
Freeslijn
Deuren

Modellen



Populair 
lijnenspel

Met onze freeslijndeuren 

combineert u al uw 

functionele deuren met 

een luxe uitstraling.

Freeslijndeuren zie je steeds vaker. En terecht: 

met een paar eenvoudige, strakke lijnen kunt u 

een deur veel karakter geven. Wij kunnen 

horizontale en verticale lijnen in onze deuren 

frezen. En zoals u van ons gewend bent, kunt u 

onze freeslijnen combineren met alle 

functionaliteiten die we aanbieden. Een 

brandwerende deur met vijf verticale freeslijnen? 

Geen probleem. Een inbraakwerende deur met 

twee gefreesde vlakken? Gaan we voor zorgen. 

Luxe en functionaliteit zaten nog nooit zo mooi 

op één lijn.





Een prachtige V-groef

We houden de lijnen graag kort

Bezoek www.bpz.nl/deuroplossingen/luxe-binnendeuren/  voor technische details

Een freeslijn zit niet óp, maar ín de deur. Wij hebben gekozen voor een V-groef, die door onze 

CNC-machine in de deuren wordt gefreesd. Om ervoor te zorgen dat de deur alle functionaliteit kan 

behouden, maken we de freeslijndeuren iets dikker. Met het blote oog kunt u dat niet zien, maar zo 

kunnen we wel garanderen dat een geluidswerende deur precies zo geluidswerend is als we beloven. 

En dat een brandwerende deur aan de Europese normen voldoet.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Of wilt u graag eerst met eigen ogen zien hoe een 

binnendeur met freeslijn eruit kan zien? Neem gerust contact met ons op. 

Onze deurspecialisten zijn bereikbaar via 0592 - 54 41 14 of stuur een email naar info@bpz.nl .



Welk model zoekt u?
U heeft de keuze uit twaalf verschillende modellen. Wilt u horizontale of verticale lijnen? 

Of wellicht een vlak (of meerdere vlakken) vormen?

Type FH2

Type FV2

Type FX1

Type FH3

Type FV3

Type FX1-1

Type FH4

Type FV4

Type FX2

Type FH5

Type FV4-1

Type FX4
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