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INTRODUCTIE BLECKS®6 7

STIJL EN KLASSE WAARDEERT 

IEDER MENS. DAAR BEN IK VAN 

OVERTUIGD. ANDERS GEZEGD: EEN 

BEPAALD PRODUCT OF EEN  

BEPAALDE INRICHTING HOEFT NIET 

PER SE UW SMAAK TE ZIJN. TÓCH 

VINDT U HET MOOI. HOE KAN DAT? 

Hier start mijn haast eindeloze zoektocht, mijn 

gefilosofeer. Is dat de kwaliteit van de interieur- 

architect? De gecreëerde combinatie van een  

stylist? Of de juiste accessoires op de juiste plek? 

Zomaar wat vragen die de revue passeren. 

Een van mijn conclusies is steeds weer: deuren 

spelen een belangrijke rol. Het zijn sfeerbepa-

lers. Lichtmakers. Of spanningzoekers. Zo kom ik 

bij mijn droom. Die droom heet BLECKS®: stalen 

creaties met een sterke persoonlijkheid. Gemaakt 

door een team professionals die geloven in stijl 

en kwaliteit. Alle creaties, stuk voor stuk tijdloze 

en elegante pronkstukken, zijn met zorg gepro-

duceerd. Met perfectie tot ver achter de komma. 

Daarmee zijn BLECKS® stalen deuren absolute 

aanwinsten voor woningen en bedrijven.

Wat. Is. Dit. Mooi. Die woordcombinatie gaat u 

vaak horen als de BLECKS® stalen deur in uw inte-

rieur schittert. De kracht van lijnen in combinatie 

met glas brengt in elke ruimte licht en leven. Onze 

deuren vormen het sluitstuk van uw interieur of 

een grandioze opening naar het exterieur.

Stijl en klasse. U krijgt het erbij, ongeacht voor 

welk type deur of deuren u valt. Mag ik u uitnodi-

gen om het gevoel van absolute perfectie in onze 

showroom te beleven?

Graag tot ziens! 

Theo van Hierden

Directeur

De stalen creaties  
van BLECKS® zijn een 
verrijking. En een  
verbinding in én met 
uw interieur. 
Statig, fraai en stijlvol.In 2015 werd BLECKS® opgericht door Theo van Hierden.
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IN HAARLEM  
STAAT EEN 
HUIS

En wat voor één! René en Cindy Brouwers wonen 

in een prachtig monumentaal pand in de binnen-

stad. “We zijn echt verliefd op dit huis, dat na een lang 

verbouwproces van twee jaar echt ons thuis is gewor-

den.” Maar dat is het niet alleen, het is ook de werkplek 

van René. “We hebben het voorhuis zodanig ingericht 

en gestyled dat dit ook dient als expositieruimte, op dit 

moment voor magazinefotografie Magphoto.nl. En ik 

gebruik de ruimte zelf voor mijn eigen bedrijf als leider-

schapscoach. Deze ruimte biedt de perfecte ambiance 

om mensen te ontvangen en te begeleiden.”
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Het pand is eind 1800 gebouwd en bood destijds onder-

dak aan een slagerij en vanaf de jaren ’30 aan een viool-

bouwer. “De oude tegeltjes vanuit de slagerij zitten er 

nog; echt fantastisch!”

 

Het ondernemende stel wilde op diverse plekken in de 

woning een stalen pui in groter of kleiner formaat. “Niet 

alleen het verbouwproces duurde lang, we hebben ook 

lang gezocht naar een geschikte partner die de pui voor 

ons kon realiseren. We wilden verfijnde en ranke profielen, 

passend bij de hele sfeer van het pand en onze eigen 

woonstijl.” Maar er was nog een belangrijke uitdaging voor 

de toekomstige ‘staalpartner’: een volledige deur in een 

ruimte van ruim drie en een halve meter hoog. “Na een 

prettig gesprek waarin zeer goed werd meegedacht zijn 

we met BLECKS® in zee gegaan. We zijn ontzettend blij. 

Elke dag weer stappen we met plezier door onze prachtige  

deur.”

RENÉ EN CINDY BOUWERS:

“Elke dag  
weer stappen  
we met  
plezier door 
onze prachtige 
deur.”
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Handgemaakte 
deuren, met gevoel 
voor finesse

Vanuit zijn staalbedrijf, Van Hierden Metaal in  

Barneveld, begon Theo van Hierden in 2015 met 

het maken van zijn eerste stalen deuren. Het was 

het startpunt van BLECKS®, al wist Theo niet dat er 

in de jaren erna zoveel deuren zouden volgen. 

Als liefhebbers van échte stalen deuren schenken 

we aan de afwerking van iedere deur onze buiten-

gewone aandacht. De ontwikkeling van de afge-

lopen jaren - BLECKS® staat nooit stil - nemen 

we hierin mee. Kijk gerust mee over de schouders 

van onze lassers en u zult het merken: ieder detail 

heeft onze aandacht, in iedere deur. 

BLECKS®

DEUREN VAN STAAL. WAREN ZE 

IN ONZE BEGINPERIODE NOG EEN 

UNICUM, IN HET HUIDIGE INTERI-

EUR ZIJN ZE EEN FENOMEEN. WANT 

DE ELEGANTIE DIE STALEN DEUREN 

MET ZICH MEEBRENGT; DAT WIL  

IEDEREEN. 
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TIJDLOZE 
ELEGANTIE

Dat het bij het maken en plaatsen van stalen deuren 

aankomt op maatwerk, bewijzen deze deuren in dit 

project in Asselt. De opdrachtgevers - met gevoel voor 

een tijdloze stijl - maakten hun keuze voor stalen taats-

deuren van BLECKS®. De verfijnde stalen deuren zijn uit-

gevoerd in niet-symmetrische drievlaksverdeling. Dank-

zij de zijpanelen bij de dubbele taatsdeuren ontstaat er 

een open verbinding tussen de keuken en de kamer. Is 

dit nu typisch het voorbeeld van hoe rust en evenwicht in 

een interieur kan worden gebracht? Wij raken er in ieder 

geval niet op uit gekeken. 
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Iedere stalen deur heeft zijn verhaal. Onze adviseurs laten u graag de mogelijkheden zien. 

Stalen deuren zijn nooit stijlbepalend.  
Juist daarom komen de deuren van 
BLECKS® terug op zoveel plaatsen. 
Want van een modern interieur tot een 
landelijke woonomgeving; de stalen 
deuren zijn altijd de blikvangers. 

Het uitgangspunt van een stalen deur van 

BLECKS® ligt op de tekentafel. Onze uitdaging ligt 

in het maken van eigentijdse ontwerpen en toe-

passingen. Niet voor niets besteden we veel tijd 

en aandacht aan een goed gesprek, bezoeken we 

- indien gewenst - de projectlocatie en werken 

we het ontwerp nauwkeurig uit. Want aandacht 

maakt écht alles mooier. 

EXCELLENT 
DESIGN
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ÉCHT STAAL 
IN EEN 
INTERIEUR
MET KLASSE

Het bouwen van een nieuwbouwwoning brengt 

ontzettend veel keuzes met zich mee. Dat hebben 

de bewoners van deze vrijstaande woning in Lunteren 

wel ervaren. Want juist de details maken het geheel bij-

zonder. Voor de details van de stalen deuren nemen wij 

graag onze verantwoordelijkheid. Want die authentie-

ke lasnaden bij de verbinding tussen de deuren en het  

stalen kozijn, die onderstrepen het ambachtelijke karak-

ter van échte stalen deuren. De subtiele toevoeging van 

stalen elementen in de rest van het interieur maken het 

tot een bijzonder mooi geheel. 
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Het luxueuze  
buitenverblijf van uw  
dromen

De momenten in een BARASSO® kronen de dag. 

Als de telefoon eindelijk op ‘stil’ staat. Als de oogst 

aan goede ideeën nog eens wordt overdacht. Als 

nieuwe plannen kunnen rijpen, in de rust van 

even niets. Alleen of met anderen niksen. Kletsen. 

Verbinden. Niet binnen, in de woonkamer. Dat 

kan altijd nog. Nee, buiten, in je BARASSO®. Het is 

tenslotte zo weer morgen.

Anthonie Fokkerstraat 83, 3772 MP  Barneveld

+31 342 72 89 95

info@barasso.nl

www.barasso.nl
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ÉCHT 
STAAL

Stijfheid
Een belangrijk voordeel van staal is de zogenoem-

de stijfheid. Omdat wij de stalen deuren in elkaar 

lassen in plaats van schroeven (zoals dat gaat bij 

een aluminium deur) krijgt de deur zijn stijfheid. 

Slanke profielen
Staal is vele malen sterker dan aluminium.  

Daarom hebben wij ook de mogelijkheid om hele 

slanke profielen te gebruiken, waardoor de deur 

een verfijnde uitstraling krijgt.

Variatie in 
profielen
U vindt bij ons een groot aanbod aan profielen. Zo 

creëert u een stalen deur geheel naar uw eigen 

wensen. Dat maakt dit fantastische product ook 

nog eens persoonlijk. 

Mooie lasnaden
Een perfecte afwerking, dat staat bij ons op  

nummer 1. Geen enkele oneffenheid door glad-

geslepen lasnaden. Op die manier wordt de deur 

één geheel en hebben onze deuren aan beide zij-

den exact hetzelfde perfecte aanzicht. 

Onverwoestbaar
BLECKS® stalen deuren zijn onverwoestbaar en 

tegelijk 100% recyclebaar. Wist u dat staal zo’n 

drie keer beter isoleert dan aluminium? Met een 

stalen deur bespaart u dus op verwarmings- 

kosten.

Eindeloos 
variëren 
met écht 
staal
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WHITE AND A 
BIT OF BLACK

Wordt het de eyecatcher van het interieur? Of 

wordt het een onderdeel van het interieur? In dit 

geval is zeker het eerste van toepassing. Met een lichte 

vloer en afwerking waarin wit de boventoon voert zijn de 

stalen taatsdeur en het raamkozijn van staal de beeldbe-

palende elementen. En met het beperkte kleurgebruik 

ontstaat er dankzij het vele licht en de symmetrie een 

bepaalde sereniteit. 
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STAP 1
EEN HELDERE
OFFERTE

STAP 2
WELKOM IN
ONZE SHOWROOM

STAP 5
MONTAGE VAN UW 
BLECKS® STALEN DEUR

Van staalprofiel 
tot stalen deur

Via de configurator op onze website kunt u eenvoudig 

uw stalen deur samenstellen. Na het invoeren van uw ge-

gevens ontvangt u de offerte direct in de mailbox. Kunt 

u wel wat hulp gebruiken bij het samenstellen van uw 

stalen deur? Neem dan contact met ons op. Op basis van 

het overleg stellen we dan een offerte op. 

STAP 3
INMETEN EN DEFINITIEF 
ONTWERP

U besluit over te gaan tot de koop van de stalen deur. Wij 

komen op locatie inmeten en geven advies over uw situ-

atie. Na het inmeten maken wij een definitieve tekening 

van de stalen deur. Ons vakkundige team maakt het ont-

werp helemaal naar uw wens. Als het ontwerp akkoord is, 

wordt de deur in eigen werkplaats geproduceerd.

Heeft u uw deur samengesteld via de configurator, maar  

bent u toch nieuwsgierig hoe deze er in echt uitziet?  

Bezoek dan onze showroom in Barneveld. Hier staan  

diverse voorbeelden van onze stalen deuren. Onze vak-

bekwame deurspecialisten geven u graag een duidelijk 

advies. Tijdens een persoonlijk gesprek komen we tot de  

mooiste ideeën.

Uw stalen deur wordt in de werkplaats gereedgemaakt 

voor montage. Op de overeengekomen datum wordt de 

deur op locatie geplaatst en voorzien van het glaswerk. 

Met zo'n blikvanger is uw interieur echt compleet. Het 

genieten kan beginnen. Veel plezier van uw BLECKS®  

stalen deur. 

VOORDAT UW GLOEDNIEUWE STALEN AANWINST IN UW INTERIEUR  

GEPLAATST WORDT, DOORLOOPT U EEN AANTAL STAPPEN. EN NIETS IS  

HIERIN STANDAARD; WE PASSEN ONS GRAAG AAN U AAN. 

STAP 4
UW BLECKS® STALEN 
DEUR IN PRODUCTIE

De stalen deuren of puien van BLECKS® worden door de 

vakkundige metaalbewerkers op maat geproduceerd 

in de werkplaats in Barneveld. De profielen worden op 

maat gezaagd, in elkaar gelast en voorzien van de nodi-

ge afwerking, hang- en sluitwerk. Vervolgens worden de 

deuren voorzien van een poedercoating in de gewenste 

kleur.
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HOUT EN 
STAAL,  
EEN MOOI 
VERHAAL

Van zo’n buitenkamer droomt toch iedereen? In 

deze sfeervolle ruimte bij een boerderijwoning in 

Barneveld is het van het vroege voorjaar tot hartje winter 

aangenaam door de toepassing van de stalen puien. Met 

de deuren open wordt de zomer naar binnen gehaald. 

En de gure wind? Die wordt vakkundig buitengehouden. 

Deze pui is in ongeïsoleerde uitvoering toegepast. Het is 

ook mogelijk om stalen puien te leveren met geïsoleerde 

profielen. 

29BLECKS®
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Outstanding  
interiors

Wilt u een interieur dat klasse ademt? Waar u met 

een glimlach in leeft. Met uw wensen als inspiratie 

voor een uniek ontwerp. Voor trappen, keukens, 

verlichting of een compleet interieur. Altivello 

combineert vakmanschap met de beste materia-

len. Zo creëren wij outstanding interiors.

De Spil 32, 3774 SE  Kootwijkerbroek

+31 342 22 10 08

info@altivello.nl

www.altivello.nl
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Iedere deur is een kunstwerk op zich. 

MOOIE
LASNADEN
Alle deuren en kozijnen van BLECKS® 
worden in onze eigen werkplaats  
samengesteld en met uiterste precisie 
in elkaar gelast. En dat lassen is echt 
een kunst op zich. 

Juist de lasnaden geven de stalen deur karakter. 

Minutieus wordt ieder onderdeel aan elkaar ge-

last en worden lasnaden gladgeslepen. Na het 

toevoegen van de handgrepen en de nodige voor-

bereidingen voor het deurbeslag is de deur klaar 

om naar de poedercoaters te gaan. Hier wordt de 

deur voorzien van een hoogwaardige coating. 
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“Staal heeft 
een eigen 
plekje  
verworven 
in het  
interieur.”

35BLECKS®

DE PROJECTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN STUK VOOR 

STUK HEEL VERSCHILLEND. TEGELIJK HEBBEN ALLE 

OPDRACHTGEVERS ÉÉN DING MET ELKAAR GEMEEN. 

 ZE ZIJN ALLEMAAL ALS EEN BLOK GEVALLEN VOOR 

DE UITZONDERLIJK AFWERKING VAN BLECKS®. 

STAAL OP DIE MANIER UITGEVOERD  IS EEN  

INTERIEURTREND DIE TIJDLOOSHEID ADEMT. HET 

PAST ALTIJD. COMFORT EN KLASSE VINDEN ELKAAR. 

Hoe komt dat? Bij BLECKS® stalen deuren hebben we 

daar een antwoord op. Op stijlvolle stalen deuren raak je 

gewoon nooit uitgekeken. De stijlvolle en elegante blik-

vangers creëren licht en ruimte en geven een prachtige, 

rijke uitstraling aan elk type interieur. Een dichte deur 

sluit af. Een stalen deur verbindt ruimtes en zorgt ervoor 

dat een woning of bedrijfspand één sfeer ademt. Iets  

magisch. Je voelt het: dit is thuis.

U geeft uw stalen deur een persoonlijke touch door een 

unieke vlakverdeling te kiezen. Borrelt het al in uw crea-

tieve brein? Welk type handgreep zorgt voor de match? 

Grote lijnen en de kleinste details maken het ‘af’. 

Bent u op zoek naar exclusiviteit? Denk dan eens na over 

maatwerk handgrepen of staal gecombineerd met leer. 

Een geweldig unieke en trendy uitstraling aan een stalen 

basisdeur van BLECKS®. Daarmee is een BLECKS® stalen 

deur een statement in uw woning. Staal waarborgt het 

thuisgevoel en heeft daarmee een waardige plek in het 

interieur verworven.
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STALEN 
DEUREN IN 
ZAKELIJKE 
PROJECTEN

Stalen deuren komen niet alleen goed tot hun recht 

in interieurs van woningen. Ook op het gebied van 

zakelijke projecten heeft BLECKS® de nodige ervaring. 

Want het interieur van het kantoor vormt toch het visite-

kaartje van het bedrijf. In dit moderne kantoor met giet-

vloer leverde en plaatste BLECKS® kamerhoge puikozij-

nen en dubbele taatsdeuren. Leuk detail: het middelste 

kader is bij de puikozijnen uitgevoerd in satijn glas. Dit 

levert de nodige privacy op tussen de beide ruimtes, zon-

der dat wordt afgedaan aan het ruimtelijke gevoel en het 

open karakter.
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ONTWERP UW BLECKS®

STALEN DEUR

OFFERTE.BLECKS.NL

Het besluit is genomen: Er komt een stalen deur in 

uw woning. Of zelfs meer dan één deur. De krie-

bels slaan toe, tijd voor actie. U wilt direct weten wat de 

mogelijkheden zijn en hoe uw droomdeur eruitziet. Dat 

kan! Op onze website stelt u in vier stappen uw BLECKS® 

stalen deur samen. Helemaal naar uw eigen wensen en 

ideeën. In de vierde stap verstuurt u uw ontwerp en ont-

vangt u van ons direct een offerte in uw mailbox. Zo weet 

u precies waar u aan toe bent. 
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New Jaguar F-PACE 
zorgt voor stroom-
versnelling

Met de New F-PACE zet Jaguar een nieuwe maat-

staf in de performance SUV-klasse. Een indruk-

wekkend vernieuwd uiterlijk en een geheel nieuw 

en uiterst verfijnd interieur bevestigen zijn premi-

um karakter. Deze kenmerken tillen de F-PACE  

visueel en gevoelsmatig naar een nog hoger  

niveau en vormen bovendien het kader voor een 

scala aan technische innovaties. Op motoren- 

gebied is de introductie van een Plug-in Hybrid- 

variant (PHEV) het grootste nieuws. Daarmee 

kunnen de meeste dagelijkse ritten volledig elek-

trisch worden gereden, waarbij voor langere ritten 

de benzinemotor voor de benodigde actieradius 

zorgt. En aangezien de accu snel kan worden op-

geladen, kan optimaal gebruik worden gemaakt 

van de elektrische en dus emissieloze prestaties 

van de F-PACE P400e PHEV. Dat is in stilte genieten 

van deze hoogwaardige stroomversnelling.

www.jaguar.nl
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STALEN  
PUIKOZIJNEN 
MET ALLURE

Het creëren van open verbindingen in het interieur 

is één van de redenen om te kiezen voor stalen  

deuren met glas. In deze woning in Renkum is dat  

buitengewoon goed gelukt. De verschillende puien zijn 

binnen de vlakverdeling voorzien van taatsdeuren. 

Naast de meerdere puikozijnen van staal leverde 

BLECKS® in deze woning ook stalen balustrades en trap-

bomen. Op die manier ademt de woning één sfeer. 
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“We hebben echt  
gekozen voor de 
kwaliteit en het  
vakmanschap”

JORNT BERGSMA, 
BOUWBEDRIJF GORREDIJK:

Een fris en eigentijds bedrijf met ouder-

wetse service en korte lijnen. Dat is Bouw-

bedrijf Gorredijk in een zin samengevat. 

Jornt Bergsma, calculator bij het Friese 

bouwbedrijf: “We verzorgen eigenlijk alles; 

van een deur afhangen tot aan de bouw 

van een complete villa. Onderhoud, ver-

bouw, nieuwbouw en renovatie. En onze 

kracht? Die zit in de voorbereiding. We 

nemen meer dan voldoende tijd voor een 

goed plan en dat resulteert in een perfect 

eindresultaat.”

Sinds twee jaar werkt het bouwbedrijf  

samen met BLECKS®. “We waren destijds 

op zoek naar een leverancier van stalen 

deuren en puien. Met als voorwaarde kwa-

liteit en vakmanschap. En zo kwamen we 

bij BLECKS® terecht. Inmiddels hebben 

we al verschillende projecten met hen  

gedaan en dat bevalt heel erg goed. De 

korte lijnen, het nakomen van afspraken 

en de sublieme afwerking van deuren en 

puien zijn écht kenmerkend voor BLECKS®. 
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SCHUIVEN 
MET STALEN 
DEUREN

Is de ruimte beperkt of vraagt het interieur om een uit-

zonderlijk element? Dan zijn de deuren van BLECKS® 

ook toe te passen als enkele of dubbele schuifdeur. Hier-

voor wordt gebruik gemaakt van het schuifdeursysteem 

met softclose. 

Dat de deuren in iedere vlakverdeling te realiseren zijn, 

wordt in dit project weer duidelijk. Door de toepassing 

van het schuifdeursysteem kan alle ruimte worden  

benut en wordt de hal niet afgesloten bij het openen van 

de deur. 

PROJECT   TER AAR
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METEN IS WETEN,
EEN PASSEND 
RESULTAAT

LEVERING 
BINNEN ACHT  
WEKEN 

Doorgaans worden de deuren binnen acht weken na het 

bevestigen van de opdracht geleverd. Na het plaatsen 

van de opdracht wordt de leverdatum afgestemd. 

Wijzigingen in levertijd onder voorbehoud. Mocht de le-

vertijd anders zijn dan acht weken, dan wordt u hiervan 

bij opdracht op de hoogte gesteld. 

Een verrassing vinden we bij BLECKS® altijd leuk, behalve 

bij de montage van de stalen deuren. Vooral bij taatsdeu-

ren komt het aan op iedere millimeter. Daarom komen we 

voor de start van de productie langs om de ruimte van de 

stalen deur of pui in te meten. Er kan dus pas worden ge-

start met de productie als de afwerkvloer gereed is en het 

stucwerk uitgevoerd is.

VERTROUW OP 
DE KWALITEIT 
VAN BLECKS®

Buiten het esthetische aspect heeft een deur 

ook een heel praktische rol. Dat vergeten we 

natuurlijk niet. We willen vooral dat u heel erg 

lang plezier heeft van uw stalen deuren. Daar-

om leveren we een uitzonderlijk degelijk eind-

resultaat op. Zo degelijk dat u kunt rekenen op 

10 jaar garantie op het staalwerk. Op het hang- 

en sluitwerk leveren we 2 jaar garantie. 

10
jaar
garantie

GOED OM TE WETEN48

We doen er alles aan 
om u heel veel plezier 
te laten beleven aan 
de stalen deuren van 
BLECKS®.
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Design interieurs, 
rechtstreeks bij de 
bron

Bij B Dutch stelt u uw eigen unieke interieur samen, 

gebaseerd op een slim modulair systeem waar-

binnen u eindeloos kunt variëren. Bijzonder  

design, zorgvuldig geselecteerde topmaterialen, 

vakkundig verwerkt en toch vriendelijk geprijsd 

omdat u rechtstreeks bij B Dutch koopt. Maak een 

afspraak en bezoek onze showroom om een idee 

te krijgen hoe uw unieke keuken of badkamer er 

uit zou kunnen zien.

Beversestraat 28, 5431 SH  Cuijk

+31 485 44 22 17

info@bdutch.nl

www.bdutch.nl
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MOOI VAN 
IEDERE ZIJDE

Een stijlvol onthaal bij het binnengaan van de woning 

en een fraaie groet bij het vertrek. Een stalen deur 

van BLECKS® is méér dan een gewone deur. 

Na een verbouwing maakte een traditionele deur in deze 

woning in Barneveld plaats voor een stalen taatsdeur van 

BLECKS®. Juist na zo’n transformatie ontdek je wat deze 

beeldbepaler met zich meebrengt. Zeker in combinatie 

met het tijdloze interieur en de eikenhouten vloer is het 

een plaatje om verliefd op te worden. 
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Iedere deur wordt in eigen werkplaats met de hand gelast.

VIRTUOZE 
PLAATSING
Heeft u er lang naar uitgekeken? Dat 
kunnen we ons voorstellen. Maar 
kwaliteit kost nu eenmaal tijd. In ieder 
geval bij stalen deuren en puien. 

Het laswerk kan niet op locatie uitgevoerd worden. 

Daarom worden de stalen frames in z'n geheel 

geleverd en geplaatst. Dat brengt de nodige voor-

bereidingen met zich mee. Na het coaten van 

de deur wordt deze zorgvuldig verpakt en afge-

monteerd. Ter plekke plaatsen onze monteurs de 

deur of pui en voorzien ze het stalen frame van 

het glaswerk. Veel plezier met uw stalen deur van 

BLECKS®. 
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DE DROOM 
VAN IEDER 
BUITENMENS

Ruisende bladeren, kabbelend water en een licht 

briesje. Droomt u al weg bij die gedachten en de 

beelden van deze prachtige tuinkamer in Zevenbergen? 

En het mooie van deze tuinkamer? Met de vouwdeuren 

is deze ruimte volledig af te sluiten. 

Deze vouwwand is uitgevoerd in een antracietkleurige 

coating. Deze kleur komt nagenoeg overeen met kleur-

schakering in de dakpannen. Een en al rust; ook in de 

materiaalkeuze. 
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BLECKS® IS 
NIET ALLEEN 
ZWART

Zijn stalen deuren dan altijd zwart? Nee, zeker niet. 

De stalen profielen zijn in iedere gewenste kleur te 

coaten. Op die manier zijn de deuren nog persoonlijker te 

maken. Zo dacht onze opdrachtgever in Rosmalen er ook 

over. De twee taatsdeuren en de deur voor de wijnkast 

zijn uitgevoerd in brons. Dit resulteert in een beleving op 

zich en een resultaat met verve. 

PROJECT   ROSMALEN
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Bronzz geeft extra dimensie aan een stalen deur. 

Creëer sfeer die je diepste thuisgevoel voedt. Een beleving die adembenemend is.  

Een gevoel van stijl dat sterkte emoties oproept. Deuren die je sprakeloos maken. 

Daarom noemen wij het The Art of Bronzz. 

BRONZZ line
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Het keramische hart 
van Nederland

De ontdekkingsreis door Zuid-Europa, Azië en het 

Verre Oosten naar noviteiten in keramische tegels 

en natuursteen eindigt in de showroom van  

KeraStone in Barneveld. Hier gaat een wereld voor 

u open voor de afwerking van vloeren en wanden.  

De keramische slabs van 120*120 cm, 120*260 cm 

en 160*320 cm veroveren de harten van ontwer-

pers en gebruikers. Ook de innovaties in naboot-

sing van natuurlijke materialen zoals marmer, 

hout, beton en natuursteen vindt u terug in het 

atelier en de keramotheek van KeraStone. 

Wattstraat 19, 3771 AG  Barneveld

+31 342 41 34 14

info@kerastone.nl

www.kerastone.nl
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SMAAKMAKER
VAN HET
INTERIEUR
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COATING

LEDER

STAALPROFIELENSYSTEEM TAATSDEUREN
Een taatsdeur is een deur die om zijn verticale as draait. Hierbij bevinden zich de draaipunten in het plafond en in de 

vloer en wordt er geen kozijn toegepast. De beelden hieronder geven een weergave van het systeem dat in de profielen 

is geïntegreerd. 

Voor de uitvoering van stalen deuren van BLECKS® kan worden gekozen uit een viertal staalprofielen. De dikte van het 

frame en de glaslatten zijn hierin bepalend. Saillant detail: onze deuren zijn aan beide kanten gelijk. Daar houden we van. 

Alle stalen deuren worden voorzien van 

een coating. Deze is leverbaar in ieder 

gewenste RAL-kleur.  

De glasvlakken in de deuren kunnen ook 

vervangen worden door stalen panelen of 

panelen met leer. Dit is mogelijk in ieder 

gewenste kleur. Hiernaast zijn slechts 

enkele voorbeelden weergegeven. 

ZWART

RAL 9005
FIJNSTRUCTUUR

RAL 7021
FIJNSTRUCTUUR

RAL 9010
FIJNSTRUCTUUR BRONZZ

ZWART
STRUCTUUR

BRUIN
STRUCTUUR CROCO

GP-02GP-01

GP-04GP-03
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HANDGREPEN
De handgreep wordt veelal aan het frame van de stalen 

deur gelast. Op deze pagina zijn een aantal variaties hier-

van weergegeven. Ook uw eigen ideeën kunnen hierin 

verwezenlijkt worden
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STEEL AND 
STAIRS

Met een grote passie voor staal en de oorsprong in 

een constructiebedrijf is het niet zo gek als we af 

en toe ook onze grenzen verleggen. De BLECKS® stairs, 

industriële trappen waarbij staal de boventoon voert, 

zijn daar het toonbeeld van. De op maat gemaakte  

stalen trappen, al dan niet gecombineerd met hout of 

glas, zijn oogstrelend en buitengewoon goed afgewerkt. 

Dankzij de hoge sterkte van staal kunnen er grote over-

spanningen worden gerealiseerd, wat het ruimtelijke ka-

rakter ten goede komt. In stijl met de trap kan BLECKS® 

ook de bijbehorende balustrades leveren. 
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BLECKS® is een merk van Van Hierden Metaal

BLECKS B.V.

Hanzeweg 41

3771 NG Barneveld

E-mailadres

info@blecks.nl   

Telefoonnummer

0342 745 207

WWW.BLECKS.NL

77BLECKS®

BEZOEK DE 
SHOWROOM 
VAN BLECKS®

DEURINSPIRATIE76

Volg ons voor
meer inspiratie






