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Voel u thuis
Stelt u zich eens voor dat uw 

interieur binnen 10 minuten een 

metamorfose ondergaat. Ziet u het 

al voor u? Het mooiste komt nog: uw 

wens kan namelijk eenvoudig 

werkelijkheid worden. 

In deze catalogus presenteren wij u 

een vol waardige collectie afgelakte 

stijldeuren wat uw woongenot zal 

verhogen. Prachtige stijl deuren die 

uw standaard vlakke deuren in een 

handomdraai kunnen vervangen. 

Met een eenvoudige wijziging krijgt 

uw interieur meer stijl, individualiteit 

en persoon lijk heid. 

Svedex deuren zijn vernieuwend, 

stijlvol én betaalbaar. Neem op uw 

gemak de tijd voor deze catalogus 

en laat u aangenaam verrassen!
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  Met Svedex binnendeuren
woont u mooier!

Wonen is en blijft een zaak van persoonlijke 

smaak en levensstijl. Creëer uw eigen unieke 

stijl en geef uw interieur persoonlijkheid met een 

afgelakte stijldeur van Svedex. 

Om uw woonideeën nog beter tot leven te laten komen, 

heeft Svedex haar collectie uitgebreid met een aantal 

noviteiten in het thema Black on White. Noviteiten die 

niet alleen passen bij elke woonstijl, maar ook voor elke 

ruimte in huis. Creëer karakter door contrast in uw 

interieur en maak een statement!

Black on White: een onverslaanbaar contrast
Het kan echt: een totaal andere sfeer in huis door een subtiele 

toevoeging van zwart. Wat te denken van geraffineerde  

zwarte glaslatten op een witte afgelakte Front glasdeur. Net even 

anders. Bovendien volop keuze, want de serie Front is uitgebreid met 

nieuwe glas- en lijndeuren. Of combineer zwart garnituur op uw witte 

deuren. U zult versteld staan van het effect. De nieuwe zwarte schuif-

deursystemen Move 4 en Move 5 zijn gecombineerd met een 

afgelakte witte stijldeur, echte blikvangers in uw interieur. Combinaties 

die meer dan geweldig uitpakken. Durf te kiezen! >> Ontdek de Svedex 

noviteiten op pagina 16.

Kijk op pagina 16 t/m 19.

>>  Laat u inspireren door de noviteiten
       van Svedex en haal het beste in huis!

Nieuw!

FR501

Zwarte
glaslatten
optioneel

Nieuw!
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Kom binnen!
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Nieuw!

Nieuw!



 Het Nederlandse
merk in binnendeuren

Svedex stijldeuren maken het mooier binnen. Stijlen en smaken, wensen en trends 

worden telkens weer vertaald naar binnendeuren met karakter. Als op-en-top Nederlands 

deurenmerk is Svedex volledig vertrouwd met uw woonwensen. We houden de woon- en 

lifestyletrends zorgvuldig in de gaten en vertalen die samen met onze klanten naar een 

aansprekende collectie stijldeuren. Wat uw stijl, smaak of budget ook is: u woont mooier 

met Svedex.

Svedex Random, model RD03 Svedex Elite, model AE34



Passend woonplezier
Svedex blijft continu in beweging, waardoor het deuren-

programma altijd aantrekkelijk en actueel is. Innovatieve 

productieprocessen staan garant voor de herkenbare Svedex 

kwaliteit. We verzorgen alles in eigen huis: van de product-

ontwikkeling tot en met de productie. Hierdoor zijn we in staat 

om goed in te spelen op de trends en de wensen van onze 

klanten en kunnen we de Svedex kwaliteit optimaal 

beheersen. Het houdt ons bovendien flexibel, zodat we onze 

deuren op maat kunnen leveren. Passend woonplezier is 

belangrijk voor u: wij zorgen ervoor! 

Eerlijk en betaalbaar
Het Svedex programma is onderscheidend. Dat komt omdat 

we goed luisteren naar de wensen van onze klanten en onze 

producten daarop afstemmen. Ons aanbod is veelzijdig, 

creatief én nuchter. Het uitgangspunt van onze ontwerpers is 

dat zij eerlijke Hollandse producten maken. Stijlvol, vernieuwend 

én betaalbaar. Al jaren kernbegrippen bij Svedex. 

Aandacht voor het milieu
Svedex neemt haar verantwoordelijkheid tegenover het milieu. 

We combineren design en kwaliteit met de keuze voor 

milieubewuste materialen en technieken. Alle stijldeuren in 

deze catalogus zijn dan ook FSC®- of PEFC-gecertificeerd. 

    stijlvol
          vernieuwend
betaalbaar            Svedex

>>  Meer informatie op www.svedex.nl
       of op onze social media kanalen
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http://www.svedex.nl/


Superlak®: de perfecte basis tot meer
Sinds de jaren 70 produceert Svedex de vertrouwde kwaliteit stijldeuren 

die uitstekend passen bij de wensen van de klanten. 

Alle afgelakte stijldeuren in deze catalogus zijn gebaseerd op de gewaardeerde 

dichte afgelakte deur van Svedex. Deze deuren zijn afgelakt met de uitermate 

krasvaste en duurzame Superlak®. U treft deze kwaliteitsdeuren in allerlei 

breedtes en hoogtes aan in honderdduizenden Nederlandse woningen. De 

uitgebreide collectie stijldeuren is speciaal voor u ontworpen en voorzien van 

genoemde Superlak® in de kleuren Alpine wit (de standaard uitvoering), Extra 

wit en Warm wit, zodat u geen concessies hoeft te doen aan de kwaliteit en 

uitstraling! Makkelijk hè?

Kom binnen in de wereld van

  afgelakte stijldeuren!
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Svedex Character, model CA11



Zekerheid van duurzaamheid 
Er is geen andere lak die zoveel kwaliteit in huis 

heeft. Superlak® is letterlijk de basis tot meer en is 

nagenoeg ongevoelig voor zonlicht en verkleurt dus 

nooit. Het is bovendien een ongekend duurzame lak 

waarop krassen en vlekken nauwelijks vat krijgen. 

Door een energie vriendelijke manier van lakken met 

een oplos middelvrije lak, vindt er sinds jaar en dag 

geen uitstoot plaats van CO
2
 en oplosmiddelen. Zo 

combineren we design en milieuvriendelijkheid op 

een verantwoorde manier en zijn er trots op dat we 

daarin slagen! 

 

De voordelen van Superlak® voor u op een rij:

• Ongevoelig voor zonlicht

• Zeer duurzaam

• Uitermate slijt- en krasvast

• Milieuvriendelijk

• 10 jaar garantie 
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Dichte afgelakte opdekdeur van Svedex

Kies uw deurkleur die bij u past
Alpine wit, Extra wit of Warm wit? Bij Svedex heeft u 

de keuze.

Drie Superlak® kleuren:

• Alpine wit

• Extra wit

• Warm wit

Svedex kleuren
U kunt kiezen uit:

• Alpine wit
• Extra wit

• Warm wit
Svedex afgelakte deuren 

zijn standaard afgelakt 

met Superlak ®

• Ongevoelig voor zonlicht

• Zeer duurzaam

• Uitermate slijt- en krasvast

• Milieuvriendelijk

• 10 jaar garantie
>>  Meer informatie op www.svedex.nl

SVEDE-40930-Kleurenwaaier_Df.indd   1

10-11-14   11:24

Alpine wit

Extra wit

Warm
 wit

http://www.svedex.nl/
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Svedex Elite, model AE33Vlakke dichte opdekdeur

Soms bent u er gewoon aan toe. Een nieuw interieur, een frisse uitstraling. 

Nieuw kleurtje op de muren, andere meubels, een nieuwe vloer... Maar 

heeft u er al eens aan gedacht dat uw (opdek)stijldeuren enorm beeld-

bepalend zijn? Een deur vormt immers bijna twee vierkante meter van  

uw muur. De variatie mogelijkheden zijn groot, net als het effect!

De kant-en-klare deur van Svedex 
Kant-en-klaar. Klinkt als gemakkelijk. En dat is het ook! De kant-en-klare 

opdekdeuren van Svedex zijn professioneel afgelakt met de hoogwaardige 

Superlak®; een krasvaste en lichtbestendige laklaag die uw deur er zelfs na 

jaren nog als nieuw laat uitzien. Bovendien zijn alle paumelleboringen reeds 

aanwezig en is de deur standaard voorzien van een Svedex slot. Bij de 

glasdeuren is bovendien gehard veiligheidsglas voorgemonteerd.

Metamorfose van uw interieur
met een Svedex stijldeur



Svedex afgelakte stompe deuren zijn schaafbaar naar de gewenste 

maat. Na het schaven werkt u de bewerkte zijde(n) af met Superlak® in 

de wittint van uw deur en klaar!

Informeer bij uw Svedex verkooppunt of u voor het monteren van uw 

stompe deuren de Svedex montageset nodig hebt. Deze montageset 

bevat een stappenplan, luxe scharnieren met schroeven en een blikje 

lak  om uw afgelakte deur eventueel bij te werken na het schaven.  
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>>  Meer informatie op www.svedex.nl

Svedex Elite, model AE35

Eenvoudig te monteren 
Zó snel heeft u een klus nog nooit geklaard: Met de kant-en-klare 

opdekdeuren van Svedex is het vervangen een fluitje van een cent, 

zelfs als u geen volleerd klusser bent! Waarschijnlijk duurt het uit-

zoeken van uw favoriete model langer dan de montage... Zó doet u dat:

• Til de bestaande opdekdeur uit de paumelle-scharnieren.

• Draai de paumelle-scharnieren in de nieuwe opdekdeur.

•  Hang de nieuwe opdekdeur in de paumelle-scharnieren van het kozijn.

• Bevestig het garnituur op de deur.

• Klaar en geniet van het eindresultaat!

http://www.svedex.nl/


Lijn
varianten

    meer

meer  persoonlijkheidkeuze

25 jaar specialist in lijndeuren
Svedex al meer dan

Er is veel veranderd in de afgelopen jaren maar niet als het gaat om de expertise van 

Svedex op het gebied van lijndeuren; deze staat als een huis! Want wist u dat Svedex de 

uitvinder is van deze stijldeuren? We waren in de begin jaren 90 onze tijd ver vooruit toen 

we zijn gestart met het ontwikkelen van lijnfrezingen in onze vlakke afgelakte Superlak® 

deur. Door deze ontwikkeling vormen lijndeuren vandaag steeds meer het deurbeeld in de 

Nederlandse woningen. En ontwerpen en produceren? Dit doen we sinds jaar en dag 

gewoon voor 100% in Nederland.

Svedex Linea, model AL14 met dubbele ronde lijn LIN02

Detail model AE73 met ronde lijn LIN01

Svedex Linea, model AL24 met ronde lijn LIN01
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>>   Nog meer eigentijdse lijninspiratie? 
                       Lees verder >>

Aan de grafische weergave van de lijnvarianten kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek een Svedex verkooppunt om de lijnvarianten te bekijken.

Verrassend betaalbaar vanaf € 219,- 
Lijndeuren vormen al jaren een belangrijk onderdeel binnen het Svedex 

assortiment. Zij zorgen voor de perfecte combinatie met glas- en/of paneeldeuren 

maar zijn op zichzelf staand ook een verrijking voor ieders woning. Door het 

betaalbare karakter (vanaf € 219,- kant-en-klaar) kunt u overwegen de hele 

verdieping te voorzien van lijndeuren in plaats van de standaard dichte vlakke 

opdekdeuren. Bovendien zijn alle Svedex lijndeuren voorzien van onze slijt- en 

krasvaste Superlak®. Uw garantie dat u jarenlang plezier heeft van uw deur. 

Welke lijn volgt u? 
Een aantal van onze deurmodellen in de stijlsoorten Casual en Passie lenen 

zich bij uitstek voor één van de getoonde lijnvariaten. Naast de standaard 

ronde lijn (LIN01) heeft u voor meerdere deurmodellen maar liefst keus uit drie 

andere lijnvarianten. Uw interieur krijgt daarmee net dat beetje meer effect en 

een stijlvol persoonlijk accent. Kijk ook op onze website hoe uw keus eruit ziet.  

De twee lijnvarianten LIN01 en VLG03  
zijn mogelijk bij de deurmodellen:

Casual 

Linea: AL17, AL24, AL27, AL76, AL83, AL84

Connect: CN50, CN51, CN52, CN12, CN53, CN54, CN55, CN56

Passie

Elite: AE53, AE61, AE62, AE63, AE64, AE73, AE74, AE75

De vier lijnvarianten LIN01, LIN02, VLG03 en VLG04  
zijn mogelijk bij de deurmodellen: 

Casual 

Linea: AL11, AL14, AL21

            Ontdek de
     lijndeuren van  

       Svedex

L IN01

LI
JN

VARIANT

L IN02

LI
JN

VARIANT

VLG03

LI
JN

VARIANT

Lijndeur met 8 mm dubbele  
vlakke lijn VLG04 (optioneel)

Lijndeur met 8 mm enkele  
vlakke lijn VLG03 (optioneel)

Lijndeur met dubbele ronde lijn  
LIN02 (optioneel)

Lijndeur met enkele ronde lijn  
LIN01 (standaard)

VLG04

LI
JN

VARIANT



Meer eigentijdse

  lijninspiratie
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Svedex Character, model CA11

Naast de vier lijnvariaties voor meerdere deurmodellen, zijn we altijd op 

zoek naar nieuwe perspectieven in lijndeuren. Brede en smalle lijnprofielen 

gecombineerd in één deurdesign? Of juist bewust opmerkelijke deurdesign 

waarbij iedere vorm van symmetrie ontbreekt? Svedex brengt graag 

Nederlandse kwaliteit en originaliteit in uw huis! 

Svedex Random, model RD52

Svedex Random, model RD54 en RD04

Detail model RD54
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Welke lijndeur mogen we voor u maken? 
Bent u op zoek naar een ander accent in uw interieur? Subtiel, maar 

toch opvallend? Kies dan voor een Svedex lijndeur! Welke zou bij u 

thuis het beste staan? Een opvallende Modis deur tussen de 

woonkamer en de hal? En wat dacht u van een Linea lijndeur met de  

krachtige 8 mm vlakke lijn (VLG03) voor de slaapkamers? Ziet u het al 

voor u? Of twijfelt u nog? Kom dan naar één van onze verkooppunten 

en bekijk zelf bij welke lijndeur u het beste gevoel krijgt. Dan maken wij 

‘m graag voor u in de wittint die het beste in uw interieur past. 

Uw statement
Bent u expressief of is uw interieur wat uitgesprokener? Dan wijzen we 

u graag op de unieke lijndesigns van onze series Front, Random en 

Modis. Stuk voor stuk opvallende, originele deuren waarmee u een 

statement maakt: uw persoonlijkheid mag gezien worden! 

  lijninspiratie

Svedex Modis, model MD02

>>   Ook alle lijndeuren zijn FSC®- of PEFC-gecertificeerd

MD01 FR569RD51

Detail model FR568

            Ontdek de
     lijndeuren van  

       Svedex



Binnen het thema Black on White is de hoofdrol weggelegd voor Front. Deze serie wordt 

alleen maar mooier. Aan de serie Front zijn niet alleen nieuwe, verrassende deurmodellen 

toegevoegd. U heeft ook de keuze voor in het oog springende zwarte glaslatten bij alle Front 

glasdeuren. Helemaal passend bij de trend van dit moment.  

Karakter 
    door contrast 

Svedex Front, model FR508 met zwarte glaslatten (optioneel)

Svedex Move 5 met Svedex Front, 
model FR517 met zwarte glaslatten (optioneel)
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Front-serie 
Eigentijdse twist
Spelen met zwart geeft kleur aan uw interieur. De zwarte glaslatten 

geven de Front glasdeuren een eigentijdse en moderne twist.  

De deuren blijven sfeervol door het fraaie design maar zijn 

tegelijkertijd een tikje spannender door het contrast van de zwarte 

glaslatten op de witte deuren. Houdt u het liever bij wit? Dit kan 

natuurlijk, want witte glaslatten blijven ook prachtig.  

Mix & Match 
De prachtige deuren van Front hebben elk een uniek karakter en 

geven sfeer aan uw interieur. Glasverdeling en lijnen hebben vrij spel 

in deze serie. Horizontaal, verticaal of goed gemixt. Met Front kiest u 

uw deur, precies zoals u hem hebben wilt. Combineer een Front 

glasdeur met een bijpassende lijndeur en u heeft een ijzersterk 

totaalplaatje. Maak het plaatje helemaal compleet door te kiezen 

voor zwart garnituur op de deuren. 

De stijldeuren van Front zijn uniek. Ontworpen en geproduceerd in 

Varsseveld dragen ze stuk voor stuk de Svedex signatuur.  

Uw garantie dat u een origineel ontwerp en betaalbaar 

kwaliteitsproduct in huis haalt. 

>>   Zwarte accenten geven uw 
interieur een échte twist.

FR504 FR505FR519

Nieuw!

Zwarte
glaslatten
optioneel

    Uitbreiding



Op zoek naar extra ruimte in uw interieur en wilt u dit stijlvol aanpakken? Denk dan eens aan 

een schuifdeursysteem. Als slimme ruimtebespaarder tussen keuken en woonkamer of als 

elegante ruimteverdeler op een slaapkamer. 

De nieuwe zwarte schuifdeursystemen Move 4 en Move 5 combineren functionaliteit en een moderne 

industriële uitstraling. Beide schuifdeursystemen zijn te combineren met alle Svedex stijldeuren uit de 

collectie. Combineer de schuifdeursystemen met uw favoriete stijldeur en u krijgt een unieke blikvanger 

in uw interieur.  

Svedex Move 5 met Svedex Front, model FR517 met zwarte glaslatten (optioneel)

                    Move 4 & Move 5
       schuifdeursystemen 
Nieuw:
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Svedex Front, model FR557

De uitstraling van uw deur wordt mede bepaald door het type garnituur. Bij Svedex heeft u de 

keuze uit tal van verschillende type en stijlen. 

Nieuw in het assortiment zijn zwarte garnituren. Drie eigentijdse deurklinken in trendy zwart, die 

perfect matchen met de witte stijldeuren. Wordt het Voque, Lounge of Live? Aan u de keuze! 

Trouwens ook voor onze schuifdeuren zijn er zwarte garnituren. Maak het plaatje compleet met een 

zwarte schuifdeurkom of schuifdeurgreep. Succes verzekerd!

zwarte garnituren 
Nieuw:

Nieuw!



de variatie van onze stijlsoorten

Voor elke stijl, voor iedereen:

Svedex stijldeuren worden ontworpen om elk interieur mooier te maken. In welke stijl dan 

ook. Om u te helpen de juiste keuze te maken, hebben we drie (woon)stijlsoorten ingericht. 

Elke stijlsoort bestaat uit eigentijdse deurdesigns die optimaal passen in een bepaalde 

woonstijl. Hieronder vatten we de stijlsoorten en hun kenmerken kort voor u samen. 

Casual
De Casual deuren gaan stijlvol mee in elke trend. 

Trends komen en gaan, sommige zijn blijvers en weten 

elke keer weer te verrassen. Met hun ingetogen 

lijnenspel blinken de Casual deuren uit in bescheiden-

heid zonder ‘gewoon’ te worden. Met Casual kiest u 

voor tijdloos design met een betaalbare prijs: binnen-

deuren die moeiteloos in elke omgeving passen. 

   Svedex
              Casual



de variatie van onze stijlsoorten

Elegant
Uit uw voorkeur voor ‘nieuw klassiek’ spreekt besef 

van waarde. U houdt vast aan uw persoonlijke gevoel 

voor stijl. Maar u kiest ook voor het comfort van het 

moderne wonen. De deuren uit de stijlsoort Elegant 

zijn u dan ook op het lijf geschreven. Met hun statige 

design en natuurlijke elegantie verhogen ze de 

klassieke kwaliteit en schoonheid van uw interieur.   

Passie
Wie leeft met passie wil ook wonen met Passie. Geen 

oppervlakkigheid en voorspelbaarheid, maar persoon-

lijk heid en avontuur. Dan komt u al gauw terecht bij het 

bijzondere, expressieve design van de stijlsoort 

Passie. Stijldeuren die de perfecte verbinding maken 

tussen vorm en functie. De optelsom van smaak, 

persoonlijkheid en beleving.    

   Svedex
              Elegant

   Svedex
              Passie

>>  Meer informatie op www.svedex.nl

Svedex Character, model CA07
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U woont het mooist 
binnen uw vertrouwde stijl 



Casual
U woont het mooist 

binnen uw vertrouwde stijl 

Svedex Connect, model CN01 22 | 23



Direct met de deur in huis

De stijldeuren in de stijlsoort Casual zijn kant-en-klaar. 

Direct af te hangen dus. Afgelakt met Superlak®: de garantie 

dat uw deur altijd mooi blijft. Sneller en mooier kan het niet.   

Connect is verkrijgbaar in een uit-

gebalanceerd assortiment met zowel 

glas-, paneel- als lijndeuren.  

Ook de prijs is mooi!

De stijlsoort Casual bestaat uit 2 series: Connect en Linea. Beide lijnen kenmerken zich door  

no-nonsense design, betaalbaarheid, vertrouwde en zelfbewuste kwaliteit zonder franje.  

Aaibare kruk

Deze eigentijdse krukjes van GAN zijn 

een warme eyecatcher in ieder 

interieur. Er is keuze uit drie krukjes 

met zittingen van verschillend grof 

breisel (100% wol), in blauw, grijs en 

oranje. De drie poten zijn van hout.

>>  www.gan-rugs.com

Kamers met privacy of 
juist meer openheid? 

Het glas in een deur is van invloed op de privacy in uw interieur. Sta hier 

ook bij stil als u uw deur kiest. Binnen de serie Connect kunt u kiezen 

uit meerdere glassoorten: van blank tot satijn. Aan u de keus hoeveel 

licht u doorlaat.   

Connect en Linea
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Linea geeft een 

strak visitekaartje af 

met een complete  

serie lijn deuren. 

Deze kant-en-klare 

deuren zijn al verkrijg-

baar 

vanaf 
€ 219,- 

>>   lijnvarianten 

mogelijk!
Svedex Connect, model CN05

gezandstraald glas met blanke rand satijn glas (gehard veiligheidsglas)

http://www.gan-rugs.com/


Architectonische lijn

De fauteuils Gemini van Artifort hebben een strakke, architectonische uitstraling. 

Naar keuze in één of twee kleuren te stofferen. Hierbij kan de stoel boven en onder 

anders van kleur kan zijn, of binnen en buiten verschillend afgewerkt worden. 

Verkrijgbaar in een linkse en rechtse uitvoering. 

>>  www.artifort.com

U heeft het zelf 
in de hand

Welke deurgreep wordt het? Met de 

juiste garnituur zet u smaakvol de 

puntjes op de i. Ook voor Connect en 

Linea is de mooiste bijpassende 

garnituur verkrijgbaar. Kiest u maar!  

>>  www.svedex.nl

Breng het in lijn 

Wilt u een mooie, uitgebalanceerde eenheid in 

uw interieur? Dan kunt u ervoor kiezen om het 

lijnenspel van de Linea te laten terugkomen op 

de muren of in het in het behang. Zelfs op de 

vloer spelen met de lijnen is een mogelijkheid. 

Houd het simpel en laat net als bij de Linea 

stijldeuren, de lijnen in uw interieur niet over-

heersen. Breng de ruimte mooi in lijn! 

Handig voor erbij

De T-Tray is een makkelijk verplaatsbaar bijzettafeltje dat 

overal uitkomst biedt. Het bovenblad kan over de zitting van 

de bank geschoven worden. De T-Tray is uitgevoerd in laser 

gesneden aluminium en door de gegoten aluminium steun 

erg stabiel. In diverse kleuren.

>>  www.roderickvos.com

TIP

Ook de prijs is mooi!

AL83

Svedex Mood

Svedex Voque

Svedex Flair

Moderne muren

De Reflect behangcollectie van 

Eijffinger is helemaal van deze tijd. Het 

marble effect zorgt voor een rustige, 

moderne maar ook trendy touch aan 

elke kamer.

>>  www.eijffinger.com

Nieuw!
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Connect assortimentoverzicht

CN01
glasdeur 

CN02
glasdeur 

CN03
paneeldeur

CN50
lijndeur 

CN51
lijndeur 

Svedex Connect, model CN06



>>

CN52
lijndeur 

CN10
glasdeur 

CN11
paneeldeur 

CN12
lijndeur 

C
on

ne
ct

U wilt geen standaard inrichting, maar een interieur waarin uw eigen 

handtekening duidelijk aanwezig is. Tegelijkertijd kiest u ervoor om dicht bij 

de basis te blijven. U hoeft geen stijldeuren waar het design vanaf spat, maar 

u wilt eerlijke ambachtelijke kwaliteit waarmee u uw eigen sfeer en karakter 

creëert. Connect heeft precies in huis wat u zoekt. Deze serie kenmerkt zich 

door een ingehouden design en veel variaties met panelen, glaselementen 

en lijnenspel. Eigentijds en tijdloos tegelijk. Met 101 mogelijkheden om stijlvol 

te combineren en uw interieur naar uw hand te zetten.

Connect - Eerlijk en veelzijdig

Ve
rtr

ou
w

de
 s

tij
l

>>  Mogelijke lijnvarianten, zie pagina 13
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Connect assortimentoverzicht

>>

CN04
glasdeur 

CN05
glasdeur 

CN06
paneeldeur

CN53
lijndeur 

CN54
lijndeur 

Glasverdeling met moderne glaslatten

De glasverdeling van de Connect-serie maakt elk interieur mooier. Modern, spannend, verrassend: 

zo passend kan glas zijn.    



C
on

ne
ct

CN08
glasdeur 

CN09
paneeldeur 

CN56
lijndeur 

CN07
glasdeur 

CN55
lijndeur 

Svedex Connect, model CN05

28 | 29

>>



AL11
lijndeur 

AL14
lijndeur 

AL17
lijndeur 

AL21
lijndeur 

AL24
lijndeur 

Linea assortimentoverzicht

Svedex Linea, model AL84

>>



AL27
lijndeur 

AL76
lijndeur 

AL83
lijndeur 

AL84
lijndeur 

De Linea-serie is duidelijk familie van de Connect. De deuren zijn stijlvol, hebben een eigen karakter, 

en zijn betaalbaar. De combinatie van eerlijke, robuuste deuren met strakke lijnen is helder en 

eenvoudig zonder ook maar een moment ‘gewoon’ te worden. Uw interieur wint aan stijl en blijft 

zichzelf. Linea deuren hebben geen glasopeningen en ogen daardoor nog eens extra solide. U 

heeft de keus uit meerdere designs die onderling goed zijn te combineren. Welke persoonlijke lijn 

brengt u in uw interieur?

Linea - In lijn met uw stijl

Li
ne

a
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L IN01

LI
JN

VARIANT

L IN02

LI
JN

VARIANT

VLG03
LI
JN

VARIANT

Lijndeur met 8 mm dubbele  
vlakke lijn VLG04 (optioneel)

Lijndeur met 8 mm enkele  
vlakke lijn VLG03 (optioneel)

Lijndeur met dubbele ronde lijn  
LIN02 (optioneel)

Lijndeur met enkele ronde lijn  
LIN01 (standaard)

VLG04

LI
JN

VARIANT



Die mooie klassieke accenten 
brengen het juiste karakter binnen



Die mooie klassieke accenten 
brengen het juiste karakter binnen

Elegant

Svedex Character, model CA04 32 | 33



Uw eigen grip 
op stijl 

Een stijldeur met karakter vraagt om garnituur in stijl. 

Svedex doet u de mooiste suggesties aan de 

hand. Denk bijvoorbeeld eens aan de Enzi: een 

stijlvolle handgreep.    

>>  www.svedex.nl

Esthetische 
elegantie

Klassiek belijnde fauteuil Ro van Jamie 

Hayon voor Fritz Hansen. Een 

comfortabele stoel om in luxe tot rust 

en jezelf te komen. Gemaakt vanuit 

groot vakmanschap. De haast 

gebeeldhouwde vormgeving, is even 

elegant als functioneel. 

>>  www.fritzhansen.com

In de stijlsoort Elegant biedt 

Svedex u de prachtige 

stijldeuren van Character. 

Klas sieke elementen voeren 

hier de boventoon en geven 

extra karakter aan het 

landelijke wonen en het 

wonen in de jaren 30 stijl. 

Historie, stijl en charme in 

het design van nu: dat is 

Character. De stijlvolle, 

elegante glas- en paneel-

deuren geven uw interieur 

een statig cachet.

Combineer!

Een klassiek accent in uw interieur vraagt om 

harmonie. Toch kan de klassieke woonstijl ook 

boeien en verrassen. Gebruik de vele talenten van 

de Character serie. Combineer bijvoorbeeld een 

fraaie glas in lood deur met statige paneeldeuren. 

Een lust voor het oog! 

CA18 CA17

Svedex Enzi

Character

K
la

ss
ie

ke
 

sc
ho

on
he

id
!

Voeg warmte 
toe met 
de kleur 
Warm wit!

Svedex Live

Nieuw!

http://www.svedex.nl/
http://www.fritzhansen.com/


Extra karakter in uw huis

Altijd makkelijk, 
eeuwig mooi

Ook de Character deuren worden 

kant-en-klaar geleverd, inclusief 

gemonteerd glas. Klaar om af te 

hangen. De deuren hebben een 

hoogwaardige afwerking en zijn afgelakt 

met Superlak®: uw harde garantie voor 

duurzame kwaliteit.  

Zitplezier

Deze Livio vierzitter is een uitnodigende, karakteristieke bank uit de collectie van 

Trendhopper. De speelse knopen zorgen voor een sierlijke uitstraling. Wie meer 

kleur wil, kan qua rugkussens een contrasterende kleur kiezen. 

>> www.trendhopper.nl 

Modern en klassiek

Houdt u van een combinatie van klassiek en 

modern? Modern wonen en klassieke 

accenten gaan prima samen. Het kan er zelfs 

voor zorgen dat onderdelen van het interieur 

beter tot hun recht komen. Belangrijk is dat u 

oog houdt voor het totaalbeeld: dat moet in 

balans zijn. Geef uw creativiteit de ruimte!  

TIP

Urban jungle

Het gebruik van veel kamerplanten, 

verschillende kleuren groen en 

opvallend behang: de urban jungle 

trend. Dit botanische behang uit de 

collectie Geonature van Eijffinger sluit 

hier perfect op aan en is een aanwinst 

in elke kamer.

>> www.eijffinger.com 

CA11

Bij een aantal deuren van Character 

kunt u ook kiezen voor glas in lood. 

Twee ranke verticale ramen naast 

elkaar of liever alleen het boven-

raam? Aan u de keus. Stijldeuren 

met glas in lood passen net zo mooi 

in een klassieke als in een moderne 

inrichting. Svedex biedt u de keuze 

uit verschillende vormen, kleuren en 

motieven. 
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Karaktervol glas in lood

http://www.trendhopper.nl/
http://www.eijffinger.com/


CA11
glasdeur 

Character assortimentoverzicht

CA16
glasdeur 

CA18
glas-/paneeldeur 

CA15
glas-/paneeldeur 

CA01
paneeldeur 

Svedex Character, model CA01



CA08
paneeldeur 

CA17
paneeldeur

CA09
glas-/paneeldeur 

CA10
paneeldeur 

C
ha

ra
ct

er

Klassieke kwaliteit blijft altijd in. In uw ogen verliezen bepaalde stijlelementen 

nooit aan charme. Sterker, ze voegen waarde en karakter toe. De stijldeuren 

uit de Character-serie sluiten perfect aan bij deze overtuiging. In deze serie 

vindt u klassieke elementen terug die vooral goed passen bij landelijke 

woningen en bij woningen in de jaren 30 stijl. Statig, elegant en klassiek. Dit 

gaat samen met de kwaliteit en duurzaamheid die u mag verwachten. 

Character bewijst zijn karakter in zowel paneeldeuren, glasdeuren en glas-/

paneeldeuren met eventueel glas in lood (laat u informeren over de 

mogelijkheden!) die uitstekend met elkaar zijn te combineren. 

Character - De moderne klassiekers

>>

>>  Ook in Warm wit en Extra wit verkrijgbaar
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CA07
glas-/paneeldeur 

CA06
paneeldeur 

Onverstoorbaar mooi

Character deuren kenmerken zich door 

hun klassieke schoon heid. Met hun zware 

inleglijsten,  opliggende panelen en verfijnd 

lijnenspel ogen de deuren statig en 

robuust. Zo krijgt elk interieur tijdloos cachet. 

CA03
glas-/paneeldeur 

CA13
glas-/paneeldeur 

CA02
paneeldeur 

Character assortimentoverzicht

Svedex Character, model CA10

>>
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CA04
glas-/paneeldeur 

CA05
paneeldeur 

K
ar

ak
te

ris
tie

k

Svedex Character, model CA04
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Het leven is een 
fascinerend avontuur 

dat u binnen ook 
wilt beleven 

Passie

Svedex Front, model FR507 met zwarte glaslatten (optioneel) en FR557
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Leuk voor thuis, deze organische zitelementen van Claire en 

Roderick Vos. De BimBoms zijn geïnspireerd op de magische 

circuswereld, waarin een hoofdrol is weggelegd voor kleurrijke 

attributen en grafische patronen zoals wyberdessins. Door de 

verschillende kleurtinten en decoratieve stiksels zorgen ze voor 

een vrolijke noot in elk huis.

>>  www.roderickvos.com

Elite deuren zijn verkrijgbaar in zo wel 

glas-, paneel- als lijnuitvoering. Minimaal 

design in de mooiste vorm: alle gelegen-

heid om te laten zien wie u bent. 

Front deuren bieden een variëteit aan 

deurdesigns. Door het krachtige diepe 

lijnpatroon passen de lijndeuren perfect 

bij de horizontale of verticale glaslatten 

van de glasdeuren. 

Modis deuren met hun strakke, brede 

lijnprofielen zijn ingetogen aanwezig en 

vormen een mooie basis voor verdere 

ruimtelijke ideeën.

De stijlsoort Passie laat zien dat iedereen kan afwijken van het gangbare. Uw interieur is een 

statement, uw woning moet uzelf en uw gasten voortdurend inspireren. Passie helpt u met 

de stijldeuren van Elite, Front, Modis en Random. 

FR513 FR563

Wie Passie in huis wil brengen, kan dat 

doen op allerlei manieren. Met Front 

deuren kunt u dus uw eigen smaak 

volgen en naar hartenlust combineren. 

Ga uw eigen weg. Anderen zullen u 

volgen...

Elite, Front, Modis en Random

A
vo

nt
uu

rli
jk

Details Random

Creatief met kleurCombineer!

Detail model RD54 Detail model RD04

Veel is mogelijk!

Nieuw!

Nieuw! Nieuw!

Zwarte

glaslatten

optioneel

http://www.roderickvos.com/


Passie met de 
perfecte match

Bij deuren die een statement zijn, hoort 

garnituur dat voor zich spreekt. Hand-

grepen die naadloos aansluiten bij het 

bijzondere design. Wij doen u graag 

een handreiking… de keus is aan u!  

>>  www.svedex.nl
Oud maar goud

Deze oud-Engelse klassieker heeft een 

eigentijdse twist, waardoor hij ook in 

een modern interieur zijn eigen plekje 

vindt. De stoel Comeback van Kartell  

is verkrijgbaar in zes verschillende 

kleuren, met een vast onderstel, draai- 

of sledebasis.

>> www.kartell.com 

Design en natuur: 
de ideale combi 

Passie deuren geven het interieur een strakke 

uitstraling. Planten zorgen met hun vormen, 

bladstructuren en texturen voor natuurlijk 

evenwicht.  Gevoel voor design en voor de 

schoonheid van de natuur: ook dat is leven 

met passie! 

TIP

Het effect van glas

Het glas in de Passie deuren brengt meer dan licht in 

het interieur. Glas zorgt ook voor mooie vormen van 

spanning. Vooral door het spelen met soorten, maten 

en uitvoeringen. De Elite en Random deuren zijn voorzien 

van blank glas, satijnglas of gezandstraaldglas met een 

blanke rand. Voor deuren in de Front-serie heeft u keuze 

uit blank glas of satijnglas.       
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RD53

Svedex Twinkle

Svedex Jumu

Veel is mogelijk!

Random deuren zijn met hun asym-

metrische vormgeving uniek in Nederland. 

Een tikje extravagant, voor wie op zoek 

is naar nieuwe perspectieven. 

Lekker licht

Door de stijlvolle vorm, het gebruik van 

transparant glas en een opvallend 

lichtsnoer is deze hanglamp Knot van 

Vitamin een eyecatcher in elke ruimte. 

Er zijn verschillende vormen verkrijgbaar, 

waardoor je een speels effect kunt 

creëren. 

>> www.vitaminliving.com 

Svedex Lounge 

Nieuw!

http://www.svedex.nl/
http://www.kartell.com/
http://www.vitaminliving.com/


Elite assortimentoverzicht

AE10
glasdeur 

AE61 
lijndeur

AE12
glasdeur

AE62
lijndeur

AE11
glasdeur

Svedex Elite, model AE34



AE13
glasdeur 

AE53
lijndeur 

El
iteIn de designwereld is het minimalisme een stroming die de 

laatste jaren veel erkenning heeft gekregen. De Elite-serie 

kunt u zien als een hommage aan dit fenomeen. In één 

oogopslag is duidelijk dat het hier gaat om het design van 

de eenvoud. Geen toeters en bellen. Maar pure 

vormgeving in dienst van het totaalbeeld.

Elite - Minder is meer

>>

44 | 45



Elite assortimentoverzicht

AE24
glasdeur 

AE64
lijndeur

AE23
glasdeur 

AE63
lijndeur

AE25
glasdeur 

Svedex Elite, model AE25



AE33
glasdeur 

AE47
glas-/paneeldeur

AE43
paneeldeur

AE73
lijndeur

El
ite

De keus is aan u!

Maak uw keuze uit de collectie en geef naar uw eigen 

smaak en inzicht de ruimte een horizontaal of verticaal, 

open of gesloten, subtiel of groots accent.

>>

G
eï

nt
eg

re
er

de
 

gl
as

la
t

>>  Ook in Warm wit en 
      Extra wit verkrijgbaar
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Elite assortimentoverzicht

AE34
glasdeur

AE49 
glas-/paneeldeur

AE48
glas-/paneeldeur

AE44
paneeldeur

AE74
lijndeur

Strak in het glas

In de Elite deuren zijn de glaslatten geïntegreerd in het design. Glas en 

deur vormen een super strakke eenheid. Dat is leven met Passie!  

Elite lijndeur

Elite paneeldeur

>>



El
ite

AE45
paneeldeur

AE75
lijndeur

AE31
glasdeur

AE35
glasdeur

Liever een natuurlijke look?

Dat kan. Alle Elite deuren zijn ook leverbaar met 

stijlvolle eikenkleur glaslatten. 

B
lik

va
ng

er
!

Svedex Elite, model AE23
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FR517
glasdeur

Svedex Front, model FR507 met zwarte glaslatten (optioneel) en FR557

Front assortimentoverzicht

FR515 
glasdeur

FR565
lijndeur

FR516
glasdeur

FR566
lijndeur

Nieuw! Nieuw! Nieuw!



FR567
lijndeur

FR518
glasdeur

FR519
glasdeur

FR568
lijndeur

FR569
lijndeur

Fr
on

t

Onderscheidend en vernieuwend is een understatement. 

Ontwerpen rechtstreeks van de tekentafel in levende lijve in 

uw woning. De Front-serie kenmerkt zich door strakke 

glaslatten, horizontaal, verticaal of juist gemixt. Het design 

wordt in de bijpassende lijndeuren onderstreept. Voor de 

Front-serie is een speciaal nieuwe krachtige diepe lijn 

ontwikkeld. Deze lijn geeft de lijndeur nieuwe betekenis. Met 

Front kiest u voor een persoonlijke stijl en een verfrissende 

look in uw interieur.

Front - Diepgang in design 

>>

Nieuw! Nieuw!

Nieuw!
Zwarte

glaslatten
optioneel

>>  Glaslatten optioneel in zwart verkrijgbaar
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Front assortimentoverzicht

>>

Creëer en varieer

Zet kracht bij met unieke glasdeuren en bijpassende smaakvolle lijndeuren. Nu ook te combineren 

met zwarte glaslatten of zwart garnituur. Ontwerp zelf de ideale combinatie die past in uw interieur.

Detail Front glasdeur met zwarte glaslatten (optioneel)Detail Front lijndeur

S
tij

lv
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w

ar
t

FR512
glasdeur

FR510 
glasdeur

FR560
lijndeur

FR511
glasdeur

FR561
lijndeur



Svedex Front, model FR505

FR562
lijndeur

FR513
glasdeur

FR514
glasdeur

FR563
lijndeur

FR564
lijndeur

>>
Fr

on
t

Nieuw! Nieuw!

Zwarte
glaslatten
optioneel
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Front assortimentoverzicht

>>

Uitgesproken deurdesigns

Front kenmerkt zich in de uitgesproken deurdesigns, de grote variatie, de combinatie van glas- en 

lijndeuren en het toepassen van witte of zwarte glaslatten (optioneel). De serie is ontworpen vanuit 

een compromisloze visie op stijl met aandacht voor detail. 

FR507
glasdeur

FR505
glasdeur

FR555
lijndeur

FR506
glasdeur

FR556
lijndeur

Nieuw!Nieuw! Nieuw! Nieuw!Nieuw!



Svedex Front, model FR508 met zwarte glaslatten (optioneel)

Fr
on

t

FR557
lijndeur

FR508
glasdeur

FR509
glasdeur

FR558
lijndeur

FR559
lijndeur

>>

Nieuw! Nieuw!Nieuw! Nieuw! Nieuw!

>>  Nóg meer keuze in deurmodellen
Zwarte

glaslatten
optioneel
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De perfecte combinatie.
Lijndeuren zijn al jaren favoriet in het assortiment van 

Svedex. Zo ook de lijndeuren van Front. Modern, 

uitgesproken door de verschillende designs en 

kwaliteit gaan bij deze modellen perfect samen. 

Zowel de meer ingetogen als de meer expressieve 

designs met horizontale en verticale lijnverdeling 

passen in elk interieur. Bovendien laten de modellen 

zich makkelijk combineren met een glasdeur.  

Maak het helemaal af met mooi deurgarnituur.  

U heeft de keuze uit een ruim assortiment 

deurgarnituur van strak RVS tot stoer zwart. 

Front assortimentoverzicht

>>

FR502
glasdeur

FR500
glasdeur

FR550
lijndeur

FR501
glasdeur

FR551
lijndeur

Nieuw!Nieuw! Nieuw!Nieuw!

Detail Front glasdeur met zwarte glaslatten (optioneel)

Detail model FR555

Nieuw!
Zwarte

glaslatten
optioneel



FR552
lijndeur

FR503
glasdeur

FR504
glasdeur

FR554
lijndeur

Fr
on

t

Nieuw! Nieuw!

Svedex Front, model FR518 en FR568
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Svedex Modis, model MD01



Modis assortimentoverzicht

MD01
lijndeur lijndeur

MD02

Waar Elite het weglaten tot kunst verheft, toont Modis zich de 

perfecte meester in bescheidenheid. Dit is design voor 

liefhebbers die er oog voor hebben. Strak doorgevoerd in de 

extra brede lijnen. U kiest voor moderne dessins met rechte 

hoeken, waardoor er in de betreffende ruimte veel gelegenheid 

overblijft voor andere, meer nadrukkelijke creatieve invullingen. 

De Modis deuren zijn overigens uitstekend te combineren met 

andere deuren uit de stijlsoort Passie.

M
od

is

Modis - Ruimte voor meer

G
ev

oe
l v

oo
r 

de
si

gn
!
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Random assortimentoverzicht

RD01
glasdeur

RD51
lijndeur

RD02
glasdeur

RD03
glasdeur

RD52
lijndeur

Random - Unieke perspectieven

Design kan fluisteren en onder de huid kruipen, zoals bij Elite en Modis. Maar 

design kan ook verrassen en overweldigen. Deuren naar spontaan 

enthousiasme openen. Dat is namelijk wat er gebeurt als u Random in huis 

haalt. Op het eerste oog lijkt alle logica te ontbreken. Maar schijn bedriegt. 

Juist het ontbreken van symmetrie breekt de symmetrie in de woning. Er 

ontstaat ruimte voor nieuwe perspectieven en originaliteit. Vanaf nu is een 

oorspronkelijk interieur geen toeval meer.



RD04
glasdeur

RD54
lijndeur

RD53
lijndeur

Random - Unieke perspectieven

R
an

do
m

Anders dan alle andere

Random bewijst het: opmerkelijk deurdesign is geen toeval. Door af te wijken van de rechthoekige 

traditie krijgt design een bijzonder perspectief. Random is uniek als enkele deur, maar ook prachtig als 

dubbele deuren: deze worden dan gespiegeld geplaatst.    

U
itd

ag
en

d!

Svedex Random, model RD54 en RD04
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Svedex Random, model RD03



Meer dan zomaar een deur 
Meer Svedex
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Een schuifdeursysteem is zowel praktisch als sfeervol daar waar een draaiende deur te veel 

ruimte in zou nemen. Schuifdeuren besparen immers ruimte op een heel efficiënte manier en 

voegen extra stijl toe aan een vertrek. Wat uw stijl of smaak ook is. Svedex heeft, afhankelijk 

van uw smaak, budget en de mogelijkheden in uw woning, een schuifdeursysteem naar wens. 

Van strak RVS, stoer zwart of eigentijds aluminium. 

Ruimtewinst op zijn mooist 
     De schuifdeursystemen van Svedex

Svedex schuifdeursysteem Move 4 met Svedex Linea, model AL24



Move 4 en Move 5
Wilt u een echte eyecatcher in uw woning? Durf dan te kiezen voor de nieuwe schuifdeursystemen 

Move 4 of Move 5. Deze schuifdeursystemen passen zo goed als in elk interieur en geven de ruimte 

een hedendaagse look met een stoer tintje. Wat voor type Svedex stijldeur u kiest, is aan u want zowel 

Move 4 als Move 5 zijn te combineren met alle stijldeuren uit de Svedex collectie. Kiest u voor Move 4 

of Move 5, dan kunt u ook kiezen voor zwart garnituur op de deuren. Hoe mooi is dat!

Ruimtewinst op zijn mooist 

>>   Met de nieuwe schuifdeursystemen 
       Move 4 en Move 5 kiest u voor stijlvol zwart

Nieuw!
          functioneel en   

       decoratief

Svedex schuifdeursysteem Move 5 met Svedex Front, 
model FR517 met zwarte glaslatten (optioneel)
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Move 2  
Houdt u van strak? Kiest u dan voor Move 2. Optimale functionaliteit en een strak design in één.  

Door een eigentijds rail van geanodiseerd aluminium. Move 2 is mooi door zijn eenvoud. 

Move 3
Move 3 heeft als blikvanger een zichtbaar RVS rolsysteem welke gecombineerd kan worden met zo 

goed als alle Svedex stijldeuren. Of het nu lijn-, glas- of paneeldeur is: deze combinatie mag  

gezien worden.  

Meer dan praktisch... 

Svedex schuifdeursysteem Move 3 voor de wand met Svedex Linea, model AL14
Svedex schuifdeur-
systeem Move 2



Schuifdeursysteem in de wand  
U kunt ook kiezen voor een in de wand schuivend systeem, waarbij het systeem onzichtbaar 

weggewerkt is in de wand of voor een voor de wand schuivend systeem. Elk met hun eigen 

functionaliteit en uitstraling en verkrijgbaar in enkeldeurs- en dubbeldeursuitvoering. Bovendien kunt u 

ze met meerdere Svedex stijldeuren combineren.

Welk schuifdeursysteem past het beste bij u?
Laat u informeren bij een Svedex verkooppunt bij u in de buurt of kijk op www.svedex.nl.

Svedex schuifdeursysteem Match Extra in 
de wand met Svedex model Elite AE25

          functioneel en   

       decoratief
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Glasoverzicht
Svedex stijldeuren

Het glas in uw Svedex stijldeur kan verschillende functies hebben. Het brengt meer licht in de ruimte 

en het zorgt voor een mooi accent in het design. Om u te helpen precies het gewenste effect te 

bereiken, bieden we u een keuze uit diverse glassoorten.

Blank glas (gehard veiligheidsglas)

Gezandstraald glas met blanke rand 
(gehard veiligheidsglas)

Satijn glas (gehard veiligheidsglas)

Blank-facet glas (gehard veiligheidsglas)

Casual Elegant Passie

Connect Linea Character Elite Front Modis Random

Blank glas • - • • • - •

Blank-facet glas - - • - - - -

Satijn glas • - • • • - •

Gezandstraald glas met blanke rand • - - • - - -

Glas in lood - - • - - - -

12 vlaks blank glas rilgeslepen - - • - - - -

8 vlaks satijn glas met blanke lijnen - - • - - - -
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Glas in lood 1 Glas in lood 2 Glas in lood 3

Svedex ambachtelijk glas in lood is leverbaar in  

vijf designs. Stijl volle klassiekers in uiteen lopende 

vormen, motieven en kleuren.

Voor onze stijlsoort Character 

hebben we twee unieke 

glassoorten.

>>  Meer informatie op www.svedex.nl

12 vlaks blank 
glas rilgeslepen

8 vlaks satijn glas 
met blanke lijnen

U
ni

ek
e 

gl
as

so
or

te
n

Glas in lood 4 Glas in lood 5

Glas in lood 1 Glas in lood 2 Glas in lood 3 Glas in lood 4 Glas in lood 5

Kleuren Rood-wit

Blauw-wit

Geel-wit

Rood-wit

Blauw-wit

Geel-wit

Blank Rood-wit

Blauw-wit

Geel-wit

Rood-wit

Blauw-wit

Geel-wit

http://www.svedex.nl/


deur en kozijn
De ultieme combinatie:

>>  Meer informatie op www.svedex.nl

Elke Svedex stijldeur heeft een andere uitstraling.  

In onze stijlsoorten Casual, Elegant en Passie vindt 

u precies de deuren die passen bij uw wensen. En 

dat kunt u bij elke deur weer combineren met het 

kozijn van uw voorkeur. 

Of het nu gaat om een dichte Superlak® deur, een 

fraaie lijndeur of een uitgesproken glasdeur. U kunt 

deze combineren met een stalen kozijn, een gefolieerd 

kozijn of een houten kozijn. Binnen deze drie soorten 

heeft u ook weer keus uit allerlei uitvoeringen. Kortom: 

Svedex biedt u vele deur/kozijncombinaties. Het 

resultaat: deur en kozijn vormen één harmonisch 

geheel met uw interieur. Precies zoals u dat wilt.   

In Nederland heeft Svedex het grootste assortiment 

afgelakte stijldeuren met bijpassende binnendeur-

kozijnen. Vraag bij een Svedex verkooppunt naar de 

mogelijk heden en laat u inspireren!
Svedex Character, model CA07 

http://www.svedex.nl/


>>   Meer informatie bij een Svedex verkooppunt 
of kijk op www.svedex.nl

Een goede deur verdient een goede omlijsting: in zowel kwaliteit als uitstraling. 

Het gefolieerde Svedex Comfort kozijn heeft alle eigenschappen die u mag 

verwachten van Svedex. Dit strakke, eigentijdse alternatief voor traditionele 

stalen kozijnen is afgelakt met de krasvaste en duurzame Superlak®: uw 

garantie dat het kozijn tegen een stootje kan. Svedex Comfort kozijnen zijn 

verkrijgbaar in de kleuren Alpine wit en Extra wit. Zo kiest u voor stijlvolle 

eenheid in combinatie met uw Svedex stijldeur. 

Svedex Comfort
kozijn met kwaliteit en uitstraling

S
tra

k 
en

 e
ig

en
tijd

s

Svedex Linea, model AL84
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FSC® en PEFC keurmerk
Het stijldeurenassortiment is voorzien van het FSC- of het PEFC-keurmerk. We zijn voorloper 

op dit gebied en bieden in Nederland het grootste assortiment deuren met FSC- of PEFC-

certificaat. Svedex werd al in 2005 FSC-gecertificeerd. We zijn er trots op dat we dit certificaat als 

een van de eerste Nederlandse producenten van stijldeuren mochten ontvangen. Als lid van FSC 

Nederland spant Svedex zich in om de bewustwording te verspreiden en andere bedrijven in 

de FSC-keten te betrekken. Dit geldt ook voor onze PEFC-certificering. PEFC is het internationale 

keurmerk voor duurzaam bosbeheer, dat garandeert dat bossen ecologisch, sociaal en 

economisch verantwoord worden beheerd. Ook op andere fronten worden afspraken gemaakt 

om zoveel mogelijk duurzaam te ondernemen. Veel bedrijven in het netwerk van Svedex werken 

daaraan mee.

Superlak®

Het aflakken met Superlak® is energievriendelijk, dus milieuvriendelijk. Al meer dan 40 jaar maakt 

Svedex gebruik van een uniek lakproces. Door snelle uitharding van de laklaag verbruikt deze 

manier van lakken minder energie en vindt daarbij sinds jaar en dag geen uitstoot van CO
2
 plaats.

verantwoord ondernemen
Investeren in maatschap pelijk

Over het belang van duurzaam bouwen is iedereen het eens. Als we een leefbare 

wereld willen overdragen aan de volgende generaties, moeten we er alles aan doen 

om de CO2-uitstoot terug te dringen en zorgvuldig om te gaan met natuurlijke 

grondstoffen. Ook Svedex wil daaraan bijdragen.

M
ee

r d
an

 4
0 

ja
ar

!
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verantwoord ondernemen

Wilt u de producten van Svedex in levenden lijve zien? Daarvoor kunt u terecht bij een van onze 

verkooppunten. Kijk eens op uw gemak rond in hun showroom. En laat u meteen goed adviseren: 

onze verkooppunten hebben veel deskundigheid in huis over stijl deuren en stijldeurkozijnen. 

Dankzij het uitgebreide netwerk is er altijd een Svedex verkooppunt bij u in de buurt. 

Deskundig advies
over Svedex stijldeuren

>>  Meer informatie op www.svedex.nl

http://www.svedex.nl/


Deurenoverzicht 
en garnituur



Uw stijl in de greep

Deurenoverzicht 
en garnituur

Svedex Elite, model AE34 74 | 75



Connect deuren

CN01

CN06

CN02

CN07

CN03

CN08CN04

CN09

CN05

CN10CN52 CN11

CN53CN12 CN54

CN50

CN55 CN56

CN51

Overzicht Casual deuren
C

as
ua

l

L IN01

LI
JN

VARIANT

L IN02

LI
JN

VARIANT

VLG03

LI
JN

VARIANT

Lijndeur met 8 mm dubbele  
vlakke lijn VLG04 (optioneel)

Lijndeur met 8 mm enkele  
vlakke lijn VLG03 (optioneel)

Lijndeur met dubbele ronde lijn  
LIN02 (optioneel)

Lijndeur met enkele ronde lijn  
LIN01 (standaard)

VLG04

LI
JN

VARIANT

L IN01

LI
JN

VARIANT

VLG03

LI
JN

VARIANT

Lijndeur met 8 mm enkele  
vlakke lijn VLG03 (optioneel)

Lijndeur met enkele ronde lijn  
LIN01 (standaard)

Nieuw!
    meer

meer  persoonlijkheidkeuze

Lijn
varianten

    meer

meer  persoonlijkheidkeuze
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Overzicht Elegant deuren

CA06

Character deuren

CA02

CA11

CA03

CA15 CA17CA18

CA07

CA01CA16 CA08

CA13

CA09

CA04 CA05CA10

El
eg

an
t

AL21AL17 AL76 AL84AL24 AL27 AL83AL11 AL14

Linea deuren



Elite deuren

AE13 AE24AE53

AE64

AE44

AE62AE10 AE61

AE63

AE35

AE33

AE75

AE47

AE31

AE73AE25

AE45

AE11

AE23

AE74

AE43

AE12

Overzicht Passie deuren
P

as
si

e

AE48AE49AE34

L IN01

LI
JN

VARIANT

VLG03

LI
JN

VARIANT

Lijndeur met 8 mm enkele  
vlakke lijn VLG03 (optioneel)

Lijndeur met enkele ronde lijn  
LIN01 (standaard)

Lijn
varianten

    meer

meer  persoonlijkheidkeuze
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Front deuren

P
as

si
e

FR518 FR569FR519 FR519FR568

FR510 FR561

FR516 FR517

FR510

FR515 FR516FR515 FR566

FR511 FR512FR511 FR562

FR565 FR517

FR518

FR560 FR512

FR567

FR514FR513 FR514FR513 FR564FR563

>>

Zwarteglaslattenoptioneel



Front deuren (vervolg)

P
as

si
e

FR506

FR508FR557

FR507 FR507FR556

FR558 FR509

FR503

FR550

FR554

FR505

FR509 FR500

FR504

FR501FR500

FR504

FR551

FR505 FR506

FR508 FR559

FR503

FR501

FR555

FR502 FR552FR502

Zwarte
glaslatten
optioneel



Modis deuren

MD01 MD02

Random deuren

RD03 RD52 RD04 RD53RD54RD51RD01 RD02

P
as

si
e
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Garnituuroverzicht
       Svedex stijldeuren

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 garnituren.

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 Live Svedex LoungeSvedex Flair Silver

Svedex Twinkle

RVS mat

RVS mat

RVS mat

RVS mat Zwart geanodiseerd Zwart geanodiseerd

RVS mat

RVS mat

RVS mat/gepolijst

RVS gepolijst

Svedex Jumu, vlakliggend rozet Svedex Mood, opliggend rozetVl
ak

lig
ge

nd
 ro

ze
t, 

sl
ec

ht
s 

3 
m

m
 d

ik

Svedex Voque
Zwart geanodiseerd

Nieuw! Nieuw!

Nieuw!



Schuifdeurgarnituur

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 garnituren.

Voor deuren die een statement zijn in uw woning, hoort garnituur dat voor zich spreekt. 

Svedex schuifdeurgrepen of -kommen sluiten naadloos aan bij het bijzondere design van 

uw Svedex stijldeur.  

Svedex Reflex
RVS mat 
 

RVS mat 
 

Svedex Reflex Silver
RVS gepolijst 
 

RVS gepolijst
 

Svedex Luxes Svedex Luxes Silver

Satinato
Schuifdeurgreep
€ 66,-

Edge
Schuifdeurgreep
€ 66,-

4251
Schuifdeurkom---,-

Loft
Schuifdeurkom---,-

4252
Schuifdeurkom
€ 40,-

Langschildgarnituur

Nieuw! Nieuw!



De prijzen in deze catalogus zijn:
• inclusief gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot. Alle dichte deuren en alle deuren met satijnglas kunnen zonder meerprijs  
  ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot en met kastslot.
• inclusief gemonteerd glas
• inclusief paumelleboringen

voor het complete 
Svedex prijzenoverzicht

Vouw open

Meerprijzen
Kleuren lijn-, glas- en paneeldeuren:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

Kantvormen:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Lijnvarianten:
LIN01 geen meerprijs, is standaard
LIN02 € 10,- 
VLG03 geen meerprijs
VLG04 € 10,- 

Extra’s:
Tochtvaldorpel € 59,-

Alle prijzen in deze catalogus zijn bruto adviesprijzen in euro’s inclusief btw en geldig tot en met 31 december 2019. Ondanks onze zorgvuldigheid is het mogelijk dat 
er drukfouten in deze catalogus aanwezig zijn. Veranderingen van de deurmaat heeft invloed op de verhoudingen. Svedex behoudt zich het recht voor tussentijdse 
prijswijzigingen door te voeren. Voor de actuele prijzen verwijzen wij u naar www.svedex.nl.

Glaslatten:
Eiken gefolieerde glaslatten     € 35,- (uitsluitend in Elite serie)
Zwart gefolieerde glaslatten     € 35,- (uitsluitend in Front serie)

http://www.svedex.nl/


Model Loopslot DN/cilinder Vrij/bezet Kast DN/cilinder

Svedex Mood  € 40,00  € 50,00  € 70,00  € 10,00

Svedex House  € 40,00  € 50,00  € 70,00  € 10,00

Svedex World  € 40,00  € 50,00  € 70,00  € 10,00

Svedex Mind  € 40,00  € 50,00  € 70,00  € 10,00

Svedex Twist  € 60,00  € 70,00  € 100,00  € 10,00

Svedex Flair  € 60,00  € 70,00  € 100,00  € 10,00

Svedex Flair Silver  € 80,00  € 90,00  € 125,00  € 10,00

Svedex Twinkle  € 60,00  € 70,00  € 90,00  € 10,00

Svedex Enzi  € 145,00  € 155,00  € 200,00  € 20,00

Svedex Club  € 100,00  € 115,00  € 145,00  € 10,00

Svedex Square  € 135,00  € 145,00  € 175,00  € 20,00

Svedex Square Silver  € 155,00  € 175,00  € 205,00  € 30,00

Svedex Jumu  € 100,00  € 135,00  € 165,00  € 30,00

Svedex Blix  € 100,00  € 135,00  € 165,00  € 30,00

Svedex Reflex  € 90,00  € 90,00  € 115,00  € 60,00*

Svedex Reflex Silver  € 115,00  € 115,00  € 155,00  € 80,00*

Svedex Luxes  € 135,00  € 135,00  € 165,00  € 60,00*

Svedex Luxes Silver    € 155,00    € 155,00    € 185,00    € 80,00*

Svedex Live    € 75,00    € 85,00    € 110,00    € 15,00

Svedex Lounge    € 75,00    € 85,00    € 110,00    € 15,00

Svedex Voque    € 75,00    € 85,00    € 110,00    € 15,00 
* Alleen verkrijgbaar in Kast DN

Schuifdeurgarnituur

Model

Schuifdeurkom 4251 Per set (2 stuks)  € 89,00

Schuifdeurkom 4252      Per set (2 stuks)  € 85,00

Schuifdeurkom Loft Per set (2 stuks)  € 65,00

Schuifdeurgreep Satinato Per set (2 stuks)  € 99,00

Schuifdeurgreep Edge Per set (2 stuks)  € 99,00
 
Op alle Svedex garnituur geldt een garantie van 5 jaar.
 

Prijzenoverzicht
Svedex garnituren
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Loopslot Vrij/bezetslotDag/nachtslot Kastslot
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Model hoogte 201,5 / 211,5 / 231,5 cm

73 78 83 88 93
Lijn/

paneeldeur
Blank glas

Blank-facet 
glas

(rilgeslepen)

Gezandstraald 
glas met blan-

ke rand
Satijn glas

CN01 • • • • • -  € 395,00 -  € 525,00  € 499,00

CN02 • • • • • -  € 395,00 -  € 525,00  € 499,00

CN03 • • • • •  € 395,00 - - - -

CN04 • • • • • -  € 395,00 -  € 525,00  € 499,00

CN05 • • • • • -  € 395,00 -  € 525,00  € 499,00

CN06 • • • • •  € 395,00 - - - -

CN07 • • • • • -  € 395,00 -  € 525,00  € 499,00

CN08 • • • • • -  € 395,00 -  € 525,00  € 499,00

CN09 • • • • •  € 395,00 - - - -

CN10 • • • • • -  € 395,00 -  € 525,00  € 499,00

CN11 • • • • •  € 350,00 - - - -

CN12 • • • • •  € 219,00 - - - -

CN50 • • • • •  € 219,00 - - - -

CN51 • • • • •  € 219,00 - - - -

CN52 • • • • •  € 219,00 - - - -

CN53 • • • • •  € 219,00 - - - -

CN54 • • • • •  € 219,00 - - - -

CN55 • • • • •  € 219,00 - - - -

CN56 • • • • •  € 219,00 - - - -

AL11 • • • • •  € 219,00 - - - -

AL14 • • • • •  € 219,00 - - - -

AL17 • • • • •  € 219,00 - - - -

AL21 • • • • •  € 219,00 - - - -

AL24 • • • • •  € 219,00 - - - -

AL27 • • • • •  € 219,00 - - - -

AL76 • • • • •  € 219,00 - - - -

AL83 • • • • •  € 219,00 - - - -

AL84 • • • • •  € 219,00 - - - -

C
on

ne
ct

Prijzenoverzicht
Svedex Casual stijldeuren

Afwijkende maten op aanvraag.
 



Svedex Casual stijldeuren
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Model hoogte 201,5 / 211,5 / 231,5 cm

73 78 83 88 93
Lijn/

paneeldeur
Blank glas

Blank-facet 
glas

(rilgeslepen)
Satijn glas

12 vlaks glas 
rilgeslepen

8 vlaks satijn 
met blanke 

lijnen

CA01 • • • • •  € 395,00 - - - - -

CA02 • • • • •  € 445,00 - - - - -

CA03 • • • • • -  € 445,00  € 485,00  € 495,00 - -

CA04 • • • • • -  € 495,00  € 535,00  € 545,00  € 645,00  € 685,00

CA05 • • • • •  € 495,00 - - - - -

CA06 • • • • •  € 445,00 - - - - -

CA07 • • • • • -  € 445,00  € 485,00  € 495,00  € 595,00  € 635,00

CA08 • • • • •  € 445,00 - - - - -

CA09 • • • • • -  € 495,00  € 535,00  € 545,00 - -

CA10 • • • • •  € 495,00 - - - - -

CA11 • • • • • -  € 495,00  € 650,00  € 565,00 - -

CA13 • • • • • -  € 465,00  € 590,00  € 515,00 - -

CA15 • • • • • -  € 445,00 -  € 485,00 - -

CA16 • • • • • -  € 395,00   € 450,00  € 490,00 - -

CA17 • • • • •  € 445,00 - - - - -

CA18 • • • • • -  € 445,00   € 485,00  € 485,00 - -

Model hoogte 201,5 / 211,5 / 231,5 cm

Glas in lood 1 Glas in lood 2 Glas in lood 3 Glas in lood 4 Glas in lood 5

CA04  € 690,00  € 665,00  € 615,00 - -

CA07  € 660,00  € 620,00  € 595,00 - -

CA18 - - -  € 590,00  € 590,00

Prijzenoverzicht
Svedex Elegant stijldeuren

Afwijkende maten op aanvraag. 



Model hoogte 201,5 / 211,5 / 231,5 cm

73 78 83 88 93
Lijn/

paneeldeur
Blank glas

Blank-facet 
glas

(rilgeslepen)

Gezandstraald 
glas met blan-

ke rand
Satijn glas

AE10 • • • • • -  € 440,00 -  € 500,00  € 490,00

AE11 • • • • • -  € 440,00 - -  € 465,00

AE12 • • • • • -  € 475,00 -  € 540,00  € 525,00

AE13 • • • • • -  € 495,00 - -  € 550,00

AE23 • • • • • -  € 440,00 - -  € 495,00

AE24 • • • • • -  € 475,00 - -  € 550,00

AE25 • • • • • -  € 495,00 - -  € 595,00

AE31 • • • • • -  € 440,00 - -  € 495,00

AE33 • • • • • -  € 495,00 -  € 610,00  € 595,00

AE34 • • • • • -  € 545,00 -  € 685,00  € 645,00

AE35 • • • • • -  € 595,00 -  € 740,00  € 695,00

AE43 • • • • •  € 495,00 - - - -

AE44 • • • • •  € 545,00 - - - -

AE45 • • • • •  € 595,00 - - - -

AE47 • • • • • -  € 495,00 -  € 615,00  € 595,00

AE48 • • • • • -  € 545,00 -  € 685,00  € 645,00

AE49 • • • • • -  € 545,00 -  € 685,00  € 645,00

AE53 • • • • •  € 219,00 - - - -

AE61 • • • • •  € 219,00 - - - -

AE62 • • • • •  € 219,00 - - - -

AE63 • • • • •  € 219,00 - - - -

AE64 • • • • •  € 219,00 - - - -

AE73 • • • • •  € 219,00 - - - -

AE74 • • • • •  € 219,00 - - - -

AE75 • • • • •  € 219,00 - - - -

E
lit

e

Prijzenoverzicht
Svedex Passie stijldeuren

Optie: eiken gefolieerde glaslatten voor Elite glas en paneeldeuren. 
De meerprijs is € 35,- inclusief btw.

Afwijkende maten op aanvraag.
 

MD01 • • • • •  € 299,00 - - - -

MD02 • • • • •  € 299,00 - - - -

RD01 • • • • • -  € 595,00 - -  € 685,00

RD02 • • • • • -  € 595,00 - -  € 685,00

RD03 • • • • • -  € 615,00 - -  € 730,00

RD04 • • • • • -  € 615,00 - -  € 730,00

RD51 • • • • •  € 299,00 - - - -

RD52 • • • • •  € 299,00 - - - -

RD53 • • • • •  € 299,00 - - - -

RD54 • • • • •  € 299,00 - - - -

M
od
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Afwijkende maten op aanvraag.
 

Prijzenoverzicht
Svedex Passie stijldeuren

Model hoogte 201,5 / 211,5 / 231,5 cm

73 78 83 88 93
Lijn/

paneeldeur
Blank glas

Blank-facet 
glas

(rilgeslepen)

Gezandstraald 
glas met blan-

ke rand
Satijn glas

FR500 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR501 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR502 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR503 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR504 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR505 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR506 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR507 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR508 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR509 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR510 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR511 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR512 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR513 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR514 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR515 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR516 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR517 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR518 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR519 • • • • • -  € 450,00 - -  € 499,00

FR550 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR551 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR552 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR554 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR555 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR556 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR557 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR558 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR559 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR560 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR561 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR562 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR563 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR564 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR565 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR566 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR567 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR568 • • • • •  € 255,00 - - - -

FR569 • • • • •  € 255,00 - - - -

Fr
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Optie: zwarte gefolieerde glaslatten voor Front glasdeuren.
De meerprijs is € 35,- inclusief btw.

Zwarte
glaslattenoptioneel



Deurbegrippen,
iconen en keurmerken van Svedex

Opdek
De deur valt door middel van een ‘rand’ op het kozijn en 

wordt afgehangen aan paumelles.

Stomp
De deur valt helemaal weg in het kozijn en wordt 

afgehangen aan scharnieren.

Draairichting
Dit betreft de richting waarheen de deur draait. (De kant 

waarbij de deur naar u toe draait). Het aangeven van  

een draairichting is belangrijk omdat Svedex deuren 

worden voorzien van slotgaten en andere noodzakelijke 

boringen. 

Geïntegreerde glaslat
Deze unieke glaslat is geheel opgenomen in de dikte  

van de deur en is alleen verkrijgbaar in de stijlsoort  

Passie bij de Elite. Het betreft een uniek productdetail 

welke alleen verkrijgbaar is bij Svedex. 

Kantvorm voor opdekdeuren
Er zijn verschillende kantvormen mogelijk; Opdek Schuin 

(de standaard uitvoering), Opdek Recht of Opdek  

Deluxe*. Opdek Deluxe met zijn vloeiende afgeronde  

vorm past bijvoorbeeld mooi bij de moderne klassiekers 

van onze stijlsoort Character. Een goedgekozen kantvorm 

versterkt het totaalbeeld en onderstreept het karakter  

van uw deur.

deurbreedte opdek

deurbreedte stomp

linksdraaiende deur rechtsdraaiende deur

>>  Meer informatie op www.svedex.nl

Opdek Schuin Opdek Recht

Opdek Deluxe

* Opdek Deluxe is niet mogelijk in combinatie  
  met de stijldeuren van Modis en Random

http://www.svedex.nl/


Twee lijnvarianten icoon
Deuren met dit icoon kunnen worden geleverd in twee soorten lijnvarianten.

Vier lijnvarianten icoon
Deuren met dit icoon kunnen worden geleverd in vier soorten lijnvarianten.

Superlak®   
Deuren met dit icoon zijn afgelakt met Superlak®. De Superlak®-laag kent een 

garantie van tien jaar. Deze garantie geldt voor de glansgraad en de hoge 

mate van krasvastheid. Tevens is de laklaag ongevoelig voor aantasting door 

huidzuren en vetten, wat bij overige lakken niet het geval is. 

Kant-en-klaar icoon
Deuren met dit icoon zijn kant-en-klaar. Ze zijn voorzien van Superlak®, alle 

benodigde boringen en hebben een voorgemonteerd slot. Glasmodellen 

worden inclusief gemonteerd gehard veiligheids glas geleverd. Ze kunnen 

dus direct afgehangen worden. 

Gehard glas icoon  
Het glas dat in deuren met dit icoon wordt toegepast is altijd gehard veilig-

heidsglas.  

KOMO logo 
Svedex producten voldoen aan de hoogste eisen. Zo zijn onze producten voorzien 

van het KOMO-certificaat. Dit certificaat is een onafhankelijk keurmerk en toont 

aan dat ons product en proces voldoen aan alle eisen die het bouwbesluit 

en de markt stellen. De kwaliteit is gewaarborgd doordat periodiek het 

product en het proces door een onafhankelijk instituut worden gecontroleerd. 

FSC® logo / PEFC logo**
Deuren met dit logo zijn FSC®-gecertificeerd.

Deuren met dit logo zijn PEFC-gecertificeerd.
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www.svedex.nl

Kijk voor een Svedex verkooppunt 
bij u in de buurt op www.svedex.nl
Deurmodellen © 2019 Svedex. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

bestand of openbaar gemaakt worden op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen of 

welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Svedex.

Svedex B.V.

Svedexweg 21

7051 DN Varsseveld

Postbus 5

7050 AA Varsseveld

T   0315 - 25 93 20

F   0315 - 25 93 24

E   info@svedex.nl

U vindt ons ook op:

Op onze website vindt u alles wat u wilt weten over de stijldeuren en 

stijldeurkozijnen van Svedex. Het overzicht van de complete collectie, 

praktische tips en tools, technische informatie, nieuws, verkoop-

punten en inspiratie. 
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