
Woonsfeer natuurlijk.  

Eikenhouten binnendeuren
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Woonsfeer natuurlijk.
Eicq binnendeuren passen perfect in een woonsfeer waar natuurlijke materialen de nodige warmte 
en een fraaie natuurlijke touch mogen toevoegen. Moderne en iconische eiken binnendeuren, 
gemaakt met ambachtelijke aandacht voor perfectie. Zeer degelijk en duurzaam, want binnendeuren 
van Eicq zijn bijzonder sterk en vormstabiel. Met of zonder glas, afgewerkt naar wens en verkrijgbaar 
in diverse kwaliteiten eikenhout in alle standaardmaten en ook in maatwerk. Keuze volop en passend 
bij iedere woonsmaak. 

Afwijkingen in kleur en structuur zijn inherent aan het materiaal. Nerven, noesten, kleurverschillen, 
structuurverschillen en (hout)scheurtjes horen bij de eigenschappen van eikenhout.  
Er zijn geen twee binnendeuren van Eicq hetzelfde, dat maakt het product uniek. U heeft keuze uit 
zes series: Elegance 1ste keus, Elegance rustiek, Elegance scratch en de bijzondere parketdeuren 
(parketdeuren, parketdeuren balkenhout en parketdeuren barnwood) waarbij u zelfs uw eigen deur 
kunt ontwerpen.  

Eicq binnendeuren ogen in het echt vele malen fraaier dan afgebeeld in deze brochure.  
Ga deze deuren dan ook zeker bekijken bij uw dealer, dan ervaart u pas echt waarom  
Eicq binnendeuren zo bijzonder zijn. 

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de getoonde deurmodellen voorbehouden. Uit deze brochure mag niets worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden 
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breen-Belgium BV. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden.

Geschikt als 
scharnierdeur

Geschikt als 
taatsdeur

Geschikt als 
schuifdeur

Maatwerk
leverbaar

Glaskaders en 
glas mogelijk

Diverse 
afwerkingen 
mogelijk

Bijpassend  
kozijn  
leverbaar

10 jaar 
garantie

Voor alle Eicq binnendeuren geldt: 
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Eicq Elegance 1ste keus 

4



Eigenzinnig van nature 5



Eicq Elegance 1ste keus

Model 90 Model retrokader 
4-ruits

Model retrokader 
6-ruits

Model 93

De serie Eicq Elegance 1ste keus kenmerkt zich door de toepassing van, de naam zegt het al,  
eerste keus eikenhout, op kleur geselecteerd (uniforme kleuren eikenhout) waarin geen of nauwelijks 

noesten voorkomen (hooguit sporadisch zeer kleine). Het resultaat is een warme rustige binnendeur 
waarin het fraaie lijnenspel van eikenhout overheerst. 

U kunt binnen deze serie kiezen uit een gesloten deur en drie deuren met glaskaders (zie pagina 17). 
Ook kunt u kiezen uit diverse meubelafwerkingsmogelijkheden (zie pagina 16) als vernissen,  

ceruseren, beitsen of oliën om uw deuren een speciaal karakter te geven. 

Eicq Elegance 1ste keus is uit voorraad leverbaar in de hoogtematen 201,5 cm, 211,5 cm, 231,5 cm en 
in alle standaard breedtematen. Ook is Eicq Elegance 1ste keus leverbaar als maatwerk, informeer bij 

uw dealer. Bijpassende kozijnen (zie pagina 31) zijn eveneens leverbaar. 
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Designlijnen Massief V-vorm
Eicq Elegance 1ste keus binnendeuren hebben 
massief eiken inlegstroken voorzien van een 
fraai V-vormig profiel.

Retrokader
U heeft de keuze uit een retrokader 4-ruits in 
inox, old silver, roest of zwart of een retrokader 
6-ruits in zwart. Qua glas heeft u de keuze uit 
transparant of mat. 

Deurkern
Engineered quality! De volspaan kernvulling 
voorkomt het kromtrekken van de binnendeuren 
(vormstabiele constructie).

Strookverdeling
Eicq Elegance 1ste keus binnendeuren hebben  
altijd 6 verticale stroken van gelijke breedte. 7



Eicq Elegance rustiek 
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Karakter van nature 9



Eicq Elegance rustiek

Model 90

Model retrokader 
4-ruits

Model retrokader 
6-ruits

Model 93

De serie Eicq Elegance rustiek kenmerkt zich door de toepassing van fraai getekend eikenhout waarin 
wat noesten of oneffenheden voorkomen. Het resultaat is een warme binnendeur waarin het fraaie 

karakter van eikenhout volop overheerst.  

U kunt binnen deze serie kiezen uit een gesloten deur en drie deuren met glaskaders (zie pagina 17). 
Ook kunt u kiezen uit diverse meubelafwerkingsmogelijkheden (zie pagina 16) als vernissen,  

ceruseren, beitsen of oliën om uw deuren een speciaal karakter te geven. 

Eicq Elegance rustiek is uit voorraad leverbaar in de hoogtematen 201,5 cm, 211,5 cm, 231,5 cm en  
in alle standaard breedtematen. Ook is Eicq Elegance rustiek leverbaar als maatwerk, informeer bij 

uw dealer. Bijpassende kozijnen (zie pagina 31) zijn eveneens leverbaar. 
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Designlijnen Massief V-vorm
Eicq Elegance rustiek binnendeuren hebben 
massief eiken inlegstroken voorzien van een 
fraai V-vormig profiel.

Retrokader
U heeft de keuze uit een retrokader 4-ruits in 
inox, old silver, roest of zwart of een retrokader 
6-ruits in zwart. Qua glas heeft u de keuze uit 
transparant of mat. 

Deurkern
Engineered quality! De volspaan kernvulling 
voorkomt het kromtrekken van de binnendeuren 
(vormstabiele constructie).

Strookverdeling
Eicq Elegance rustiek binnendeuren hebben  
altijd 6 verticale stroken van gelijke breedte. 11



Eicq Elegance scratch 
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Krachtig van nature 13



Eicq Elegance scratch

Model 90

Model retrokader 
4-ruits

Model retrokader 
6-ruits

Model 93

De serie Eicq Elegance scratch kenmerkt zich door de toepassing van fraai eikenhout, met een  
lintgezaagde structuur, waardoor de uitstraling van deze binnendeur enorm aan kracht wint.  

Het resultaat is een warme binnendeur waarin het ruige karakter van eikenhout niet alleen te zien is, 
maar ook te voelen!  

U kunt binnen deze serie kiezen uit een gesloten deur en drie deuren met glaskaders (zie pagina 17). 
Ook kunt u kiezen uit diverse meubelafwerkingsmogelijkheden (zie pagina 16) als vernissen,  

ceruseren, beitsen of oliën om uw deuren een speciaal karakter te geven. 

Eicq Elegance scratch is uit voorraad leverbaar in de hoogtematen 201,5 cm, 211,5 cm, 231,5 cm en  
in alle standaard breedtematen. Ook is Eicq Elegance scratch leverbaar als maatwerk, informeer bij 

uw dealer. Bijpassende kozijnen (zie pagina 31) zijn eveneens leverbaar. 
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Designlijnen Massief V-vorm
Eicq Elegance Scratch binnendeuren hebben 
massief eiken inlegstroken voorzien van een 
fraai V-vormig profiel.

Retrokader
U heeft de keuze uit een retrokader 4-ruits in 
inox, old silver, roest of zwart of een retrokader 
6-ruits in zwart. Qua glas heeft u de keuze uit 
transparant of mat. 

Deurkern
Engineered quality! De volspaan kernvulling 
voorkomt het kromtrekken van de binnendeuren 
(vormstabiele constructie).

Strookverdeling
Eicq Elegance scratch binnendeuren hebben  
altijd 6 verticale stroken van gelijke breedte. 15



Afwerkingsmogelijkheden Eicq Elegance 1ste keus, rustiek & scratch

Geceruseerd Gelakt zwart (RAL9011) Gelakt zwart (RAL9011)

Beits grijs Olie grijs Olie grijs

Olie naturel Vernis naturel Vernis naturel

Beits naturel wit Olie naturel wit Olie naturel wit

Beits wit Olie wit Olie wit

Ruw oppervlak Glad oppervlak Ruw oppervlak

Voor Eicq Elegance 1ste keus, rustiek & scratch kunt u kiezen uit diverse  
meubelafwerkingsmogelijkheden. Afhankelijk van de oppervlakte van uw deur (glad of ruw) oogt één 

en dezelfde afwerking anders. Eicq Elegance 1ste keus en Eicq Elegance rustiek zijn alleen met glad 
oppervlak leverbaar. Eicq Elegance scratch is standaard voorzien van een (ruw) lintgezaagd oppervlak 

waarbij de afwerkingstechniek weer anders oogt. Wij tonen u hier diverse afwerkingsmogelijkheden 
op zowel een glad als een ruw oppervlak om u een indruk te geven. 

Glad oppervlak

Geceruseerd

Beits grijs

Olie naturel

Beits naturel wit

Beits wit16



Glaskaders Eicq Elegance 1ste keus, rustiek & scratch

Voor Eicq Elegance 1ste keus, rustiek & scratch kunt u desgewenst kiezen uit een drietal glaskaders:  
hout (zie model 93 - zelfde eikenhout en afwerking als uw binnendeur), retrokader 4-ruits  
(verkrijgbaar in de finishes inox, old silver, roest of zwart) en retrokader 6-ruits (verkrijgbaar in  
finish zwart). Qua glas kunt u kiezen uit transparant glas of mat glas. 

Houten glaskader

Transparant glas Mat glas

Retrokader 6-ruits

Retrokader 4-ruits
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Eicq parketdeuren 

Trots van natureAlleen deurbody bij standaardmaten. Het toegepaste eikenfineer  
wordt zoveel mogelijk betrokken uit duurzaam beheerde houtwinning. 
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Ontwerp uw eigen deur 

Eicq parketdeuren biedt u de mogelijkheid om zelf uw binnendeuren te ontwerpen!  
Dat gaat heel eenvoudig:

Stap 1:  Kies eerst het type eikenhout voor de deur. Voor Eicq parketdeuren kan worden  
gekozen uit 1ste keus (zeer kleine noesten kunnen incidenteel voorkomen), bis (bevat 
kleine noesten en de kwaliteit is grotendeels op kleur en structuur geselecteerd), rustiek 
(mooie wilde houtstructuur en iets minder grote noesten), extra rustiek (grote noesten, 
geleefd uiterlijk). Kijk voor voorbeelden op pagina 20. 

Stap 2:  Kies de richting van de houtnerf voor de deur, verticaal of horizontaal. 

Stap 3:  Voor een eiken deur zonder plankenverdeling (vlakke eiken deur): ga verder met stap 6.   
Voor een deur met een plankenverdeling: ga verder met stap 4. 

Stap 4:  Maak een schets van de gewenste plankenverdeling van de deur. Bijvoorbeeld 4 stroken 
verticaal, met gelijke verdeling qua breedte. Of 5 ongelijke verticale stroken wellicht? 
Alleen horizontale stroken, of een combinatie tussen verticale- en horizontale stroken? 
U heeft de vrije hand, zolang dit zich maar beperkt tussen verticaal, horizontaal of een 
combinatie van beide. 

Stap 5:  Voor de groeven tussen de plankenverdeling kiest u uit een  , U of V-vormig profiel. 

Stap 6:  Kies de gewenste oppervlaktebehandeling: glad (standaard), geborsteld of lintgezaagd 
(zie voorbeelden op pagina 21). 

Stap 7:  Kies de gewenste meubelafwerkingskwaliteit (zie voorbeelden op pagina 21). 

Stap 8:  Glas in de deur? U heeft de keuze uit mat- of transparant glas en keuze uit een retrokader 
4- of 6-ruits. Optioneel kunt u ook kiezen voor een breed- of langwerpig glaskader (bij-
voorbeeld 8-ruits). Deze optie kan worden uitgevoerd als houten glaskader (zelfde type 
eikenhout als de deur) of stalen glaskader (alleen leverbaar in finish zwart).  
Kijk op pagina 30 voor glaskaders en glas. 

Stap 9:  Een kozijn in hetzelfde type eikenhout, oppervlaktebehandeling (afhankelijk van de muur-
dikte in uw woning) en meubelafwerkingskwaliteit als de deur? Kijk dan bij het onderdeel 
kozijnen (met- of zonder deurlijst) op pagina 31. 

Stap 10:  Bespreek de schets en uw wensen met uw dealer.
19



Eicq parketdeuren, leverbare kwaliteiten eikenhout

Voor Eicq parketdeuren kan worden gekozen uit diverse kwaliteiten eikenhout: 1ste keus (zeer kleine 
noesten kunnen incidenteel voorkomen), bis (bevat kleine noesten en de kwaliteit is grotendeels op 
kleur en structuur geselecteerd), rustiek (mooie wilde houtstructuur en iets minder grote noesten), 

extra rustiek (grote noesten, geleefd uiterlijk). Hieronder tonen wij u de diverse verkrijgbare  
kwaliteiten eikenhout waaruit u kunt kiezen. 

1ste keus

Rustiek

Bis

Extra rustiek

Extra brede kantlatten en volspaan vulling
Engineered quality! De volspaan kernvulling voorkomt het kromtrekken van de binnendeuren  

(vormstabiele constructie). Parketfineer van 4 mm. 20



Afwerkingsmogelijkheden Eicq parketdeuren

Oppervlaktebehandeling

Meubelafwerkingsmogelijkheden

Glad (standaard) Geborsteld Lintgezaagd

Glad oppervlak Ruw oppervlak Glad oppervlak Ruw oppervlak

Geceruseerd Gelakt zwart (RAL9011) Gelakt zwart (RAL9011)

Beits grijs Olie grijs Olie grijs

Olie naturel Vernis naturel Vernis naturel

Beits naturel wit Olie naturel wit Olie naturel wit

Beits wit Olie wit Olie wit

Geceruseerd

Beits grijs

Olie naturel

Beits naturel wit

Beits wit 21



Eicq parketdeuren balkenhout 

Monumentaal van nature

Het eikenhout dat wij gebruiken voor de balkenhouten parketdeuren beschikt over  
de nodige ervaring. Van monumentale eikenboom naar sterke eikenhouten balken, bedoeld voor 

dragende delen in gebouwen. Eicq geeft dit hout, wat overbleef na de sloop van deze gebouwen (en 
eigenlijk vernietigd zou worden), een derde leven waar het recht op heeft.  

Wij maken van dit monumentale en fraai doorleefde eikenhout, met ambachtelijke aandacht,  
perfecte en zeer degelijke binnendeuren volgens uw ontwerp. 

Alleen deurbody bij 
standaardmaten.  
Het eikenfineer bestaat 
uit gerecupereerd 
eikenhout afkomstig uit 
gesloopte gebouwen. 
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Ontwerp uw 
eigen deur 

Eicq parketdeuren balkenhout biedt u de mogelijkheid om zelf uw binnendeuren te ontwerpen! Dat gaat heel eenvoudig:

Stap 1:  Kies de richting van de houtnerf voor de deur, verticaal of horizontaal. 

Stap 2:  Voor een eiken deur zonder plankenverdeling (vlakke eiken deur): ga verder met stap 5.   
Voor een deur met een plankenverdeling: ga verder met stap 3. 

Stap 3:  Maak een schets van de gewenste plankenverdeling van de deur. Bijvoorbeeld 4 stroken verticaal, met gelijke 
verdeling qua breedte. Of 5 ongelijke verticale stroken wellicht? Alleen horizontale stroken, of een combinatie tussen 
verticale- en horizontale stroken? U heeft de vrije hand, zolang dit zich maar beperkt tussen verticaal, horizontaal of 
een combinatie van beide (maximum strookbreedte van 170 mm). 

Stap 4:  Voor de groeven tussen de plankenverdeling kiest u uit een  , U of V-vormig profiel. 

Stap 5:  Kies de gewenste oppervlaktebehandeling: glad (standaard), geborsteld of lintgezaagd  
(zie voorbeelden op pagina 24). 

Stap 6:  Kies de gewenste meubelafwerkingskwaliteit (zie voorbeelden op pagina 24). 

Stap 7:  Glas in de deur? U heeft de keuze uit mat- of transparant glas en keuze uit een retrokader 4- of 6-ruits.  
Optioneel kunt u ook kiezen voor een breed- of langwerpig glaskader (bijvoorbeeld 8-ruits). Deze optie kan worden 
uitgevoerd als houten glaskader (zelfde type eikenhout als de deur) of stalen glaskader (alleen leverbaar in finish 
zwart). Kijk op pagina 30 voor glaskaders en glas. 

Stap 8:  Een kozijn in hetzelfde type eikenhout, oppervlaktebehandeling (afhankelijk van de muurdikte in uw woning) en  
meubelafwerkingskwaliteit als de deur? Kijk dan bij het onderdeel kozijnen (met- of zonder deurlijst) op pagina 31. 

Stap 9:  Bespreek de schets en uw wensen met uw dealer. 23



Afwerkingsmogelijkheden Eicq parketdeuren balkenhout

Oppervlaktebehandeling

Meubelafwerkingsmogelijkheden

Glad (standaard) Geborsteld Lintgezaagd

Glad oppervlak Ruw oppervlak Glad oppervlak Ruw oppervlak

Geceruseerd Gelakt zwart (RAL9011) Gelakt zwart (RAL9011)

Beits grijs Olie grijs Olie grijs

Olie naturel Vernis naturel Vernis naturel

Beits naturel wit Olie naturel wit Olie naturel wit

Beits wit Olie wit Olie wit

Geceruseerd

Beits grijs

Olie naturel

Beits naturel wit

Beits wit24
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Eicq parketdeuren barnwood 

Temperament van nature

Het eikenhout dat wij gebruiken voor de barnwood parketdeuren beschikt over nogal wat ervaring. 
Van monumentale eikenboom naar sterke houten schuur, blootgesteld aan weer en wind. 

Eicq geeft dit hout, na zeer lange tijd, een derde leven waar het recht op heeft. 
Wij maken van dit temperamentvolle en fraai doorleefde eikenhout, met ambachtelijke aandacht, 

perfecte en zeer degelijke binnendeuren. Eicq parketdeuren barnwood zijn niet van  
groeven voorzien, enkel de kanten van de stroken zijn verouderd.

Alleen deurbody bij 
standaardmaten.  
Het eikenfineer bestaat 
uit gerecupereerd 
eikenhout afkomstig uit 
gesloopte schuren. 
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Ontwerp uw 
eigen deur 

Eicq parketdeuren barnwood biedt u de mogelijkheid om zelf uw binnendeuren te ontwerpen! Dat gaat heel eenvoudig:

Stap 1:  Maak een schets van de door u gewenste plankenverdeling van de deur. Bij Eicq parketdeuren barnwood is het  
alleen mogelijk om verticale stroken toe te passen. Bijvoorbeeld 4 stroken verticaal, met gelijke verdeling qua 
breedte. Of 5 ongelijke verticale stroken wellicht?  U heeft de vrije hand, zolang dit zich maar beperkt tot  
verticale stroken (maximum strookbreedte van 170 mm).  

Stap 2:  Glas in de deur? U heeft de keuze uit mat- of transparant glas en keuze uit een retrokader 4- of 6-ruits.  
Optioneel kunt u ook kiezen voor een breed- of langwerpig glaskader (bijvoorbeeld 8-ruits). Deze optie kan worden 
uitgevoerd als houten glaskader (zelfde type eikenhout als de deur) of stalen glaskader (alleen leverbaar in finish 
zwart). Kijk op pagina 30 voor glaskaders en glas. 

Stap 3:  Een kozijn in barnwood? Kijk dan bij het onderdeel kozijnen (met- of zonder deurlijst) op pagina 31.  

Stap 4:  Bespreek de schets en uw wensen met uw dealer. 27



Eicq parketdeuren barnwood
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Glaskaders Eicq parketdeuren, parketdeuren balkenhout & barnwood

Voor alle Eicq parketdeuren kunt u desgewenst kiezen uit een viertal glaskaders:  
hout (zelfde eikenhout en afwerking als uw binnendeur), retrokader 4-ruits (verkrijgbaar in de 

finishes inox, old silver, roest of zwart), retrokader 6-ruits (verkrijgbaar in de finish zwart) of een 
stalen glaskader. Het houten en stalen glaskader worden beiden vervaardigd in een door u gewenste 

indeling en afmeting. Indien u dat wenst kunt u binnen Eicq parketdeuren meerdere retro-, houten- 
of stalen glaskaders in uw deur opnemen. Qua glas kunt u kiezen uit transparant glas of mat glas. 

Houten glaskader Retrokader 4-ruits Stalen glaskader

Retrokader 6-ruitsDetail retrokader

Detail stalen glaskader Mat glas

Transparant glas
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Eicq kozijnen

Bij een fraaie binnendeur van Eicq hoort natuurlijk een eikenhouten kozijn! Eicq kozijnen bestaan uit 
een kern van WBP Berk Multiplex en dikfineer Eik. Uiterst stabiel vanwege de engineered constructie. 
De deuraanslag is massief eik. Qua eikenhout kunt u kiezen uit dezelfde soorten als uw deur (1ste 
keus, bis, rustiek, extra rustiek, balkenhout of barnwood), dezelfde oppervlaktebehandeling (glad, 
geborsteld of lintgezaagd - afhankelijk van de muurdikte in uw woning) en alle meubelafwerkingen. 
Er is een versie met- en zonder omlijsting (massief eik) leverbaar.

Kozijn met deurlijst

Kozijn zonder deurlijst 31



Woonsfeer natuurlijk.  

Breen Belgium BV • Vlimmersebaan 136 / 12 • B-2275 Wechelderzande • België
Tel.: +32 3 312 90 80 • Fax: +32 3 385 97 06

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

Eicq is een merk van:

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.EICQ.NL 

De binnendeur die klopt

UW DEALER:

32


