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4 different collections

4 different atmospheres 

from extreme minimalism 

to excessive elegance



Minimal - collection
Deuren in hun meest pure vorm.

Onze Minimal collection bekijkt binnendeuren als 

transponerende panelen die in een ruimte zweven. 

Deze panelen kunnen als opvallend object aanwezig 

zijn of juist helemaal verdwijnen in de ruimte.

Zelfs de meest functionele draaideur wordt ontdaan 

van alle overbodigheden zodat  deze veel meer als een 

vlak of object in de ruimte zal opgaan.

Swing2.



Frameless L934.



Frameless L93
minimal - collection

Een onzichtbaar ingepleisterd 

deurkozijn (L93) en een vlak gelakt 

deurblad zorgen dat de Frameless 

volledig in de wand verdwijnt.

De minimalistische NOHA 

handgreep zorgt voor 

een extra strakke afwerking. 

 

Te verkrijgen in alle 

RAL of NCS kleuren of afgewerkt 

met een witte grondlaag. 

info p. 48

L93

Frameless veneer L93
minimal - collection

Het deurblad uit fineerhout in een 

onzichtbaar ingepleisterd 

deurkozijn (L93) van de Frameless 

veneer combineert mooi met een 

sobere wand. De minimalistische 

NOHA handgreep is hier afgewerkt 

in contrasterend inox.

Verkrijgbaar in verschillende 

soorten fineerhout.

Opties

verf

lak

noha

info p. 48

L93

Opties

noha

fineer

vlak

vlak

vernis
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Swing
minimal - collection

info p. 48

Secret slide
minimal - collection

De Secret Slide lijkt wel te zweven voor de wand. Het onzichtbaar 

ingewerkte schuifsysteem zorgt ervoor dat rail en bijhorende afdekkap 

overbodig worden. De afwerking van het deurblad kan zowel in dezelfde 

kleur als die van de achterliggende wand of juist zorgen voor een 

contrastrerend vlak. De minimalistische NOHA schuifdeurgreep zorgt voor 

een extra strakke afwerking. Verkrijgbaar in alle RAL of NCS kleuren, 

verschillende soorten fineerhout of afgewerkt in een witte grondlaag.

Opties

info p. 48

pivot

Opties

verf

lak

noha

vernis

secret slide

noha

verf

fineer

lak

Eenvoudiger dan de Swing kan een deur niet zijn. Het vlak 

gelakte paneel kan in twee richtingen pivoteren door 

middel van een veersysteem, hier ingewerkt in de vloer. 

Dit maakt zelfs een handgreep overbodig.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS kleuren, verschillende 

soorten fineerhout of afgewerkt in een witte grondlaag.

fineer

vlak

vlak

vernis

Reddot design award
best of the best 2009
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Flush frame L91
minimal - collection

Deze vlakke deur wordt geplaatst in een smal blokkozijn gelijk 

met de muur (L91). Hier is de Flush frame volledig wit gelakt, 

wat een mooi geheel vormt met de witte muren.  

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS kleuren of afgewerkt 

in een witte grondlaag.

Deze fineerdeur in notelaar wordt geplaatst in een smal blokkozijn 

gelijk met de muur (L91). Zowel deurblad als kozijn worden 

afgewerkt in dezelfde fineer, zodat de Flush frame veneer een 

warm contrast biedt in een minimalistisch interieur.

Verkrijgbaar in verschillende soorten fineerhout.

Flush frame 
veneer L91
minimal - collection

info p. 48

Opties

noha

verf

lak

L91

info p. 48

Opties

noha

L91

vlak

vlak

vernis

fineer

10.



Minimal frame 
L81.35

minimal - collection

De Minimal frame is een gelakte deur 

met smal kozijn op de muur 

(L81.35) en onzichtbare scharnieren. 

Deurblad en kozijn zijn hier afgewerkt 

in een middengrijze metallic lak. 

Indien gewenst, kunnen 1 of 2 simpele 

horizontale groeven deze deur 

net iets meer detail geven.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS kleuren   

of afgewerkt in een witte grondlaag.

De Minimal frame veneer is een 

fineerdeur met een smal kozijn op de 

muur (L81.35) en onzichtbare 

 scharnieren. Zowel deurblad als 

kozijn worden afgewerkt in dezelfde 

fineer. In dit geval werd gekozen voor 

een warm wit getinte eik.

Verkrijgbaar in verschillende soorten 

fineerhout.

Minimal frame 
veneer L81.35
minimal - collection

info p. 48

Opties

noha

verf

lak

L81.35

info p. 48

Opties

vlak

vernis

fineer

L81.35

noha

vlak
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Urban - collection
Modern moet niet altijd minimalistisch zijn. 

In de moderne woning kan er ook gekozen worden 

voor een combinatie tussen strak en warm of sober 

met een opvallend accent. Onze deuren in de 

Urban collectie bieden zeer authentieke ruwe 

materialen of net speelse details om de 

hedendaagse woning net dat tikje meer te geven.

Sliding door oak authentic14.



Sliding door XL16.



Swing oak authentic
urban - collection

De Swing oak authentic is een ruwe 

plankendeur in rustieke eik die in 

twee richtingen kan pivoteren door 

middel van een veersysteem in de 

vloer. Afgewerkt in een matte natuur-

vernis met geaccentueerde groeven 

wordt dit een opvallend element dat 

ieder interieur doet opleven.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren 

eik, met of zonder zwarte voeg.

info p. 48

In een onzichtbaar ingepleisterd 

kozijn (L93) komt deze zwart 

gekleurde eiken plankendeur 

helemaal tot zijn recht. 

De Frameless oak authentic is een 

karaktervolle authentieke deur die 

onmiddellijk de aandacht trekt.

Verkrijgbaar in verschillende 

kleuren eik. 

Opties

info p. 48 

Opties

Frameless oak authentic
urban - collection

L93

planken planken

pivot

vernisvernis
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Modern panel model 918
urban - collection

De klassieke paneeldeur in een 

moderne uitvoering. Een onzichtbaar 

ingepleisterd kozijn (L93) maakt van 

deze recht uitgefreesde paneeldeur 

een sober geheel. Hierdoor voelt de 

Modern panel model 918 zich zowel in 

een modern als een meer 

klassiek interieur thuis.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS kleuren 

of afgewerkt in een witte grondlaag.

info p. 48

L93

Lines XXL
urban - collection

De Lines XXL heeft extra large 

groeven en brede planken. Deze 

plafondhoge uitvoering in een 

onzichtbaar ingepleisterd kozijn 

(L93) zorgt voor een speels 

lijnenspel in wat anders een saaie 

vlakke wand zou zijn.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt in een witte 

grondlaag.

Opties

info p. 48

L93

Opties

verf

modern uitgefreesd

lak

gegroefd

verf

lak
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Lines XL
urban - collection

Deze deur heeft diep ingefreesde 

smalle groeven in combinatie met 

een sober kozijn (L81.75) en 

onzichtbare scharnieren. Dit maakt 

van de Lines XL een zeer strak 

afgelijnde moderne plankendeur. 

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of  afgewerkt in een witte 

grondlaag.

info p. 48

L81.75

Opties Window 5723
urban - collection

De Windows is een strak afgelijnde 

deur waarbij het functionele van 

een glasopening hand in hand gaat 

met het esthetische van de deur. 

De keuze in glasafwerking en 

aantal glasopeningen biedt de 

mogelijkheid om deze gelakte deur 

aan te passen aan de omgeving 

waarin hij geplaatst wordt.

Hier werd de deur plafondhoog 

voorzien in een blokkader (L91) om 

volledig op te kunnen 

gaan in de wand.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of  afgewerkt in 

een witte grondlaag.

 

info p. 48

L91

Opties

gegroefd

lak

verf

lak

verf

glas
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Sliding door 
oak authentic

urban - collection

De compacte rail van de Sliding 

Door XL kan minimaal weggewerkt 

worden zowel in als op het plafond. 

Hier legt de warme opvallende 

kleur een extra accent op het grote 

gelakte schuifvlak. Deze schuifdeur 

functioneert als een wand die 

ruimtes kan afsluiten of 

samenvoegen.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt in een witte 

grondlaag.

info p. 48

De Sliding door oak authentic valt 

op en contrasteert als ruwe 

plankendeur in rustieke eik. Met een 

afwerking in matte natuurvernis 

en een sobere compacte rail wordt 

deze schuifdeur de eye-catcher van 

een minimalistische interieur. 

Verkrijgbaar in verschillende 

kleuren eik en met of 

zonder zwarte voeg.

Opties

info p. 48

Opties

Sliding door XL
urban - collection

schuifdeur

planken

verf

lak

schuifdeur

vernis

vlak
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Tradition - collection
Onze Tradition-collectie verenigt traditioneel 

vakmanschap met sobere details. 

Door de klassieke stijl en hedendaagse 

vormgeving past deze collectie perfect in een 

klassieke villa, een oude gerestaureerde hoeve of 

een moderne cottage. Hoewel de mogelijkheden 

binnen deze collectie eindeloos zijn, vatten wij de 

mooiste modellen voor u samen. 

Massive oak model 91826.



Window model 392328.



Classic panel 
model 918

tradition - collection

Onze Classic panel  model 918 met 

klassieke uitfresingen in een vlakke 

deurlijst ( L81.55) heeft onzichtbare 

scharnieren waardoor deze 

stijldeur een hedendaagse 

uitstraling krijgt.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt in 

een witte grondlaag.

info p. 48

L81.55

Opties Modern panel 
model 1718

tradition - collection

Onze Modern panel  model 1718 met 

rechte uitfresingen en onzichtbare 

scharnieren in een vlakke deurlijst 

( L81.75) geeft een meerwaarde aan 

elke klassiek of moderne interieur .

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt in 

een witte grondlaag.

info p. 48

L81.75

Opties

klassiek uitgefreesd

lak

verf

verf

lak

modern uitgefreesd
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Massive oak 
model 918

tradition - collection

Deze massief houten stijldeur krijgt 

zijn authentieke karakter door de 

rechtlijnige uitvoering in rustieke eik.  

Een vlakke fineer deurlijst (L81.55) en 

onzichtbare scharnieren zorgen ervoor 

dat het natuurlijke hout van de 

Massive oak  model 918 nog beter tot 

zijn recht komt.

Verkrijgbaar in 

verschillende kleuren eik.

info p. 48

Onze Massive oak model 1713 9 

wordt uitgevoerd in een zorgvuldig 

uitgekozen selectie eerste keus eik. 

Deze massieve stijldeur krijgt een 

zeer elegante uitstraling door 

klassiek gefreesde panelen en een 

stijlchambrant in eik fineer (L01.

M53) te combineren met een 

glasverdeling van 9 ruiten in 

geslepen glas. 

Dit model is ook verkrijgbaar met 

andere glasverdelingen of volledig 

uitgevoerd in massieve eik zonder 

glas (model 1718).

Verkrijgbaar in verschillende 

kleuren eik.

Opties

info p. 48

Opties

Massive oak
model 1713 9
 tradition - collection

L81.55 L01.M53

massief massief

modern paneel klassiek paneel

vernis vernis
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Window 
model 

3923
tradition - collection

Het gelakte deurblad met 6 glasopeningen van verschillende grootte in geslepen helder 

glas maakt van de Window  model 3923 een echt pareltje. Deze uitvoering als dubbele 

deur met een breed vlak kozijn (L281.75) komt uitstekend tot zijn recht als scheidingsdeur 

tussen 2 leefruimten.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS kleuren of afgewerkt in een witte grondlaag.

Onze Classic panel   model 3718 

met klassieke uitgefreesd deurblad 

krijgt een hedendaagse uitstraling 

door combinatie met een vlakke 

deurlijst (L81.55) en onzichtbare 

scharnieren.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt in 

een witte grondlaag.

info p.48

Opties Classic panel.model 3718
tradition - collection

L81.75

info p. 48

Opties

L81.55

lak

verf

verf

lak

klassiek uitgefreesd

glas
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Classic lines V5
tradition - collection

De minimale v-voeg maakt van de 

Classic lines V5 een gelakte 

plankendeur met een klassiek 

karakter. Hoewel meestal geplaatst 

in een standaard deuromlijsting, 

geeft de uitvoering in onzichtbaar 

ingepleisterd kozijn (L93) deze deur 

weer net dat beetje meer.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt 

in een witte grondlaag.

info p. 48

L93

Modern panel 
model 3918
tradition - collection

Deze gelakte stijldeur heeft een 

deurblad met 6 recht uitgefreesde 

panelen en onzichtbare 

scharnieren in een vlakke deurlijst 

(L81.55).  Met deze combinatie geeft 

de Modern panel  model 3918  een 

unieke uitstraling aan elk interieur 

dat vraagt om dat tikkeltje extra.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt 

in een witte grondlaag.

Opties

info p. 48

Opties

55 / invers

gegroefd

lak

verf

modern uitgefreesd

lak

verf
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Massive oak model 3918
tradition - collection

Deze Massive oak model 3918 krijgt zijn statige karakter door 6 

recht gefreesde panelen in een zorgvuldig uitgekozen selectie 

eerste keus eik. De combinatie van de vlakke omlijsting in eik 

fineer (L81.55), onzichtbare scharnieren en een afwerking in 

warm bruine natuurvernis maken deze stijldeur uniek in zijn 

soort.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren eik.

info p. 48

De Classic oak authentic combineert een plankendeur in toplaag massief 

rustieke eik met een vlak kozijn in fineer eik (01.55) en zichtbare scharnieren. 

De natuurlijke selectie van het hout en de variabele breedte van de planken 

zorgen voor een iets ruwere uitstraling van deze houten stijldeur.

Opties

info p. 48

Opties Classic 
oak authentic
tradition - collection

L01.55

L81.55

planken

massief

modern paneel

vernis

vernis
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Elegance - collection
In de Elegance-collection mogen deuren net 

opvallen door sterk uitgewerkte details. 

Dit zijn dé klassieke stijldeuren van weleer op een 

vernieuwende manier bekeken. Hedendaagse 

technieken en afwerkingen zorgen ervoor dat deze 

collectie net die gewenste meerwaarde geeft aan 

een klassevol interieur. 

Classic extra model 1718 40.



Classic extra
model 718

elegance - collection

Dit deurblad met 3 inliggende 

panelen en sterk uitgewerkte 

moluren wordt geplaatst in een 

contrasterende vlakke deur-

omlijsting (L81.75) met onzichtbare 

scharnieren. De zwart bijna matte 

afwerking maakt van deze Classic 

extra  model 718 een klassevolle 

deur waar je niet 

omheen kan kijken.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt 

in een witte grondlaag.

. 

info p. 48

 De Classic extra model 1718 heeft 

een deurblad met 3 inliggende 

panelen van ongelijke grootte met 

sterk uitgewerkte moluren. 

De combinatie met een extra brede 

stijlchambrant (L01.M53+) zorgt dat 

het plaatje van deze gelakte 

stijldeur helemaal klopt.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt in een witte 

grondlaag.

Opties

info p. 48

Opties

Classic extra 
model 1718
elegance - collection

L81.75 L01.M53+

verf

klassieke lijst

lak

verf

klassieke lijst

lak
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Classic extra 
model 1713 9A

elegance - collection

Deze gelakte stijldeur combineert een 

deurpaneel met laag onderpaneel en sterk 

uitgewerkte moluren met een mooie stijl-

chambrant (L01.M53). Een 9 ruits verdeling 

in helder geslepen glas in een extra grote 

glasopening maken van deze Classic extra 

model 913 9A een deur die er echt staat. 

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS kleuren of 

afgewerkt in een witte grondlaag.

Classic panel
model 913 5O

elegance - collection

Een 5ruits glasverdeling in geslepen 

glas met ovaal in het midden maakt 

van deze Classic panel model 913 5O 

een zeer bijzondere stijldeur. 

Ondanks zijn rustigere klassiek 

uitgefreesde panelen en eenvoudige 

vlakke omlijsting (L81.55) , geeft deze 

deur ongetwijfeld een meerwaarde 

aan een klassiek uitgewerkt interieur.

Verkrijgbaar in alle RAL of NCS 

kleuren of afgewerkt 

in een witte grondlaag.

info p. 48

Opties

L01.M53

verf

klassieke lijst

lak

info p. 48

Opties

L81.55

verf

klassiek uitgefreesd

lak

44.



Zelf samenstellen

In deze brochure presenteren wij onze mooiste 

modellen in 4 collecties. 

Daar eindigt ons verhaal natuurlijk niet. 

Wij leveren uitsluitend maatwerk en spelen steeds 

op de behoeften van de klant in. U kunt bij ons uw 

volledige deur zelf samenstellen uit onze systemen, 

deurbladen en afwerkingen. 

Build
your

own door

1.

2.

3.

1. Kies uw systeem   vb.
L81.55

2. Kies uw deurblad vb.
gegroefd

3. Kies uw afwerking vb.
lak

47.
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L11

Deurkozijn met zichtbare scharnieren dat op de muur wordt geplaatst. 
verkrijgbaar in 3 breedtes: 35mm 55mm en 75mm 
Ook mogelijk met klassieke stijlchambrant breedte 67mm (L01.M53) of 92mm (L01.M53+)

X

L93

pivot

secret
slide

schuif

deur

L91

smal deurkozijn met zichtbare scharnieren dat gelijk met de muur wordt geplaatst. 
Breedte 35mm (=X) 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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Deurkozijn met blindscharnieren dat op de muur wordt geplaatst.  Verkrijgbaar in 3 
breedtes: 35mm 55mm en 75mm. (=X)
Optie INVERS opendraaiend mogelijk

X

Smal deurkozijn met blindscharnieren dat gelijk met de muur wordt geplaatst. Breedte 
35mm (=X). Optie INVERS opendraaiend mogelijk

1
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Deurkozijn met onzichtbare scharnieren dat ingepleisterd wordt in de muur. 
Breedte 55mm (=X) . Optie INVERS opendraaiend mogelijk. 
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Drawn
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Een systeem waarbij het deurblad rond een as draait, door middel van een 
zelfsluitend veersysteem dat in de vloer of in het deurblad verwerkt wordt. 

Optie zonder veer mogelijk (niet zelfsluitend).

Het onzichtbaar ingewerkte schuifsysteem zorgt er-
voor dat deze schuifdeur zonder rail of afdekkap kan 
geplaatst worden. Het deurblad wordt 17.5cm hoger 

en 25cm breder dan de muuropening. 

Ook verkrijgbaar in de XL versie met ingewerkte 
ondergeleider. Het deurblad van de Secret Slide XL 
wordt 17.5cm hoger en 33cm breder dan de muur-

opening.

Een zichtbaar schuifsysteem dat op verschillende manieren kan gemonteerd 
worden: Een standaard rail op muur of tegen plafond met afdekkap, een com-
pacte rail tegen muur of plafond met minimale afdekkap of een compacte rail 

volledig in het plafond weggewerkt. Plafondhoog mogelijk.

inversBij de systemen L81, L91 en L 93 is het mogelijk om het 
deurblad naar binnen te laten opendraaien.

X

X

X
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Deurbladen

Vlak deurblad in MDF afwerking of vlak deurblad afgewerkt 
in fineerhout.

Deurblad in MDF afwerking met vertikale groeven in 
verschillende uitvoeringen: standaard rechte voeg, 
smalle v-voeg, diepe smalle voeg of diepe brede voeg. 
Deze kunnen zowel een smal als breed planken effect 
creëren. 

gegroefd
XL

XXL

V5

U5

vlak

50.

glas

Vlakke deur in MDF afwerking met ingelegd glaspaneel 
bevestigd met moderne of klassieke glaslatten.



Deurbladen

Deurblad in MDF afwerking waar rechte panelen uitgefreesd 
worden met recht uitgestoken hoeken.

modern uitgefreesd

klassiek uitgefreesd

Deurblad in MDF afwerking waar geprofileerde panelen 
uitgefreesd worden met geprofileerde kanten.

modern paneel

Massief eiken deurblad opgebouwd uit recht gefreesde 
stijlen en regels en inliggend massief paneel met rechte 
platband.

klassiek paneel

Massief eiken deurblad opgebouwd uit klassiek geprofileerd 
ingefreesde stijlen en regels en inliggend massief paneel met 
bossing.

klassieke lijst

Deurblad in MDF met inliggend klassiek paneel in MDF en 
sterk uitgewerkte opleglijsten.

Afwerkingen

verf

lak

Hoogwaardige afwerking in twee componenten PU-lak in satijnglans
Mogelijk in alle RAL of NCS kleuren of onze selectie standaardkleuren

Afwerking in een eerste dekkende witte grondlaag om zelf ter plaatse te schilderen

vernis

Hoogwaardige afwerking in twee componenten PU-vernis mat of satiné. Eventueel 
voorbehandeld in een bepaalde kleur

52.

fineer

planken

Deurblad met toplaag in fineerhout en massieve 
kantlat. De fineer kan een dosse of kwartier tekening 
hebben en horizontaal of vertikaal geplaatst worden.

Deurblad met toplaag van 2.4mm massieve eik en 
massieve kantlat, altijd uitgevoerd met planken van 
variabele breedte in een rustieke selectie hout. 

massief

Volledig massief deurblad opgebouwd uit stijlen en 
regels. Zowel in een selectie eik eerste keus als eik rus-
tiek verkrijgbaar, met modern of klassiek gefreesde 



Eigen ontwerp

Brems durft nog veel verder te gaan. 

Wij leveren niet alleen maatwerk, maar ons hele team denkt mee met de 

klant, begrijpt dat elk project uniek is en dat ieder interieur en ieder 

individu andere behoeften heeft. 

Uw eigen ontwerp samen met ons uitdenken en uitvoerbaar maken, is 

perfect mogelijk. Onze technische medewerkers staan altijd klaar om u 

advies te geven en alle mogelijkheden uit te diepen.

Voor het de renovatie van dit oude herenhuis werkten wij samen met  

bouwheer Panorama NV en architectenbureau Delta Vander Avort.

De verouderde ruimtes van dit pand werden volledig 

gereorganiseerd en sober ingericht tot stijlvolle kantoren, 

met behoud van authentieke elementen.

Design 
your own

interior54.



Dit project vroeg om deuren van uitzonderlijke afmetingen. 

Bijzondere details zoals grote glaspartijen boven de deur, vaste 

zijpanelen om grote bestaande openingen in te vullen en volledige 

wanden met ingewerkte deuren, zorgden voor een extra uitdaging. 

Vooral omdat sommige ruimtes polyvalent moesten worden en 

deuren 3 aparte spreekkamers tot 1 grote vergaderruimte moesten 

kunnen transformeren, werd het vakmanschap en 

de know-how van onze mensen ingeroepen. 

56.



Behind
the 
scenes

Filosofie, service en design

Hoe kan een deur meer zijn dan het geheel van een deurblad, een klink en 

een set scharnieren? Kunnen we ze opwaarderen tot een hulpmiddel om 

twee ruimtes te verbinden, tot een tijdelijke doorgang in het interieur...

Brems Doors heeft met zijn vier generaties een lange traditie in het bouwen van de mooiste 
en beste binnendeuren. Met dat vakmanschap in onze genen willen wij, de mensen achter 
Brems Doors, met enthousiasme en toewijding de beste oplossing zoeken voor die tijdelijke 
doorgang. Een oplossing die ten dienste staat van het interieur en de leefomgeving van onze 
klanten. We willen dit doen op twee manieren. Eerst en vooral door het ontwikkelen van 
innovatieve producten. Deuren die op verschillende manieren aanwezig zijn in het interieur: 
van introvert tot uitbundig. Daarbij kiezen we niet voor spektakel, maar voor  relevante, 
subtiele en duurzame oplossingen. 

De bekroning van onze ‘Secret Slide’ met een RedDot award ‘Best of the best’ en het succes van onze 
L-series en NOHA-greep bewijzen dat onze eigenwijze aanpak producten voortbrengt die erg geliefd zijn bij 
mensen die dagelijks met vormgeving en interieur bezig zijn.

We willen echter niet alleen de beste en origineelste deuren maken. We willen vooral ook een bijzondere 
service verlenen. Dit omdat we ons ervan bewust zijn dat een deur maar kan voldoen als ze perfect 
geplaatst is en bovendien een antwoord biedt aan een reële behoefte van de klant. Dit doen we door een 
collectief bewustzijn van het belang van iedere schakel in ons netwerk : van onze leveranciers, over ons 
eigen team tot en met onze plaatsers en klanten.

‘We don’t want to sell doors, we want customers to buy our solutions...’

Reddot design award
best of the best 2009 NOHA-handgreep



We hope we opened your mind.

Deze brochure werd met de grootste zorg samengesteld. 

Het beeldmateriaal benadert zo optimaal mogelijk het 

uitzicht van onze producten. 

Brems doors behoudt het recht om zonder 

voorafgaande melding wijzigingen door te voeren en kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele redactie- of drukfouten



Head office / showroom

Hagelandstraat 30 / 3545 Halen
T +32 (0)13 46 02 80 / F +32 (0)13 44 40 90

info@brems.be / www.brems.be

Concept store

Londonstraat 39 / 2000 Antwerpen
Tue-Fri: 1-6pm / Sat: 10am-6pm

T +32 (0)3 213 04 29
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