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De deuren en kozijnen welke standaard in uw woning worden toegepast, 
vindt u terug in de technische omschrijving in uw verkoopmap. 

Wij bieden u meerdere 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.

In deze inspiratie folder kunt u de Heijmans deurpakketten alvast bekijken. Daarnaast krijgt u toegang tot 

uw persoonlijke Svedex deurtool waarin u alle opties met bijbehorende prijzen kunt terugvinden. In de 

deurtool kunt u ook uw de�nitieve keuze bevestigen.

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.

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. 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. 

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!

*   Een uitzondering zijn de glasdeuren uit het deurpakket Nova, deze zijn niet afgelakt  

met Superlak®, maar kant-en-klaar zwart afgelakt.

SUPERLAK® STIJLDEUREN

Svedex deurmodellen CN08 met satijn glas (optioneel) en CN56, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Mood (optioneel) Svedex vlakke Superlak® deur, kozijn met bovenlicht, garnituur Svedex Buvalux Extra

KOM BINNEN IN DE WERELD VAN
AFGELAKTE STIJLDEUREN!

SVEDEX VLAKKE SUPERLAK® DEUR
DE BASIS VOOR UW WONING

KIES NU UW
SVEDEX

DEURPAKKET
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DEURPAKKET | CASUAL

KIES NU UW
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Svedex deurmodellen CN07 met gezandstraald glas met blanke rand (optioneel) 
en CN55, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Mood (optioneel)

U WOONT HET MOOIST BINNEN UW VERTROUWDE STIJL
Blijf met deze glasdeuren dicht bij de basis, maar geef uw interieur wel uw eigen handtekening mee.

Combineer met een bijpassende lijndeur voor een compleet plaatje.

CN07
glasdeur 

CN55
lijndeur 

CN08
glasdeur 

CN10
glasdeur 

CN56
lijndeur

CN12
lijndeur

Svedex deurmodellen CN08 met satijn glas (optioneel) en CN56,  
kozijn zonder bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Mood (optioneel)
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Zwarte
glaslatten
optioneel

DEURPAKKET | BLACK ON WHITE

KIES NU UW
SVEDEX

DEURPAKKET

KIES VOOR EEN PERSOONLIJKE STIJL EN VERFRISSENDE LOOK
De glasdeuren in dit pakket hebben een verrassende vlakverdeling. Met dit pakket kiest u voor een 

modern en onderscheidend interieur. Met de passende lijndeuren maakt u het interieur echt af.

FR507
glasdeur 

FR557
lijndeur 

FR503
glasdeur  

FR552
lijndeur 

FR517
glasdeur 

FR567
lijndeur 

Svedex deurmodellen FR503 met blank glas en zwarte glaslatten (optioneel)  
en FR552, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Live (optioneel)

Svedex deurmodel FR503 met blank glas (zwarte glaslatten optioneel),
kozijn zonder bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Square Silver (optioneel)
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GEEF UW INTERIEUR EEN INDUSTRIËLE LOOK
De strak vormgegeven glasdeuren volgen de trend van nu en hebben een speelse vlakverdeling. De houten 

deuren zijn zwart afgelakt en hebben een steellook uitstraling. De lijndeuren in dit pakket hebben een krachtige 

diepe lijn in hetzelfde kenmerkende design als de glasdeuren en zijn wit afgelakt met Svedex Superlak®. 

NDB900
glasdeur 

NDB950
lijndeur

NDB901
glasdeur 

NDB951
lijndeur

NDB903
glasdeur 

NDB953
lijndeur

Nova design Enter

Nova design Air

In verband met de smalle stijlen kunt u 
bij de Nova design glasdeuren uitsluitend 
kiezen voor een Air of Enter garnituur.

Svedex deurmodel NDB903 met blank glas, kozijn zonder 
bovenlicht (optioneel), garnituur Nova design Air

Svedex deurmodellen NDB951 met garnituur Svedex Home en NDB901 met blank glas en garnituur 
Nova design Enter (optioneel), kozijn zonder bovenlicht (optioneel), zwarte paumelles (optioneel)

DEURPAKKET | NOVA
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SVEDEX
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Kant-
en-klaar 
zwart 

afgelakt



DEURPAKKET | SYMFONIE

KIES NU UW
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DEURPAKKET

Svedex deurmodel CE121 met satijn glas, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Enzi (optioneel)

HOUDT U VAN MODERN-KLASSIEK?
Kies voor een combinatie van modern en klassiek met de deuren uit het pakket Symfonie.  

Vertrouwde paneeldeuren die zijn vervaardigd door innovatie in freestechnologie. 

CE121
glasdeur 

CE01
paneeldeur 

CE09
paneeldeur Svedex deurmodel CE01, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Enzi (optioneel)
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Lijnvarianten vormen al jaren een belangrijk onderdeel binnen het Svedex assortiment. 

Zij zorgen voor de perfecte combinatie met glasdeuren maar zijn op zichzelf staand ook 

een verrijking voor ieders woning. 

WELKE LIJN VOLGT U?
Binnen Svedex deurplus heeft u de keuze uit de lijn LIN01 of VLG03. Standaard zijn de lijndeuren uitge-

voerd met LIN01, maar u kunt optioneel en zonder meerprijs kiezen voor VLG03. Aan u de keuze!

Bij de deurpakketten Black on White en Nova wordt er standaard een 20 mm brede lijn (VLG07)

toegepast. Er is voor deze deurpakketten geen mogelijkheid een andere lijn te kiezen voor uw lijndeuren.

VLG03

LI
JN

VARIANT

Lijndeur met 8 mm enkele  
vlakke lijn VLG03 (optioneel)

L IN01

LI
JN

VARIANT

Lijndeur met enkele ronde lijn  
LIN01 (standaard)

Lijndeur met 20 mm enkele  
vlakke lijn VLG07

VLG07

LI
JN

VARIANT

GLASSOORTEN EN LIJNVARIANTEN

KIES NU UW
SVEDEX

DEURPAKKET

KIES UIT DE VERSCHILLENDE GLASSOORTEN
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.

Afhankelijk van de door u gekozen deur, kunt u kiezen uit de verschillende glassoorten. In Deurplus ziet u

welke glassoorten er mogelijk zijn bij de door u gekozen deur. 

Svedex deurmodel CN56, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Mood (optioneel)

LIJNVARIANTEN

Blank glas (gehard veiligheidsglas)
Gezandstraald glas met blanke rand 
(gehard veiligheidsglas)

Satijn glas (gehard veiligheidsglas) Rookglas (gehard veiligheidsglas)



Standaard worden de Svedex stijldeuren voorzien van witte 

glasframes. In de Front-serie is het ook mogelijk om voor zwarte 

glasframes te kiezen. Dit zijn de deurmodellen waarvan het type 

nummer begint met FR. 

Zwarte
glaslatten
optioneel

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

BUVALUX EXTRA SVEDEX MOOD

SVEDEX HOUSE

SVEDEX WORLD SVEDEX MIND

SVEDEX TWIST

SVEDEX FLAIR SVEDEX FLAIR SILVER

SVEDEX TWINKLE

RVS mat

RVS mat

RVS mat RVS mat

 RVS 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

GLASFRAMES SVEDEX GARNITUUR

>>  Zwarte accenten geven het interieur een échte twist

GLASFRAMES EN GARNITUUR

KIES NU UW
SVEDEX

DEURPAKKET
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Zwart gepoedercoat



KIES UW KOZIJN

KIES NU UW
SVEDEX

DEURPAKKET
>>  Informeer bij uw aannemer
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Paumelle zwart (optioneel)Paumelle standaard

Opek staal kozijn met bovenlicht

Sluitplaat

Opdek staal kozijn zonder bovenlicht

Opdekdeur Stompe deur

Svedex deurmodellen FR507 met blank glas en zwarte glaslatten (optioneel)  
en FR557, kozijn zonder bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Live (optioneel)



SVEDEX DEURPLUS
DE KEUS IS AAN U...
Kies de deur en het garnituur 
dat bij uw karakter past
Svedex en Heijmans bieden u het 

Svedex Deurplus online concept 

aan: de mogelijkheid om te kiezen uit 

binnendeuren, kozijnen, beglazing en 

garnituur. In het assortiment van Svedex 

Deurplus vindt u de juiste producten 

om uw favoriete woonstijl smaakvol in 

te vullen. Ontdek de mogelijkheden van 

Svedex!               MEER KEUZE
MEER PERSOONLIJKHEID
      WWW.SVEDEXDEURPLUS.NL

Svedex deurmodel NDB903 met blank glas, kozijn zonder 
bovenlicht (optioneel), garnituur Nova design Enter (optioneel)

DEURPLUS 
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Svedex deurmodel CN08 met satijn glas (optioneel), kozijn zonder 
bovenlicht (optioneel), garnituur Svedex Mood (optioneel)



VEEL PLEZIER MET 
UW NIEUWE WONING!
Svedex en Heijmans 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.
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U vindt ons ook op:

www.svedex.nl




