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SUPERLAK® STIJLDEUREN

Svedex deurmodel FR507 en FR557, garnituur Svedex Live

Svedex binnendeuren
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Svedex vlakke Superlak® deur, Match stalen kozijn
met bovenlicht, garnituur Svedex Buvalux Extra

KOM BINNEN IN DE WERELD VAN
AFGELAKTE STIJLDEUREN!

SVEDEX VLAKKE SUPERLAK® DEUR
DE BASIS VOOR UW WONING

Hartelijke gefeliciteerd met uw nieuwe woning. U kiest voor optimaal comfort en persoonlijke

Een veel voorkomende basis is bovenstaand afgebeelde Svedex vlakke Superlak® deur met

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

een Match stalen kozijn met bovenlicht en het garnituur Buvalux Extra. Kijk in uw technische

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

omschrijving om te zien wat de basis voor uw woning is. Wilt u een eigen, persoonlijke woonsfeer

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

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

lifestyletrends zorgvuldig in de gaten en vertalen die samen met onze klanten naar een
aansprekende collectie stijldeuren.

Superlak®: de perfecte basis tot meer
Alle Svedex stijldeuren* zijn

afgelakt met de uitermate krasvaste en duurzame Superlak®. Er is geen

andere lak die zoveel kwaliteit in huis heeft. Superlak® is letterlijk de basis tot meer en is nagenoeg

Wij bieden u de mogelijkheid te kiezen uit verschillende stijlen en uitvoeringen in luxe binnendeuren, beglazing en
garnituur. In het Svedex assortiment vindt u de juiste producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen.
Het Svedex programma is onderscheidend, 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.

ongevoelig voor zonlicht en verkleurt dus nooit. Het is bovendien een ongekend duurzame lak
waarop krassen en vlekken geen vat krijgen. Door een energievriendelijke manier van lakken met

Wij zijn ervan overtuigd dat de keuzemogelijkheden uit de Svedex stijldeurencollectie een grote bijdrage leveren

een oplosmiddelvrije lak, vindt er sinds jaar en dag geen uitstoot plaats van CO2 en oplosmiddelen.

aan het upgraden van uw interieur. Kijk op de volgende pagina’s voor een greep uit de Svedex collectie.

Zo combineren we design en milieuvriendelijkheid op een verantwoorde manier en zijn er trots op dat we daar
in slagen.
* Een uitzondering zijn de glasdeuren uit de serie Nova, deze zijn niet afgelakt met Superlak®, maar kant-en-klaar zwart afgelakt.
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SUPERLAK® STIJLDEUREN

EEN GREEP UIT DE SVEDEX DEURENCOLLECTIE:

CN01
glasdeur

CN50
lijndeur

CN08
glasdeur

CN12
lijndeur

FR503
glasdeur

FR552
lijndeur

FR519
glasdeur

FR569
lijndeur

AL54
glasdeur

AL14
lijndeur

CE121
glasdeur

CE09
paneeldeur

NDB900
glasdeur

NDB950
lijndeur

NDB903
glasdeur

NDB953
lijndeur

Svedex binnendeuren
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GARNITUREN

Svedex binnendeuren

SVEDEX GARNITUUR
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 MOOD
RVS mat

SVEDEX HOUSE
RVS mat

SVEDEX ENZI
RVS gepolijst/ebbenhout look

SVEDEX CLUB
RVS mat

SVEDEX WORLD
RVS mat

SVEDEX MIND
RVS mat

SVEDEX SQUARE
RVS mat

SVEDEX SQUARE SILVER
RVS gepolijst
Svedex deurmodel NDB903 met blank glas, kozijn zonder
bovenlicht (optioneel), garnituur Nova design Enter

SVEDEX TWIST
RVS mat

SVEDEX TWINKLE
RVS mat/gepolijst

SVEDEX FLAIR
RVS mat

SVEDEX FLAIR SILVER
RVS gepolijst

SVEDEX JUMU
RVS mat, vlakliggend rozet

SVEDEX BLIX

RVS mat, vlakliggend rozet

SVEDEX DEURPLUS
DE KEUS IS AAN U...
Kies de deur en het garnituur
dat bij uw karakter past
Svedex en Dura Vermeer bieden u het
Svedex Deurplus online concept aan:
de mogelijkheid om te kiezen uit het
complete

SVEDEX LIVE
Zwart gepoedercoat

SVEDEX LOUNGE
Zwart gepoedercoat

SVEDEX VOQUE
Zwart gepoedercoat

SVEDEX HOME
Zwart gepoedercoat

assortiment

binnendeuren,

kozijnen, beglazing en garnituur. In het
assortiment van Svedex Deurplus vindt
u de juiste producten om uw favoriete
woonstijl smaakvol in te vullen. Log
in met uw persoonlijke gegevens en

SVEDEX REFLEX
RVS mat

SVEDEX REFLEX SILVER
RVS gepolijst

SVEDEX LUXES
RVS mat

SVEDEX LUXES SILVER
RVS gepolijst

ontdek de mogelijkheden van Svedex!

MEER KEUZE
MEER PERSOONLIJKHEID

WWW.SVEDEXDEURPLUS.NL

>> Via het klantenportal Mijnthuis.duravermeer.nl ontvangt
u een link die toegang geeft tot de Deurplus website
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Kleurweergave, zet- en drukfouten voorbehouden. Afdeling Marketing, november 2020 SBROCH2016.

VEEL PLEZIER MET
UW NIEUWE WONING!
Svedex en Dura Vermeer bieden u de mogelijkheid om te kiezen uit
verschillende stijlen en uitvoeringen in luxe binnendeuren, beglazing en
garnituur. In het assortiment van Svedex vindt u de juiste producten om
uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen.

U vindt ons ook op:

www.svedex.nl

