
Uw woning wordt in de basis uitgevoerd met de vlakke stompe Superlak® deur, een staal stomp kozijn 

zonder bovenlicht en het O-line F1 garnituur. De verdiepingen worden uitgevoerd in een staal stomp 

kozijn met bovenlicht. Boven de deur zit glas, de muur loopt niet door boven de deur. Wilt u een eigen, 

persoonlijke woonsfeer creëren dan zijn de Svedex stijldeuren hier bij uitstek geschikt voor. 

De binnendeuren van Svedex zijn afgelakt met de hoogwaardige Superlak®. 

Een ongekend duurzame lak, waarop krassen en vlekken geen vat krijgen.   

Kies uit verschillende stijlen en uitvoeringen
Wij bieden u een breed assortiment afgelakte stijldeuren, beglazing en garnituur. 

U vindt de juiste producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen. 

SVEDEX VLAKKE STOMPE SUPERLAK® DEUR 
DE BASIS VOOR UW WONING

KIES VOOR EEN SVEDEX DEURPAKKET
In plaats van de vlakke Superlak® deur kunt u kiezen om alle deuren in uw woning te vervangen door de 

stijldeuren uit een Svedex Deurpakket. Wij zijn ervan overtuigd dat de keuzemogelijkheden uit de 

Svedex Deurpakketten een grote bijdrage leveren aan het upgraden van uw interieur. Onderstaand ziet 

u twee verschillende deurpakketten waar u uit kunt kiezen. In de digitale koperskeuze tool Svedex 

Deurplus, vindt u al uw keuzemogelijkheden. U ontvangt van uw aannemer persoonlijke inloggegevens 

om op www.svedexdeurplus.nl een keuze te maken.

PAKKET NEW BEAT

PAKKET NOVA

NDB900 NDB901 NDB903 NDB950 NDB951 NDB953 

CN07 CN08 CN55 CN12 CN56 AL14 

SVEDEX

Vlakke Superlak® deur, kozijn zonder bovenlicht, garnituur Buvalux O-line F1

Verzinkt scharnier

Sluitplaat

Buvalux O-line F1

DIVERSE
SVEDEX

STIJLDEUR 
OPTIES 

DE BASIS

Stompe deur

(De verdiepingen worden uitgevoerd in een staal stomp kozijn met bovenlicht. 
Boven de deur zit glas, de muur loopt niet door boven de deur.)



Een goede binnendeur verdient een bijpassend kozijn. Niet alleen op het gebied van kwaliteit 

maar ook qua uitstraling. Naast het staal stompe kozijn die in uw basis zit, heeft u de keuze uit 

een Stomp hout kozijn zonder bovenlicht. Deze optie is te kiezen in de Svedex online deurentool 

www.svedexdeurplus.nl

KIES UW KOZIJN

SVEDEX

Stomp hout kozijn zonder bovenlicht

Verzinkt scharnier (standaard)

RVS scharnier (optioneel)

Zwart scharnier (optioneel)

Afdekdopje

Witte sluitplaat

Met het juiste garnituur maakt u de styling van uw stijldeur compleet. Omdat smaken 
en stijlen verschillen, bieden we u een uitgebreid programma met Svedex garnituur. 

SVEDEX ENZI

SVEDEX SQUARE SVEDEX SQUARE SILVER

SVEDEX CLUB

SVEDEX JUMU SVEDEX BLIX

RVS gepolijst/ebbenhout look

RVS mat

RVS mat, vlakliggend rozet

RVS mat

RVS gepolijst

RVS mat, vlakliggend rozet

SVEDEX MOOD SVEDEX HOUSE

SVEDEX WORLD SVEDEX MIND

SVEDEX TWIST

SVEDEX FLAIR SVEDEX FLAIR SILVER

SVEDEX TWINKLE

RVS mat

RVS mat

RVS mat

RVS matRVS mat

RVS mat

RVS mat/gepolijst

RVS gepolijst

SVEDEX REFLEX 
RVS mat

SVEDEX REFLEX SILVER
RVS gepolijst

SVEDEX LUXES
RVS mat

SVEDEX LUXES SILVER
RVS gepolijst

SVEDEX LIVE SVEDEX LOUNGE
Zwart gepoedercoat Zwart gepoedercoat

SVEDEX VOQUE SVEDEX HOME
Zwart gepoedercoat Zwart gepoedercoat

SVEDEX GARNITUUR
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