werkomgeving. Dagelijks maken ruim 55 BPZ-ers gebruik van het pand
in Assen en wordt er keihard gewerkt om heel Nederland te voorzien van deuren,
kozijnen en hang- en sluitwerk.
Wilt u ons pand eens in het echt komen bewonderen?
Kom dan gerust eens langs voor een rondleiding en een goede kop koffie!

Wij denken deur.
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BPZ | DEUREN

Hoogwaardige deuren van topkwaliteit
Van Vuuren is sinds jaar en dag toonaangevend leverancier

Om aan de toenemende productvariatie te voldoen, heeft

Als trendsetter in de deurenmarkt heeft BPZ een naam hoog te houden.

van binnendeuren in de Nederlandse utiliteitsbouw. Het

Van Vuuren een volautomatische gerobotiseerde productielijn

Onder het motto ‘wij denken deur’ ontzorgen wij onze opdrachtgevers van A tot Z.

bedrijf heeft een lange historie en komt voort uit de bedrijven

laten ontwikkelen van 70 meter lang bij 25 meter breed. Dat

Halbertsma deuren Grou en Picus deuren Eindhoven.

op basis van de principes van LEAN manufacturing. Aan het

Deuren zijn daarin de leidraad. Al vanaf 1993 is BPZ actief in deze branche. In de
afgelopen jaren is er veel veranderd. Met name eisen m.b.t. brandwerendheid
en geluidswerendheid zijn een belangrijk issue geworden. Ook wijzigingen in het
bouwbesluit hebben grote veranderingen tot gevolg gehad. Vanzelfsprekend hebben
wij onze marktbenadering hier continu op aangepast.

“PROFESSIO
VOORUITSTR
OP ALLE

NALITEIT EN
EVENDHEID
FRONTEN”

eind van de productielijn rolt er iedere 25 seconden een singleMet name in de laatste periode heeft het bedrijf een sterke

piece product uit; of het nu een standaard schilderwerkdeur

positie in de markt verworven door als betrouwbare partner

is of een 3 meter hoge brand-, rook- en/of geluidwerend

te opereren. Sinds oktober 2013 heeft het bedrijf nieuwe

exemplaar.

eigenaren en is op veel fronten gereorganiseerd. De strategie
is aangepast aan de sterk veranderde markt. Hierdoor zijn er

Door het leveren van een breed pakket aan producten

bestempeld. Door een stap verder te denken dan de markt, wil BPZ ook in de toekomst

reeds mooie resultaten behaald. In een paar jaar tijd is de

met een hoge servicegraad op snelheid, flexibiliteit en

voorloper zijn in deze branche. Zodoende kunnen wij een passend antwoord geven

omzet verdubbeld en zijn veel nieuwe markten aangeboord

betrouwbaarheid, wordt de continuïteit gewaarborgd.

aan de klantvraag, ‘Wij denken deur’ is ons motto en met dat motto bent u als geen

in binnen- en buitenland. In dezelfde periode zijn de

ander verzekerd van de juiste oplossing!

doorlooptijden van de productie sterk afgenomen en zijn

BPZ is voorloper op tal van innovaties welke heden ten dage als normaal worden

de voorraadposities en het onderhanden werk gehalveerd.
Uiteraard op basis van een hoge leverbetrouwbaarheid.
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BPZ | DIGIMATE

BPZ is voorloper als het gaat om innovaties in de deurenmarkt. Met het Digimate concept
is BPZ trendsetter geweest. Deuren worden op overmaat aangeleverd bij onze Digimate
bewerkingsfabriek. Nadat onze inmeter de deuren op de bouwlocatie digitaal heeft ingemeten,
wordt deze meting verwerkt naar één van onze CNC gestuurde machines. Machinaal worden de
deuren vervolgens op pasmaat geproduceerd. Ook het hang- en sluitwerk van de deuren wordt
volgens de geldende normeringen aangebracht.
De geproduceerde deuren worden vervolgens gestapeld en per bouwdeel of verdieping
aangeleverd op de bouwlocatie. Vervolgens hangen onze eigen vakkundige monteurs
de deuren af. Het Digimate concept voorziet in de behoefte om de klant te ontzorgen.
Schaafwerkzaamheden worden verricht in de fabriek en niet op de bouwlocatie.
Gespecialiseerde medewerkers zorgen ook in dit concept voor een perfect eindproduct.

“DIGIMATE MONTAGE,
RUIM 15 JAAR EEN BEGRIP IN DE
NEDERLANDSE BOUWSECTOR.”

Onze Digimate fabriek is uitgegroeid tot de meest moderne in zijn soort en staat borg voor een
uitstekende logistiek en een maximale kwaliteit. Niet voor niets is ons motto ‘Wij denken deur’!

Wij denken
denken deur.
deur.
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BPZ | COMBIMATE

Hoogwaardige stalen kozijnen met afgelakte deuren
Met het Combimate concept richt BPZ zich op woningbouwprojecten. Het kan hierbij
onder andere gaan om geschakelde nieuwbouwwoningen, appartementencomplexen of
seniorenwoningen. Het Combimate concept omvat een uitgekiend assortiment stalen kozijnen
met afgelakte deuren. Behalve levering en montage van kozijnen en binnendeuren zijn ook zaken
als slot, garnituur en opvulling t.b.v. het bovenlicht (bijv. een dicht paneel of glas) inbegrepen.
De aannemer maakt een sparing, BPZ doet de rest, dat is ons credo!
De onderdelen worden in dagproducties aangeleverd op de bouwlocatie, waardoor kansen op
beschadigingen of zoekraken van elementen tot het verleden behoren. Onze monteurs zijn
vakbekwaam, staan voor hun afspraken en leveren een hoge kwaliteit. Kwalificaties die u van
BPZ mag verwachten!

“BPZ COMBIMATE CONCEPT,
U DE SPARING, WIJ DE REST!”

Wij denken
denken deur.
deur.
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ZORGPLUS | SCHUIFDEURSYSTEMEN

BESCHIKBARE MODULES
SoftClose module

AutoSlide module

Bij zorggerelateerde projecten worden hoge eisen gesteld aan het interieur.

De SoftClose draagt bij aan een aanzienlijke verbetering van het gebruikscomfort.

In- en Voor de wand schuivende systemen met volledig geïntegreerde schuifdeur-

Ook deuren, kozijnen en hang- en sluitwerk vormen hierin belangrijke onderdelen.

Door toepassing van deze module zal de deur met een sluitvertraging sluiten.

automaat, aan te sturen middels alle mogelijke pulsgevers of schakelmateriaal.

SolidCare

X-RAY

Het zware, robuuste en stootvaste In de wand schuivende systeem,

Stralingwerende schuifdeursystemen, zowel In- als Voor de wand schuivend

met geïntegreerde borstelprofielen en extra verstevigde 3 mm kozijnstijlen.

(mogelijk leverbaar tot een vrije doorgangsbreedte van 1300 mm).

Om in te spelen op de toenemende vraag heeft BPZ het unieke ZORGPLUS
schuifdeursysteem ontwikkeld.

WAAROM ZORGPLUS SCHUIFDEURSYSTEMEN?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

“VEDERLICHT EN
KWALITATIEF
HOOGWAARDIG”

Tillift module

Vloeiend schuivende deurgeleiding, volledig aan het zicht onttrokken

In- en Voor de wand schuivende systemen met inventieve module voor

AutoClose module

Staaldikte 1,5 mm, daardoor duurzaam en robuust

geruisloze doorvoer en kruising met plafond-tilliftrails van alle gebruikelijke

Automatische sluiting door middel van een mechanisch sluitsysteem.

Uitgevoerd met 6 nisverstevigingsprofielen (zeer stabiel en geschikt voor betegelde ruimten)

merken en systemen.

Standaard uitgevoerd met een LightSlide lichtgewicht schuifdeur met HPL toplaag
Uitgevoerd met hoogwaardige kunststof stootrand

Brandwerendheid

Kozijngedeelte met poedercoating in kleur (standaard RAL 9010)

In- en Voor de wand schuivende systemen met 30 minuten brandwerendheid,

Uitvoerbaar met greepgarnituur, haakslot of electromechanische sluiting

inclusief vrijloopsluiting, aan te sluiten op BMC, waardoor deze auto-

Veel variatie in afmetingen, diverse muurdiktes

mechanisch sluit bij brand. Schuifdeuren met 60 minuten brandwerendheid zijn

Standaard 6 jaar garantie, getest tot 100.000 cycli

alleen verkrijgbaar als In de wand systeem, volgens classificatie E60 en EW60.

Prijstechnisch concurrerend!

MEER INFORMATIE?
Bezoek de website www.zorg-plus.com, stuur een e-mail naar info@bpz.nl
of bel 0592-544114 voor een afspraak met een van onze specialisten.

Wij denken
denken deur.
deur.
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KOPERSKEUZE.nl

DOMUS DOOR - Stalen deur- & kozijnelement
Wanneer veiligheid
prioriteit heeft.

Deuren en beslag
in ieder gewenst model

U bepaalt de stijl
met Koperskeuze.nl

Als opdrachtgever wilt u uw klanten op hun wenken bedienen.
Daarom bieden wij bij BPZ al enkele jaren de mogelijkheid om
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MET EEN GERUST GEVOEL DE DEUR UIT.

gebruik te maken van onze koperskeuze applicatie. Een online
platform dat de keuzes van alle kopers stroomlijnt en het

Wij zijn er in geslaagd om een deur te creëren, die iedereen beschermt tegen

overzicht voor u als aannemer bewaakt.

alle mogelijke gevaren en voldoet aan alle Europese eisen. Het is dé isolerende
deur die indringers buiten houdt en u beschermt tegen geluid, rook en brand.

In samenwerking met de koperskeuzebegeleider wordt een
BRANDWEREND

assortiment samengesteld, bestaande uit: deuren, kozijnen en

EN1634-1 - EW60 / EW120

garnituren (deurbeslag). Op deze wijze geeft u uw kopers de
ROOKWEREND

mogelijkheid om op een eenvoudige manier de woning een
upgrade te geven, geheel op basis van persoonlijke smaak

3D-scharnieren

en woonstijl. Daarnaast heeft de koper meteen een duidelijk

Montagevriendelijk en
3 richtingen verstelbaar.

Opdek deurblad

EN1634-3 - Sa / S200

62 mm dikke deurblad
beschermd bij brand,
rook, geurtjes en geluid.

GELUIDSWEREND
± RW 40dB - Optioneel RW 44dB

overzicht van alle standaardkeuzes en eventuele meerprijzen bij
een ander type stijldeur of exclusief deurgarnituur (deurbeslag).

INBRAAKWEREND
EN1627 - RC2 / RC3 / RC4

Geen onverwachte verrassingen voor u en uw klant en een
transparante werkwijze van begin tot eind!
De koperskeuze applicatie van BPZ vergemakkelijkt niet
alleen het keuzeproces van de koper, maar neemt daarnaast
een behoorlijk pakket arbeid uit handen van de aannemer,

DUURZAAM

Meervoudige
vergrendeling
Dievenklauwen
Extra bescherming tegen
uitheffen van het deurblad.

Vormvast element - MJOP

Door de automatisch
vergrendelende meerpuntssluiting is uw deur altijd
afgesloten.

koperskeuzebegeleider en werkvoorbereiders.
Meer informatie? Ga naar www.koperskeuze.nl

Valdorpel

of neem contact op met één van onze specialisten!

Energiebesparende, barrièrevrije
en rolstoelvriendelijke doorgang.

Meer informatie?
Ga naar:

www.domusdoor.com
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BPZ | DIGIPROTECT
ESTHETISCH
▪
▪
▪

EEN UNIEK
CONCEPT VAN BPZ

Kozijnvolgend aangebracht naar de contouren van het kozijn
Door en door gekleurd in de kleur van het HPL (dus ook houtreproducties)
Stootrand kan 1-, 2-, 3- of zelfs 4-zijdig worden toegepast

HYGIENISCH

Met het DigiProtect stootranden principe

▪
▪
▪

is BPZ uniek in de markt. Met dit concept
richten wij ons op die projecten waar
extra stootvastheid van de deur moet

Perfecte naadloze aansluiting met het deuroppervlak
Resistent tegen veel oplosmiddelen en chemicaliën
Gemakkelijk te reinigen, neemt daarnaast nagenoeg geen
vocht op door zijn gesloten structuur

worden gewaarborgd. Middels een unieke
productiemethode brengen wij een PU

DUURZAAM

aangezette kunststof stootrand aan ter
plaatse van de zijkanten van de deur. De
DigiProtect stootrand wordt kozijnvolgend
aangebracht (nooit meer problemen met
deuren die niet passen in de kozijnen).
Daarnaast is de stootrand zonder meerprijs
uit te voeren in elke gewenste kleur, ook
houtreproducties zijn mogelijk, waardoor
de kleur van de toplaag perfect aansluit op
de kleur van de DigiProtect stootrand.

DE DIGIPROTECT STOOTRAND

▪
▪
▪
▪

Zeer goede slag- en stootvastheid
Perfecte hechting aan de deur middels het PU aanlijmprocedé
Onderhoudsarm, geen schilderwerk en nazorg
Brandwerend gecertificeerd (zowel 30 als 60 minuten)

IS DÉ VERVANGER VAN

Kras- en stootvastheid

Klassering 2E volgens DIN 68861-2

DE HOUTEN KANTLAT!

Hardheid

Shore D 74 volgens DIN 53505/iso868

Schokbestendigheid		

100-120 N/mm2 kogeldrukhardheid volgens DIN 53456

Hittebestendigheid		

94 volgens DIN 53460

Chemische bestendigheid		

Goed, volgens DIN 68861

Kleurvastheid			

Weerstand 6-7, volgens DIN 53388

Thermische uitzettingscoëfficiënt

100 volgens DIN 52328

Krimp				

< 0,3 % volgens fabrieksnormering

Statische elektriciteit		

Zeer gering

Overschilderbaarheid		

Goed, met acryl of polyurethaan-lak

Wij denken
denken deur.
deur.
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DBDOORS

BPZDEURSCANNER

GELUIDSWERENDE DEURSYSTEMEN

Alle door BPZ gemonteerde deuren zijn voorzien van een speciale merksticker.

Voor bepaalde ruimtes is het zeer belangrijk een goede geluidswering te bewerkstelligen.
Denk bijvoorbeeld aan hotelkamers, vergaderzalen, spreekkamers, ziekenhuizen,
behandelkamers en theaters. Een deur is een groot lek in de constructie, behalve
wanneer deze ook geluidswerend uitgevoerd kan worden. Geluidswerendheid

SSSSSSTTTT...
KIJK OP DBDOORS.NL
VOOR MEER INFORMATIE

Op deze sticker vindt u naast het projectnummer ook een uniek deurnummer
en de brandwerendheid van de betreffende deur. Door de QR-code op de
deursticker middels de DEURSCANNER-app te scannen, wordt alle informatie
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ALLE BENODIGDE INFORMATIE
OVER UW DEUREN
LETTERLIJK BINNEN HANDBEREIK!

met betrekking tot uw deur meteen inzichtelijk.

wordt aangeduid in dB-waarde: hoe hoger de waarde, hoe beter de geluidsisolatie.
Zo krijgt u inzicht in:
Met de geluidswerende deursystemen van dBDoors bent u verzekerd van een maximaal
leef- en gebruikscomfort. Wij adviseren u graag vanaf ontwerp tot uiteindelijke uitvoering
en nemen u graag mee in de wondere wereld van geluid. Wij geloven in een transparante

▪
▪
▪

De specificaties van uw deur
Een uitgebreid onderhoudsadvies van alle bewegende delen
Een gedegen reinigingsadvies van uw deur

en open uitleg. Het dBDoors concept voorziet in die behoefte. Voor elke situatie zoeken
wij samen met u als klant naar de mogelijke oplossingen.

Daarnaast bent u maar 1 klik verwijderd van het:

▪

Melden van een probleem:
- Schades aan uw deur of hang- en sluitwerk

HOE ERVAREN WIJ GELUID?
Wat houdt een dB-waarde nu eigenlijk in? We zien in de bestekken regelmatig

- Storing in uw automatiek of elektronische con

▪

In contact komen met een deurspecialist.

dB-waardes voorbij komen, maar wat betekent dit? En hoe kunnen we dat visueel maken?
Bij dBDoors hebben we nagedacht over de visualisatie van dB-waardes.
Hieronder vindt u diverse waardes met de bijbehorende situaties.

Meer informatie en een passend advies? Kijk op www.dbdoors.nl

www.deurscanner.nl

Wij denken
denken deur.
deur.
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HOTELDEUR 2.0
Met het Hoteldeur 2.0 concept zijn wij in staat om de integratie tussen deursloten
en hoteldeuren te vergemakkelijken. Kiest u voor het Hoteldeur 2.0 concept,
dan kiest u voor zekerheid!
Dat geldt allereerst voor de kwaliteit, maar zeker ook voor een gecertificeerd
eindproduct. Wij staan u graag in een vroeg stadium van het (ver)nieuwbouwproces
bij om u optimaal te kunnen informeren over de mogelijkheden van dit concept.
Vanaf het prille begin van uw plannen tot aan de uiteindelijke onderhoudsfase
kunnen wij uw partner zijn!

DE VOORDELEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

“FLEXIBELE EN VEILIGE
TOEGANGSCONTROLE VOOR EEN
SLEUTELLOZE HOTELERVARING”

Deur en slot brandwerend gecertificeerd als totaalelement;
Ook mogelijk in combinatie met geluidswerende oplossingen;
Vanaf de fabriek een afgemonteerd geheel, geen freeswerk op locatie;
In combinatie met overig hang- en sluitwerk zoals scharnieren, valdorpels, spionogen etc;
Volledige ondersteuning met de rest van uw deuren en hang- en sluitwerkplan;
Samenwerking tussen twee ondernemingen met kennis van zaken;
Ontzorgen in optima forma!

Wij denken
denken deur.
deur.
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BPZ | RENOVATIE
OPWAARDERING VAN BRANDVEILIGHEID, INBRAAKWERENDHEID,
GELUIDWERENDHEID EN COMFORT

PROCESMATIGE DEURVERVANGING
Al vele jaren is BPZ betrokken bij renovatieprojecten in geheel Nederland.
Deze projecten vragen om een andere manier van benadering dan nieuwbouw.
Waar er bij nieuwbouwprojecten wordt gefocust op snelheid, ligt het perspectief bij

DE VOORDELEN:

renovaties op een ander vlak. Het is de kunst om de overlast voor de bewoner tot een
minimum te beperken. Daarnaast is het van belang om te voldoen aan de minimumeisen

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

die de gebouweigenaar stelt aan de verschillende bouwdelen. Aan beide eisen kunnen wij
als geen ander voldoen en zijn daardoor in staat uw project tot een goed einde te leiden.
Dit alles volgens een vooraf vastgelegde planning tegen een acceptabel prijsniveau.
Het BPZ RenoDeur concept past in deze denkwijze. Gezamenlijk met u gaan wij graag de
uitdaging aan en zijn wij in staat om - passend in uw planning - een totaalconcept te leveren.

IDEAAL TOEPASBAAR BIJ BIJVOORBEELD
RENOVATIE VAN PORTIEKFLATS
MET INPANDIGE VOORDEUREN
TRANSFORMATIE VAN KANTOORGEBOUWEN
NAAR APPARTEMENTEN
REVITALISERING VAN KANTOORPANDEN EN
ZORGINSTELLINGEN

“OUDE DEUR/KOZIJN ERUIT,
NIEUWE DEUR/KOZIJN ERIN”

De hoogste kwaliteit en door jarenlange ervaring alleen de beste producten
Compleet concept, waar nodig inclusief demontage en afvoer bestaande deuren
Optie tot bijwerken van de bestaande kozijnen (bijv. schilderwerk en opdikken sponningen)
Totaalconcept inclusief hang- en sluitwerk en bijkomende beglazing
Mogelijkheid tot inmeten van de bestaande deuren zonder overlast voor de bewoner
Complete montage volgens ons Digimate principe, geen schaafwerk op locatie, maar deuren als meubelstukken
Conform de laatste eisen op het gebied van inbraak-, geluid- en brandwerendheid
Door ons te focussen op de situatie zijn mooie besparingen te behalen (geen overdimensionering in deurtypes)
Duurzame HPL deuren, compleet afgewerkt, geschikt voor koud-warmsituaties
Prijstechnisch interessante alternatieven op de traditionele oplossingen / mogelijkheden
Passend in de planning van de bouwkundig aannemer, daardoor perfecte aansluiting op de verschillende bouwdelen
Gespecialiseerde ‘renovatiemonteurs’, passend in een omgeving waarbij de bewoner centraal staat
Compleet zelfvoorzienend, all-in-one totaalconcept
Tot wel 6 jaar projectgarantie, eventueel uit te breiden met een 24-uurs servicecontract

PALEIS ‘T LOO TE APELDOORN - OOSTERPOORT TE GRONINGEN - JULIANALAAN TE LEEUWARDEN - 36 APP. SPOORDREEF TE ALMERE - DROOGBAK TE AMSTERDAM
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DEUREN | PICOSPEC

DEUREN | PICO30

STANDAARD UTILITEITSDEUR - HPL

Meranti stijlen
(stijlbreedte: 36 / 46 mm)

Kanaalspaan vulling (40 mm)
Volspaan vulling (54 mm)
High Density Fibreboard (HDF)

High Pressure Laminate (HPL)

Vuren onder- en bovenregel
(regelhoogte: 35 mm)

Enkele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte

HPL: 40 mm / 54 mm

HPL: 40 mm / 54 mm

Gewicht

Ca. 18 kg/m2 (40 mm deur) / 26 kg/m2 (54 mm deur)

Ca. 18 kg/m2 (40 mm deur) / 26 kg/m2 (54 mm deur)

Maximale hoogte

2980 mm

Maximale breedte

1280 mm

Maximale oppervlak
Maximale ruimte onder de deur

25

Enkele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte

HPL: 40 mm / 54 mm

HPL: 40 mm / 54 mm

Gewicht

Ca. 21 kg/m2 (40 mm deur) / 26 kg/m2 (54 mm deur)

Ca. 21 kg/m2 (40 mm deur) / 26 kg/m2 (54 mm deur)

2980 mm

Maximale hoogte

2825 mm

2700 mm

1280 mm

Maximale breedte

1472 mm

1280 mm

N.v.t.

N.v.t.

Maximale oppervlak

3,86 m²

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Maximale ruimte onder de deur

6 mm

6 mm

Meranti stijlen
(stijlbreedte: 36 / 46 mm)

Bovenpaneel

Toegestaan, zie productblad bovenpaneel

N.v.t.

Vuurzijde

Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af

Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af

Brandwerende strip
aan de bovenkant

Aanslagsponning kozijn

Houten kozijn: VM 450 kg/m3 - 25 mm / 580 kg/m3 - 17 mm

Houten kozijn: VM 550 kg/m3 - 25 mm / 580 kg/m3 - 17 mm

Stalen kozijn: 20 mm - kozijn ongevuld - flexpan 15x1 in kozijnstijl

Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld

Bovenpaneel

Optioneel

Optioneel

Vuurzijde

N.v.t.

N.v.t.

Aanslagsponning kozijn

≥ 15 mm

≥ 15 mm

Aanslagrubber kozijn

N.v.t.

N.v.t.

Uitvoering

Stomp / Opdek / Indek (54 mm)

Stomp / Opdek / Indek (54 mm)

Aanslagrubber kozijn

Brandvertragende uitvoering

Brandvertragende uitvoering

Kantafwerking

Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS (2 mm)

Onbehandeld, gelakt, geschilderd, scharnierzijde ABS (2 mm)

Uitvoering

Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)

Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)

Brandwerend

Nee

Nee

Kantafwerking

Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm

Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm

Rookwerend

Optioneel Sa / S200

Optioneel Sa / S200

(niet mogelijk bij indek uitvoering)

(niet mogelijk bij indek uitvoering)

High Density Fibreboard (HDF)
High Pressure Laminate (HPL)

Geluidwerend

Optioneel, zie PicoSound op website

Optioneel, zie PicoSound op website

Deurnaald

N.v.t.

Aluminium brandwerende deurnaald

In- en uitbraakwerend

Optioneel RC2

Optioneel RC2

Brandwerend

30 minuten; EW30 / EI1 30

30 minuten; EW30

Klimaatklasse

Optioneel klimaat A / B / C

Optioneel klimaat A / B / C

Rookwerend

Optioneel Sa / S200

Optioneel Sa / S200

Geluidwerend

Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 47dB

Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB

In- en uitbraakwerend

Optioneel RC2 / RC3

Optioneel RC2 / RC3

Klimaatklasse

Optioneel klimaat A / B / C

Optioneel klimaat A / B / C

Vlasvezel vulling
Vuren onder- en bovenregel
(regelhoogte: 65 mm)

MVO

Optioneel FSC

Optioneel FSC

GND

Optioneel GND label

Optioneel GND label

Glasopening

Stijlbreedte min. 200 mm / borstwering min. 400 mm

Stijlbreedte min. 200 mm / borstwering min. 400 mm

MVO

Optioneel FSC

Optioneel FSC

Hang- en sluitwerk

Optioneel

Optioneel

GND

Optioneel GND label

Optioneel GND label

Kozijntype

Hout / Staal

Hout / Staal
Glasopening

1092 mm x 2133 mm (oppervlakte < 2,11 m2)

990 mm x 2220 mm

Stijlbreedte min. 200 mm / borstwering min. 400 mm

Stijlbreedte min. 200 mm / borstwering min. 400 mm

Hang- en sluitwerk

Optioneel

Optioneel

Kozijntype

Hout / Staal

Hout / Staal

Kozijn is ter illustratie
Kozijn is ter illustratie

UTILITEITSDEUR 30 MINUTEN

DEUREN | PICO60

DEUREN | PICO90

UTILITEITSDEUR 60 MINUTEN

Merbau stijlen (40 mm)
Meranti stijlen (54 mm)
(stijlbreedte: 36 / 46 mm)
Brandwerende voorziening in regels,
stijlen en aan de boven- en onderkant
Merbau (40 mm) / Meranti (54 mm)
onder- en bovenregel
(regelhoogte: 65 mm)
High Density Fibreboard (HDF)

High Pressure Laminate (HPL)

Mineraalvezel vulling (dicht) /
volspaan vulling (glasopening)

Enkele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte

HPL: 40 mm / 54 mm

HPL: 54 mm

Gewicht

Ca. 28 kg/m2

Ca. 37 kg/m2

Maximale hoogte

2674 mm

Maximale breedte

1231 mm

Maximale oppervlak
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Dubbele deur

Deurbladdikte

HPL: 74 mm

HPL: 74 mm

Gewicht

Ca. 28 kg/m2

Ca. 28 kg/m2

2315 mm / 2700 mm, zie productblad Pico60 Deurstel

Maximale hoogte

2358 mm

EW en EI2: 2740 mm / EI1: 2383 mm

1227 mm / 1230 mm, zie productblad Pico60 Deurstel

Maximale breedte

1080 mm

EW en EI2: 1087 mm / EI1: 943 mm

2,99 m²

N.v.t.

Maximale oppervlak

2,55 m²

2,71 m²

Maximale ruimte onder de deur

6 mm

6 mm

Maximale ruimte onder de deur

6 mm

6 mm

Bovenpaneel

Toegestaan, zie productblad bovenpaneel

Toegestaan, zie productblad ‘Pico60 Deurstel’

Bovenpaneel

N.v.t.

N.v.t.

Vuurzijde

Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af

Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af

Vuurzijde

Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af

Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af

Aanslagsponning kozijn

Houten kozijn: VM 550 kg/m3 - 25 mm

Houten kozijn: VM 550 kg/m3 - 25 mm

Aanslagsponning kozijn

Houten kozijn: VM 800 kg/m3 - 35 mm

Houten kozijn: VM 800 kg/m3 - 35 mm

Stalen kozijn: 20 mm - gipsgevuld

Stalen kozijn: 20 mm - gipsgevuld

Stalen kozijn: 25 mm - gips/mortelgevuld

Stalen kozijn: 25 mm - gips/mortelgevuld

Aanslagrubber kozijn

Brandvertragende uitvoering

Brandvertragende uitvoering

Aanslagrubber kozijn

Brandvertragende uitvoering

Brandvertragende uitvoering

Uitvoering

Stomp

Stomp / Indek (zie productblad ‘Pico60 Deurstel’)

Uitvoering

Stomp

Stomp

Kantafwerking

Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm

Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm

Kantafwerking

Onbehandeld, gelakt, geschilderd

Onbehandeld, gelakt, geschilderd

Brandwerend

90 minuten; EW90

EW en EI1: draaiend naar het vuur / EW en EI2: draaien van het vuur

Meranti VM > 674 kg/m3 stijlen
(stijlbreedte: 61 mm)
Brandwerende voorziening in regels,
stijlen en aan de bovenkant
Meranti VM > 674 kg/m onder- en
bovenregel (regelhoogte: 65 mm)
3

High Density Fibreboard (HDF)

(niet mogelijk bij indek uitvoering)
Deurnaald

N.v.t.

Aluminium brandwerende deurnaald + hardhouten tongnaald

Rookwerend

Optioneel Sa / S200

Optioneel Sa / S200

Brandwerend

60 minuten; EW60

60 minuten; EW60

Geluidwerend

N.v.t.

N.v.t.

Rookwerend

Optioneel Sa / S200

Optioneel Sa / S200

In- en uitbraakwerend

Optioneel RC2

Optioneel RC2

Geluidwerend

Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB

Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB

Klimaatklasse

Optioneel klimaat A / B / C

Optioneel klimaat A / B / C

In- en uitbraakwerend

Optioneel RC2 / RC3

Optioneel RC2 / RC3

Klimaatklasse

Optioneel klimaat A / B / C

Optioneel klimaat A / B / C

MVO

Optioneel FSC

Optioneel FSC

GND

Optioneel GND label

Optioneel GND label

Glasopening

N.v.t.

N.v.t.

Hang- en sluitwerk

Optioneel

Optioneel

Kozijntype

Hout / Staal

Hout / Staal

MVO

Optioneel FSC

Optioneel FSC

GND

Optioneel GND label

Optioneel GND label

High Pressure Laminate (HPL)

Brandwerende vulling

e

Kozijn is ter illustratie

UTILITEITSDEUR 90 MINUTEN

Enkele deur

951 mm x 2133 mm

830 mm x 1840 mm

Stijlbreedte min. 200 mm / borstwering min. 400 mm

Stijlbreedte min. 200 mm / borstwering min. 400 mm

Hang- en sluitwerk

Optioneel

Optioneel

Kozijntype

Hout / Staal

Hout / Staal

Glasopening

Kozijn is ter illustrati
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STIP GECERTIFICEERD
ALLE HOUT AFKOMSTIG UIT DUURZAAM/
VERANTWOORD BEHEERD BOS

Alleen verantwoord
geproduceerd hout.

DE DEURENDOKTER
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Ondanks dat we de hoogste zorg schenken aan het transporteren en afhangen
van deuren kunnen er op de bouwplaats beschadigingen ontstaan aan deuren.
Deze schades kunnen ontstaan op diverse momenten in het bouwproces, tijdens

Als familiebedrijf is BPZ van oudsher betrokken bij het duurzaam inkopen van haar

het transporteren, het afhangen, maar ook tijdens het inhuizen. Vervanging van de

grondstoffen. Sinds jaar en dag zijn wij FSC- en PEFC-gecertificeerd, daar komt nu

deur is vaak duur en geeft over het algemeen lange levertijden.

ook de STIP-certificering bij!
Schades aan deuren zijn in veel gevallen te herstellen door gebruik te maken van onze
STIP is hét bedrijfskeurmerk dat aangeeft dat een houtverwerkingsbedrijf uitsluitend

deurendokters. Deze deurendokters zijn ware kunstenaars en kunnen complexe

hout uit verantwoord/duurzaam beheerde bossen in- en verkoopt.

beschadigingen aan deuren optimaal bijwerken,

STIP-gecertificeerde bedrijven worden gecontroleerd op de inkoopstromen van

zodat de reparaties met het blote oog nagenoeg

hout. Eerst in een vooronderzoek, daarna in de certificering en vervolgens steeds

onzichtbaar op te lossen zijn en de duurzaamheid

opnieuw. De controles worden uitgevoerd door onafhankelijke, erkende certificatie-

van het gekochte product gewaarborgd blijft.

instellingen. Objectief, deskundig en ervaren.

Wij werken voor deze reparatiewerkzaamheden
samen met een vast team van reparateurs.

Voor u als klant houdt STIP in dat u bij BPZ uitsluitend hout uit duurzaam/verantwoord
beheerde bossen ontvangt. Door deze certificering is BPZ nu in staat om verantwoord
en duurzaam hout, bijvoorbeeld FSC® en PEFC™, ook gemengd toe te passen en

Heeft u een uitdaging voor één van onze deurendokters?
Neem dan contact met ons op of ga naar www.bpz.nl/deurendokter

vervolgens aan u te leveren onder het STIP-keurmerk.
De STIP-certificatieregeling is goedgekeurd door de Nederlandse overheid en de
TPAC-commissie, ofwel de Toetsingscommissie Inkoop Hout.

UW EERSTE HULP
BIJ “ONGELUKKEN”

KIEST U VOOR BPZ,
DAN KIEST U VOOR
100% DUURZAAM & VERANTWOORD HOUT!

Wij denken
denken deur.
deur.

VOOR

NA

30

BPZ | KOZIJNEN

BPZ | BEGLAZING

HOUTEN KOZIJNEN

“KIES VOOR ZEKERHEID EN
BRENG OOK DEURBEGLAZING
BIJ BPZ ONDER”

Als totaalpartner is BPZ als geen ander in staat om een totaalconcept te leveren.
BPZ werkt op het gebied van houten kozijnen met gerenommeerde partners in de branche.
Hierdoor leveren we telkens maatwerk. Elke opdracht wordt met dezelfde toewijding en
vakmanschap uitgevoerd. Of het nu om seriematige of unieke oplossingen gaat.

STALEN KOZIJNEN

“OOK VOOR KOZIJNEN KUNT
U BIJ BPZ TERECHT. WIJ MAKEN
HET PLAATJE COMPLEET”

FLOATGLAS

Voor zowel de seriematige woningbouw- als ook de uitiliteitsbouwprojecten voeren wij een

In gevallen waar geen hoge eisen gesteld worden aan het glas, is het mogelijk om standaard

breed scala aan stalen kozijnen. Naast montagevarianten is het mogelijk om de kozijnen uit

floatglas toe te passen. Deze toepassing is gewaarborgd en toegestaan, indien de borstwering

te voeren in zowel inmetsel als metalstud uitvoeringen. Onze (geteste) deuren zijn uiteraard

van de deur zich op 850 mm van de werkvloer bevindt.

toepasbaar in de stalen kozijnen uit ons assortiment. De kozijnen kunnen in elke gewenste
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variant geproduceerd worden, waarbij specifieke klantvragen en detailleringen niet uit de weg

GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS

worden gegaan.

De meest voorkomende, niet brandwerende variant bieden wij standaard aan in een 33.1
uitvoering. Wij werken uitsluitend met kwaliteitsproducten en high-end leveranciers.

Voor seriematige woningbouwprojecten of complexe utiliteitsbouwprojecten, bij BPZ hebben
wij oplossingen welke u als klant verzekeren van een gecertificeerd eindproduct. Aangezien het

BRANDWEREND VEILIGHEIDSGLAS

hier veelal gaat om maatwerkoplossingen, verzoeken wij u om voor dergelijke projecten een

Om een gecertificeerd eindproduct te kunnen leveren is het van belang om ook de levering

specifieke aanvraag in te dienen.

en montage van het brandwerende glas bij BPZ onder te brengen. Wij brengen het glas aan
volgens de geldende normeringen en certificaten, waardoor u verzekerd bent van een volledig
brandwerende totaaloplossing.

Wij denken deur.

32

BPZ | TOPLINE SERIE

“TOPKWALITEIT HANG- EN
SLUITWERK ONAFHANKELIJK
GETEST ALS COMPLEET ELEMENT”

GETEST OP 1.000.000
BEWEGINGEN!

Om op dit vraagstuk een goed antwoord

U gaat niet over één nacht ijs. Ook op het

De hoogste kwaliteit die in Nederland ver-

gebied van hang- en sluitwerk wilt u de

krijgbaar is tegen acceptabele en concurre-

juiste keuzes maken voor uw project.

rende prijzen. Kwaliteit die we niet alleen

Enerzijds kiest u voor kwaliteit, anderzijds

onderstrepen met onze 6 jaar projectgaran-

kijkt u kritisch naar uw budget. Vaak een

tie, maar ook kunnen onderbouwen met

lastige keuze, want kwaliteit heeft een prijs.

onafhankelijke testrapporten.

te kunnen geven hebben wij de BPZ Topline
hang- en sluitwerk collectie ontwikkeld.

WAAROM BPZ TOPLINE?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Onafhankelijk getest door SKG
Combinatie deur, scharnieren, deurslot en beslag
1 miljoen cycli. Dit staat gemiddeld voor 20 jaar intensief gebruik
20 jaar geen ergernis bij de gebruiker
Uniek, door BPZ ontwikkeld, hang- en sluitwerk
Professionele montage
De nieuwste designs snel leverbaar
De laatste geavanceerde technieken toegepast
Totaalconcept: Productie, montage en support
6 jaar projectgarantie op ons totaalconcept
Volledig afgestemd op de situatie en de deur

GETEST OP 1.000.000 BEWEGINGEN!
Wij denken deur.
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BPZ | HANG- EN SLUITWERK

BPZ5000 | ZESPUNTSSLUITING
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SPECIALISTISCHE KENNIS
Om een totaalconcept te kunnen leveren is een goed en gedegen hang- en sluitwerkpakket
een basisvereiste. Met onze eigen hang- en sluitwerkspecialisten zijn wij in staat om een hoge
kwaliteit te leveren en u te ontzorgen van A tot Z.

VLUCHTWEGEN
STANDAARD
KRUK-/CILINDERBEDIEND

Welke deuren mogen bij gebruik op slot zitten en mogen alle deuren worden voorzien van

AUTOMATIC

(automatische) toegangscontrole? Bij brand moeten alle personen veilig en snel kunnen
vluchten. Toch moet een gebouw ook goed te beveiligen zijn en moeten sommige deuren op
slot kunnen. Daarnaast is ook het aantal personen dat zich in een gebouw bevindt van groot
belang. Wat zijn de regels hiervoor en wat is wel en niet mogelijk? BPZ helpt u graag met een
voor u op maat gemaakt vluchtplan.

PKVW
Één van de belangrijkste eisen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen is het hang- en sluitwerk
op de deuren. De richtlijnen van het PKVW hebben geleid tot een lijst van goedgekeurde en
gecertificeerde sloten. Deze sloten voldoen aan de hoge eisen voor inbraakpreventie en zijn
voorzien van het SKG logo met 1 tot 3 sterren. Voor advies op maat, neemt u contact op met
één van onze hang- en sluitwerk specialisten.

TOEGANGSCONTROLE
Ook op het gebied van toegangscontrole kan BPZ u van dienst zijn. Onze organisatie kent

▪ Zware kwaliteit meerpuntssluitingen met 10 jaar functionaliteitsgarantie

▪ Steekmaat PC92. Voldoet aan het seniorenlabel

▪ Mag toegepast worden in rook- en brandwerende deuren

▪ Zeer lichte bediening door de optimale vormgeving en intelligente combinatie

▪ Door unieke pen-haakschoten altijd SKG3 voor extra veiligheid

van de pen-haak vergrendeling

▪ Vergrendelt standaard op zes punten

▪ Eenheid in freesmaat voor zowel de meerpuntssluiting als de sluitkommen

en kennis van deze producten is daarom van groot belang om juiste keuzes te maken. Onze

▪ Standaard voorzien van fluisterschoot

▪ Standaard voorzien van nastelbare sluitplaat en sluitkommen

adviseurs vertellen u er graag meer over.

▪ Stevige voorplaat van 20x3mm voor meer stabiliteit in de deuren

▪ Bij eventuele kromming van de deur tot 8mm nog steeds licht bedienbaar

diverse dealerschappen van electronische toegangssystemen. Geen systeem is gelijk. Ervaring

en hierdoor toepasbaar in deuren met DigiProtect kantafwerking
▪ Zeer stabiele hoofdkast met een overbrenging van 1:15
▪ Standaard voorzien van een doornmaat van 65mm (meer ruimte voor bediening)

▪ Leverbaar in: krukbediend (BPZ5500-serie), cilinderbediend (5600-serie)
en automatic (5700-serie)
▪ Ook leverbaar als motor meerpuntssluiting (BPZ5800-serie).

Wij denken deur.
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BPZ400 | PROJECTSCHARNIEREN

BPZ300 | GLIJSCHARNIEREN
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▪ Leverbaar in zwaar gegalvaniseerd en RVS, maatvoering 89x89x3 mm

▪ Brandwerend getest

▪ Leverbaar in RVS, maatvoering 114x114x3 mm of 114x89x3 mm

▪ Driedelige knoop, strak design

▪ BPZ Topline serie. Uniek in Europa!

▪ Zwaar belastbaar: 140 kg deurgewicht

▪ BPZ Topline serie. Uniek in Europa!

▪ Brandwerend getest

▪ Volledig onderhoudsvrije glijlagertechniek, dus geen zwartsel op deur en kozijn

▪ Materiaaldikte 3 mm

▪ Volledig onderhoudsvrije glijlagertechniek, dus geen zwartsel op deur en kozijn

▪ Zwaar belastbaar: 180 kg deurgewicht

▪ Knoop is verkropt, dit voorkomt in veel gevallen piepende deuren

▪ Geborgde pen

▪ Knoop is verkropt, dit voorkomt in veel gevallen piepende deuren

▪ Materiaaldikte 3 mm

▪ Driedelige knoop, strak design

▪ Uniek schroefpatroon; betere verdeling van de schroeven

▪ Speciaal voor zware en/of brede deuren of deuren met hoge belasting

▪ Uniek schroefpatroon: betere verdeling van de schroeven

▪ Tevens beschikbaar voor zwembaden

▪ 114x89x3 mm ook leverbaar in zwembadkwaliteit

▪ Geborgde pen

Wij denken deur.
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BPZ900 | SLOTEN

BPZ600 | OPBOUW DEURDRANGERS
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▪ Zware kwaliteit deursloten met 3 mm dikke RVS voorplaat
▪ BPZ Topline serie. Uniek in Europa!
▪ Vochtwerende gepoedercoate gesloten slotkast
▪ Speciale ribben in de slotkast voorkomen verdrukking en maken het slot extra sterk
▪ Patentbout gaten zijn voorzien van stalen boorbussen,
waardoor geen stof in het slot komt
▪ Extra sterke tuimelaar voor lange levensduur
▪ Klemveer in de tuimelaar voorkomt speling op de krukstift

▪ Kwaliteits deurdranger (fabricaat Geze)

▪ Toepasbaar op brand- en rookwerende deuren

▪ Fraai design

▪ Montage aan scharnierzijde en aan tegenzijde mogelijk

▪ Slot is standaard voorzien van fluisterschoot (deuren sluiten perfect en stil!)

▪ Uitgevoerd met glijrail

▪ Geschikt voor deurbladmontage en kopmontage

▪ Nachtschoot is twee toers

▪ Corrosiebestendige aluminium kast

▪ Instelbare sluitsnelheid, sluitkracht en eindsluiting

▪ Zwaar verzinkte onderdelen, dus ook toepasbaar in vochtige ruimtes

▪ BPZ603F – Kracht 2-4 instelbaar

▪ Leverbaar met diverse opties als vrijloopdranger, met elektromagnetische vastzetting, sluitvolgorderegelaar, etc.

▪ Slot mag toegepast worden in rook- en brandwerende deuren

▪ BPZ605F – Kracht 2-5 instelbaar

▪ Niet omkeerbare dagschoot, waardoor een uitermate sterke en massieve
dagschoot mogelijk is

▪ Duits fabrikaat

Wij denken deur.
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BPZ200 | DEURNAALDEN

BPZ548 | VALDORPELS

▪ Mooi en vriendelijk design door afgeronde flenzen

▪ Grendels gemakkelijk bedienbaar

▪ Leverbaar in standaard, 30 minuten en 60 minuten brandvertragend

▪ Snel leverbaar, ook voor maatwerk deurnaalden

▪ Eén tussenruimte voor de standaard en de brandwerende deurnaalden

▪ Geschikt voor afwijkende deurdiktes (bijvoorbeeld deurdikte 41mm of 55mm)

▪ Standaard verlengde grendels (uitslag 20 en 40mm)
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▪ Standaard toepasbaar in 30 en 60 minuten brandwerende deuren

▪ Rookwerend, 52dB geluidswerend

▪ Soepel siliconen rubber, dat ook enige oneffenheden kan opvangen

▪ Uitslag van 20 mm

▪ 2 scharnierpunten voor perfecte aansluiting op vloer

▪ Gemakkelijk instelbaar zonder gereedschap
▪ Geen drukplaatjes in het kozijn nodig

Wij denken deur.
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BPZ1000 | ALUMINIUM KRUKKEN

BPZ3000 | ALUMINIUM KRUKKEN

BPZ3020

BPZ1020

BPZ1030

BPZ1040

BPZ3020WC
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BPZ3030

BPZ3040

▪ Krukken op langschild, aluminium F1

▪ Geperste schilden zonder nokken

▪ Krukken op langschild, aluminium F1

▪ Gegoten schilden met zware nokken

▪ Klasse 3

▪ Afmeting schild: 240x46 mm.

▪ Klasse 4

▪ Afmeting schild: 240x46 mm.

▪ Geschikt voor woningbouw en lichte utiliteitsbouw

▪ Snelstift systeem

▪ Geschikt voor zware utiliteitsbouw (scholen, openbare gebouwen)

▪ Massieve krukstift

▪ Kruk geveerd, maar niet vastdraaibaar

▪ Massieve krukstift

▪ Kruk geveerd en vastdraaibaar

▪ WC beslag met zorgfunctie

▪ Zelfborgende patentbouten

BPZ3090

BPZ1050

▪ Zelfborgende patentbouten

Wij denken deur.
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BPZ4000 KT | ALUMINIUM KRUKKEN OP VH LANGSCHILD. SKG

BPZ4500 KT | RVS KRUKKEN OP VH LANGSCHILD. SKG

MET KERNTREKBEVEILIGING

BPZ4020KT

BPZ4030KT

BPZ4040KT
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MET KERNTREKBEVEILIGING

BPZ4050KT

BPZ4090KT

BPZ4095KT

BPZ4510

BPZ4520

BPZ4560

BPZ4570

BPZ45X1

BPZ4530

▪ Krukken op langschild, aluminium F1

▪ Gegoten schilden met zware nokken

▪ Veiligheidsbeslag SKG***, RVS

▪ Snelstift systeem

▪ SKG 3

▪ Afmeting schild: 250x50 mm

▪ SKG 3

▪ Massieve krukstift

▪ Geschikt voor zware utiliteitsbouw (scholen, openbare gebouwen)

▪ Massieve krukstift en zelfborgende patentbouten

▪ Geschikt voor zware utiliteitsbouw (scholen, openbare gebouwen)

▪ Zelfborgende patentbouten

▪ Krukgeveerd; optioneel vastdraaibaar te verkrijgen

▪ Optioneel met andere greep verkrijgbaar

▪ Massieve schilden

▪ Afmeting schild: 250x50 mm

▪ Ook in RVS leverbaar

▪ Standaard voorzien van kerntrekbeveiliging

▪ Ook leverbaar in aluminium

▪ Krukgeveerd; niet vastdraaibaar

▪ Ook leverbaar zonder kerntrekbeveiliging

BPZ4540

▪ Optioneel met andere greep verkrijgbaar
Wij denken deur.

46

BPZ7000 | RVS KRUKKEN OP ROZET

BPZ7000Z | KRUKKEN OP ROZET - MAT ZWART

BPZ7400 | VERKRIJGBAAR IN KLASSE 3 EN 4
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BPZ7400Z | VERKRIJGBAAR IN KLASSE 3 EN 4

BPZ7010

BPZ7020

BPZ7030

BPZ7091

BPZ7410

BPZ7420

BPZ7430

BPZ7491
BPZ7410Z

BPZ7420Z

BPZ7470Z

BPZ7010Z

BPZ7020Z

BPZ7070Z

BPZ7004
BPZ7040

BPZ7060

BPZ7070

BPZ7440

BPZ7460

BPZ7470

BPZ7404

BPZ7004Z
BPZ7004

BPZ7404
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▪ RVS krukken op rozet

▪ Zware nokken met M5 patentbouten

▪ Krukken op rozet - Mat zwart

▪ Geschikt voor woningbouw en lichte utiliteitsbouw

▪ Klasse 4

▪ Uniek stalen vlakke onderrozet, waardoor de deur niet beschadigt

▪ Klasse 3

▪ Kunststof onderrozet met nokken

▪ BPZ Topline serie. Uniek in Europa!

▪ WC rozet met zorgfunctie leverbaar

▪ Kruk geveerd, niet vastdraaibaar

▪ Door speciale coatingmethode zeer krasvast

▪ Geschikt voor zware utiliteitsbouw

▪ Optioneel te leveren met Hygimate anti-bacteriële coating indien hoge hygiëne

▪ Snelstift systeem

▪ Zeer hoge corrosiebestendigheid EN 1670, klasse 4

(ook verkrijgbaar in Klasse 3)

▪ Vastdraaibaar
▪ Unieke massieve krukstift met klemveer

is vereist (ziekenhuizen, tandartspraktijken, laboratoria, industriële sector e.d.)

(ook verkrijgbaar in Klasse 4)

▪ Unieke massieve krukstift met klemveer
Wij denken deur.
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BPZ9000 | RVS KRUKKEN OP LANGSCHILD

BPZ9400 | RVS KRUKKEN OP LANGSCHILD

BPZ9040

BPZ9060

BPZ9410

BPZ9010

BPZ9020

BPZ9420
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BPZ9440

BPZ9460

BPZ9470

BPZ9491

BPZ9430

BPZ9030

BPZ9070

BPZ9090

Uniek
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▪ RVS krukken op langschilden

▪ Massieve krukstift

▪ Klasse 3

▪ Geschikt voor woningbouw en lichte utiliteitsbouw

▪ Niet vastdraaibaar

▪ Optioneel te leveren met Hygimate anti-bacteriële coating indien hoge hygiëne

▪ Snelstiftsysteem

is vereist (ziekenhuizen, tandartspraktijken, laboratoria, industriële sector e.d.)

▪ RVS krukken op langschilden

▪ Uniek stalen vlak onderschild waardoor de deur niet beschadigt

▪ Klasse 4

▪ WC beslag met zorgfunctie

▪ BPZ Topline serie. Uniek in Europa!

▪ Unieke massieve krukstift met klemveer

▪ Geschikt voor zware utiliteitsbouw

▪ Optioneel te leveren met Hygimate anti-bacteriële coating indien hoge hygiëne

▪ Vastdraaibaar
▪ Zware nokken met M5 patentbouten

is vereist (ziekenhuizen, tandartspraktijken, laboratoria, industriële sector e.d.)
Wij denken deur.
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BPZ8000 | DEURGREPEN

BPZ700 | EUROPROFIELCILINDERS
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35

BPZ8110

BPZ3110

BPZ 8110 | RVS DEURGREEP

BPZ 3110 | ALU F1 DEURGREEP

▪ Unieke profielcilinder voor kleine tot zeer complexe sluitplannen

▪ Bestaande sluitplannen uitbreidbaar

▪ RVS deurgreep 300x25 mm Buismodel

▪ Alu F1 deurgreep 300x25 mm

▪ Snelle levertijd van cilinders én sleutels

▪ Diverse mogelijkheden: gevarenfunctie, antipaniek, enz.

▪ Dubbelzijdige of enkelzijdige bevestiging

▪ Buismodel

▪ Beveiligd d.m.v. certificaat en merkpatent (onbepaalde tijd)

▪ Verschillende uitvoeringen: knopcilinder, enkele cilinder, hangsloten,

▪ Oersterke bevestiging met stalen draadeind M8

▪ Dubbelzijdige of enkelzijdige bevestiging

▪ Profielcilinder is voorzien van 6 sluitstiften met speciale hardmetalen kern

▪ Oersterke bevestiging met stalen draadeind M8

▪ Leverbaar in standaard, SKG** en SKG*** in één sluitplan

▪ Onderhoudsarm

▪ Leverbaar in gelijksluitende setjes

▪ Nederlands fabrikaat

en massieve messing bussen
▪ Speciaal ontworpen onderrozet,
wat beschadiging van de deur voorkomt

▪ Standaard sleutels in nieuw zilver (extra sterk)

meubelsloten, automatencilinder, enz.

Wij denken deur.
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BPZ | AUTOMATIEK

AUTOMATIEK
Naast het leveren en monteren van mechanisch hang- en sluitwerk is BPZ tevens uw partner in
het leveren, aansluiten en monteren van automatische componenten. Denkt u hierbij aan bijv.
deurautomaten of electrisch aangestuurde sloten. Met eigen monteurs en een servicedienst
zijn wij in staat om het concept hiermee nog completer te maken.
Ook in dit speelveld maken wij enkel gebruik van A-merken, waardoor wij ook op de
langere termijn de kwaliteit bieden die u van BPZ gewend bent.

TOEGANGSCONTROLE
Toegangscontrole binnen uw gebouw wordt een steeds belangrijker issue. Door gebruik te
maken van de kennis die hierover binnen BPZ aanwezig is, kunt u uw pand zo inrichten dat
uw toegangscontrole flexibel en beheersbaar blijft. Ook op dit vlak heeft BPZ veel ervaring en
vinden wij (samen met de opdrachtgever) de juiste weg door uw gebouw. Wij zijn hierin breed
georiënteerd en hebben diverse mogelijkheden. Vanaf een kantooromgeving tot complexe
toegangscontrole binnen een zorginstelling; wij verplaatsen ons in de gedachten
van de gebruiker en maken van het vraagstuk een werkende oplossing.

“DEURAUTOMATIEK EN
TOEGANGSCONTROLE;
MET BPZ VINDT U ALTIJD
DE JUISTE WEG!”

Wij denken deur.
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BPZ | SUPPORTPAKKET

HET BPZ SUPPORT - SERVICE EN ONDERHOUDSPAKKET
BESTAAT UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN:
Eenmaal per jaar controle van alle draaiende delen.

“HET SUPPORTPAKKET VAN BPZ
BIEDT U ALTIJD OPTIMALE SERVICE
EN HET BESTE ONDERHOUD”

Het controleren op functioneren en onderhouden van scharnieren, sloten,
krukgarnituren en/of grepen.
Het controleren en onderhouden van valdorpels en deurdrangers.

Het controleren en onderhouden van de brandwerende strippen in kozijnen,
deuren en deurnaalden.

Vele onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, woning- en zorgcorporaties, zakelijke vastgoedonder-

De sloten, cilinders en scharnieren op de juiste manier smeren.

nemers en bedrijven bevestigen het succes van het BPZ supportpakket. Vooral de eindgebruiker
zal de investering in service en onderhoud waarderen. Want uiteindelijk is het de eindgebruiker
die de deur op het juiste moment veilig moet kunnen openen en sluiten. Hierbij biedt het

Het controleren en opnemen van beschadigingen van de deuren en het hang- en
sluitwerk.

supportpakket van BPZ een passende oplossing.

Het controleren en opnemen van breuk en/of schade bij beglazing en glaslatten.

Het daar waar nodig opnieuw richten en stellen van de deuren.
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK
KUNT U UW INCIDENTEN, DEFECTEN
EN STORINGEN MELDEN BIJ DEURPLUS

0800 - 1071

LANDELIJK STORINGSNUMMER

Indien er fabricagefouten zijn in deuren en het hang- en sluitwerk welke door BPZ
geleverd zijn, zullen deze kosteloos worden vervangen.

“VERLENG DE LEVENSDUUR
VAN UW PRODUCTEN MET
HET BPZ SUPPORTPAKKET“

Bij reparaties worden beschadigde onderdelen gerepareerd of vervangen.
Reparaties kunnen ook tijdens een regulier onderhoudsbezoek worden uitgevoerd.
Controle en onderhoud van alle domotica en elektronica (bijvoorbeeld draai- en
schuifdeurautomaten) in het gebouw.

Wij denken deur.
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MONTAGEPARTNERS

ONZE AMBASSADEUR

ONZE KERNWAARDEN
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Flexibel

Ontzorgend

Werkt veilig volgens VCA*

Flexibiliteit is een belangrijk aspect van onze dienst-

Wij ontzorgen onze klanten door het gehele deurtra-

Onze montagepartner is ons visitekaartje op de bouw.

Denkt mee en lost op

verlening. Wij zijn proactief, alert op ontwikkelingen

ject uit handen te nemen. Denk hierbij aan een stuk

Na een lang traject van offertes maken, verkoop, werk-

Communiceert met BPZ en klant

in de markt en leveren dienstverlening op maat.

werkvoorbereiding, maar ook de levering en montage van het hang- en sluitwerk alsmede beglazing.

voorbereiding en planning, is hij de laatste in de rij die
onze belofte aan de klant waar gaat maken. Daarom is
hij een belangrijke speler in de hele keten.

Heeft hart voor de zaak, dus ook voor
de klant, en koppelt altijd de status terug

Een goed eindresultaat vergroot immers de kans op een
vervolgopdracht.
Het is de taak van BPZ om de monteur zonder problemen het werk goed te kunnen laten doen.
Overleg is daarbij essentieël. Door continu met elkaar
te blijven schakelen, kunnen we optimaal presteren.
De taak is aan onze monteur om uit te dragen waar
BPZ voor staat!

Wij denken in oplossingen! We leveren concrete en

Betrouwbaar

heldere oplossingen waar onze klanten daadwerkelijk

Als totaalontzorger geven wij onze klanten vertrou-

iets mee kunnen.

wen en kunnen ze op ons bouwen.

Is verantwoordelijk en werkt gedreven
Werkt volgens de onderling gemaakte afspraken
Heeft écht twee rechterhanden

Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Innovatief
Bij BPZ denken wij continu mee in het verbeteren van

Betrokken

de processen en organisatie. Simpelweg omdat wij

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij.

geloven in het doel ervan: meer toegevoegde waarde

Met oog voor meerdere belangen gaan samenwer-

voor onze opdrachtgevers.

kingen aan, bewegen mee met ontwikkelingen en

Werkt uitsluitend met goed
en goedgekeurd gereedschap

Zet het beste beentje voor

“ONZE MONTEUR
IS ONZE
AMBASSADEUR”

Oplossingsgericht

kijken naar de toekomst.

Creatief
Creatief denken is opgenomen in het bloed van BPZ.

Deskundig

Wij durven buiten de lijntjes denken en doen op het

Met onze kennis en expertise bieden we ingenieuze

gebied van ondernemingsgeest, productinnovatie en

oplossingen voor de uitdagingen van onze klanten.

concepten. Mede hierdoor zijn en blijven wij voorloIs verantwoordelijk voor een gedegen
oplevering en loopt alle onderdelen na

Loopt nét dat stapje harder wanneer nodig

per en trendsetter in de markt.

Professioneel
Wij nemen de volle verantwoordelijkheid voor elke

Klantgericht

opdracht die we aangaan. Problemen gaan we niet

Bij BPZ verplaatsen wij ons in de wensen en behoef-

uit de weg, we lossen ze op.

ten van onze klanten. We zetten ons voor 100% in

Bij BPZ zijn we actiegedreven en resultaatgericht.

voor onze klanten.

Wij denken deur.

HOTELS

SCHOLEN

ZORG

A’DAM TOREN TE AMSTERDAM

SCHOOL ALOYSIUS STICHTING TE EINDHOVEN

HOSPITAL NOBO OTRABANDA TE CURAÇAO

MUZENTOREN TE DEN HAAG

CBS DE SLEUTEL TE ROTTERDAM

QO HOTEL TE AMSTERDAM

THE MARKET TE GRONINGEN

APPARTEMENTEN

“REFER ENTIES
OM TROTS
OP TE ZIJN“

KANTOREN + DISTRIBUTIE

LEISURE

LITTLE C TE ROTTERDAM

DC BIJSTERHUIZEN TE WIJCHEN

MALL OF THE NETHERLANDS TE LEIDSCHENDAM

ZIEKENHUIS ISALA TE MEPPEL

NIEUW HEERENHAGE TE HEERENVEEN

EUROPEAN MEDICINES AGENCY TE AMSTERDAM

FORUM GRONINGEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT TE EINDHOVEN

CENTRUMGEBOUW ‘S HEEREN LOO TE NOORDWIJK

DE KWEKERIJ FASE 2 TE UTRECHT

LELY CAMPUS TE MAASSLUIS

AFSLUITDIJK WADDEN CENTER

BORGMANSCHOOL TE GRONINGEN

DE WULPERHORST TE ZEIST

HET DOK TE AMSTERDAM

KANTOORPAND ADYEN TE AMSTERDAM

THEATER ZUIDPLEIN TE ROTTERDAM

NHOW RAI HOTEL TE AMSTERDAM
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6 JAAR PROJECTGARANTIE!

▪
▪
▪
▪
▪

6 jaar garantie op de kwaliteit van de geleverde deuren en hang- en sluitwerk.
6 jaar garantie op de geleverde montagewerkzaamheden.
6 jaar garantie op fabrieksfouten en gebreken aan de geleverde onderdelen.
6 jaar garantie op de geleverde diensten en producten.
Garantie dat deuren en hang-en-sluitwerk volgens de eisen van het op dat moment
geldende bouwbesluit zijn aangebracht.

Indien u kiest voor de door BPZ geadviseerde producten wordt op het complete
concept een garantie van 6 jaar afgegeven. Niet alleen op de levering van de
producten, maar tevens op de implementatie en montage van het geheel.
Door uw projecten met de BPZ productenlijn uit te voeren bent u verzekerd
van een perfect eindproduct, ook op de langere termijn!

“OPTIMALE ZEKERHEID
MET 6 JAAR
PROJECTGARANTIE!”
Wij denken deur.
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BPZ | REISVERENIGING

BPZ | MVO

BPZ OP REIS
Naast dat er binnen BPZ hard gewerkt wordt, is het sociale element ook van groot belang.
Zo beschikken we over een reisvereniging, waarmee we (personeel en aanhang) eens in de

MICRODONIA

2 jaar op reis gaan. Zo zijn de afgelopen jaren bestemming als Polen, Hamburg, Macedonië

BPZ neemt ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

en Maastricht aangedaan. In 2019 werd het Duitse Keulen toegevoegd aan deze lijst. Een

Wij ondersteunen ondermeer al jaren projecten op humanitair gebied

toplocatie, heerlijk weer en een hoop gezelligheid zorgden ook deze editie van BPZ OP REIS

waarbij we ons vooral richten op Macedonië. Daarnaast zijn we sinds 2015

voor een fantastische belevenis.

actief, samen met 17 Noordelijke aandeelhouders, met Microdonia BV,
door bedrijven in Macedonië met raad en daad, ook financieel, bij te staan.

NATUURGEVELSTEEN
In 2008 nam de oprichter van BPZ, Thijs Zomer, het initiatief
Natuurgevelsteen BV te starten met als belangrijkste doel werkgelegenheid
te scheppen in Macedonië. We investeren daarvoor middels micro kredieten
in machines, betere werkomstandigheden, management ondersteuning,
ontwikkelen van concepten en promotie. Momenteel hebben dankzij dit
initiatief meer dan 20 gezinnen in hun eigen land een beter bestaan.
Van groeve, levering, verwerking tot oplevering betrokken!
Kijk voor meer inspiratie op www.natuurgevelsteen.nl

#TEAMBPZ

ADRES

CONTACTGEGEVENS

BPZ

Tel.: 0592-544114

Industrieweg 38

info@bpz.nl

9403 AB ASSEN

www.bpz.nl

www.bpz.nl

Wij denken deur.

