
Gefeliciteerd met 
uw nieuwe woning!

 

    Kies nu

uw Svedex

Deurpakket



Kom binnen in de wereld van

  afgelakte stijldeuren!

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

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

worden telkens weer vertaald naar binnendeuren met karakter. Met Svedex kiest u dan ook voor 

meer dan een deur: u kiest een meubelstuk dat uw woonplezier vergroot. Wat uw stijl, smaak of 

budget ook is: u vindt het bij Svedex.

Superlak®: de perfecte basis tot meer
Al onze 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 ongevoelig voor zonlicht 

en verkleurt dus nooit. Het is bovendien een ongekend duurzame lak waarop krassen en vlekken geen 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!

Getoond Svedex deurmodel AL14, garnituur Svedex Mood.
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De mooie, vlakke Superlak® deur in combinatie met het garnituur Buvalux Extra met 

kortschild is de basis voor uw woning. Wilt u een eigen, persoonlijke woonsfeer creëren 

dan zijn de Svedex stijldeuren hier bij uitstek geschikt voor. 

Samen met Dura Vermeer bieden wij u zes Svedex Deurpakketten aan: de mogelijkheid om te kiezen uit 

verschillende stijlen en uitvoeringen in luxe binnendeuren, beglazing en garnituur. In het assortiment van de 

Svedex Deurpakketten 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. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de keuzemogelijkheden uit de Svedex Deurpakketten en eventuele opties een 

grote bijdrage leveren aan het upgraden van uw interieur. Kijk op de volgende pagina’s welk pakket het beste 

bij uw woning past.

 Svedex vlakke Superlak®
deur

  De basis voor uw woning

 

Svedex
vlakke

De basis voor uw woningSuperlak®deur

Getoond Svedex vlakke Superlak® deur, kozijn met bovenlicht, garnituur Svedex Buvalux 

Extra met kortschild.



>>  Veel plezier bij het inrichten van uw nieuwe huis! 

Naast de Svedex Deurpakketten, waaruit u op de volgende pagina’s een keuze kunt maken, 

heeft u tevens de keuze uit een ander soort kozijn en glas.

Kozijnoptie in uw Deurpakket
De kozijnen van uw woning zijn voorzien van bovenlichten. Dit is uw basis.

Als optie kunt u daarnaast kiezen voor een kozijn zonder bovenlicht* (zie foto linksboven).

Glasoptie in uw Deurpakket
De getoonde glasdeuren in de aangeboden Deurpakketten zijn standaard uitgevoerd in blank glas.

Als optie kunt u ook kiezen voor satijn glas* (zie foto rechtsboven). 

Uw extra opties
  naast de Deurpakketten

Een kozijn zonder bovenlicht (optioneel),

garnituur Svedex Mood.

Een deur met Satijn glas (optioneel),

garnituur Svedex Mood.

* Vraag uw kopersadviseur naar uw opties en de meerprijzen per optie.



Deurpakket Strak

AL14
lijndeur 

AL24
lijndeur 

AL83
lijndeur

>>   Houd het simpel. Breng de ruimte mooi in lijn!
In plaats van de vlakke Superlak® deur kunt u kiezen om alle deuren in uw woning te vervangen door één van 

de drie onderstaande lijndeuren. Kies daarnaast voor één van de drie garnituren voor al uw deuren.
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Svedex Mood

Svedex House

Getoond Svedex deurmodel AL14, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), 

garnituur Svedex Mood.

Svedex World



>>   U woont het mooist binnen uw vertrouwde stijl
In dit pakket wordt de deur tussen hal en woonkamer vervangen door deurmodel CN02. De overige deuren in uw huis 

worden uitgevoerd met de bijpassende lijndeur CN52. Kies daarnaast voor één van de drie garnituren.

CN52
lijndeur 

CN02
glasdeur met blank glas

(satijn glas optioneel)

Deurpakket Sereen
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Getoond Svedex deurmodel CN02, blank glas, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), 

garnituur Svedex Mood.

Svedex Mood

Svedex House

Svedex World



>>   U woont het mooist binnen uw vertrouwde stijl
In dit pakket wordt de deur tussen hal en woonkamer vervangen door deurmodel CN08. De overige deuren in uw huis 

worden uitgevoerd met de bijpassende lijndeur CN56. Kies daarnaast voor één van de drie garnituren.

CN56
lijndeur 

CN08
glasdeur met blank glas

(satijn glas optioneel)

Deurpakket Robuust
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Getoond Svedex deurmodel CN08, blank glas, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), 

garnituur Svedex Mood.

Svedex Mood

Svedex House

Svedex World



>>   Minimaal design in de mooiste vorm.
In dit pakket wordt de deur tussen hal en woonkamer vervangen door glasdeur AE13. De overige deuren in uw 

huis worden uitgevoerd met de lijndeuren AE53. U kunt daarnaast kiezen uit één van de drie deurgarnituren.

AE13
glasdeur met blank glas 

(satijn glas optioneel) 

AE53
lijndeur 

Deurpakket Design
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Getoond Svedex deurmodel AE13, met satijn glas (optioneel), garnituur Svedex Mood.

Svedex Mood

Svedex House

Svedex World



>>   Anders dan alle andere, laat zien wie u bent!
In dit pakket wordt de deur tussen hal en woonkamer vervangen door glasdeur RD02. De overige deuren in uw 

huis worden uitgevoerd met de lijndeuren RD52. U kunt daarnaast kiezen uit één van de drie deurgarnituren.

RD02
glasdeur met blank glas 

(satijn glas optioneel) 

RD52
lijndeur 

Deurpakket Speels
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Getoond Svedex deurmodel RD02, met satijn glas (optioneel), garnituur Svedex Mood.

Svedex Mood

Svedex House

Svedex World



>>   Historie, stijl en charme in het design van nu
In dit pakket wordt de deur tussen hal en woonkamer vervangen door deurmodel CA04. De overige deuren in uw huis 

worden uitgevoerd met de paneeldeuren CA05. U kunt daarnaast kiezen uit één van de drie deurgarnituren.

CA04
glasdeur met blank glas

(satijn glas optioneel) 

CA05
paneeldeur 

Deurpakket Klassiek
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Getoond Svedex deurmodel CA05, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), 

garnituur Svedex Mood.

Svedex Mood

Svedex House

Svedex World



Deur+, nog meer keus voor u

    meer
meer

 persoonlijkheid
www.svedexdeurplus.nl

keuze

>>   Neem voor meer informatie en de actuele prijzen contact 
op met uw kopersadviseur bij Dura Vermeer

Kunt u geen keuze maken uit één van de zes 

pakketten dan bieden wij samen met Dura 

Vermeer het Svedex deur+ online concept 

aan: de mogelijkheid om te kiezen uit ons 

complete assortiment binnendeuren, kozijnen, 

beglazing en garnituur. In het assortiment van 

Svedex deur+ vindt u de juiste producten om 

uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen. Log 

in met uw persoonlijke gegevens en ontdek de 

mogelijkheden van Svedex!

>>   Kies de deur en het garnituur >>   Kies de deur en het garnituur 
dat bij uw karakter past



Veel plezier met
uw nieuwe woning!

Samen met Dura Vermeer bieden wij u zes Svedex Deurpakketten aan: de 

mogelijkheid om te kiezen uit verschillende stijlen en uitvoeringen in luxe 

binnendeuren, beglazing en garnituur. In het assortiment van de Svedex 

Deurpakketten vindt u de juiste producten om uw favoriete woonstijl 

smaakvol in te vullen.
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