Svedex
Hét Nederlandse merk
voor afgelakte stijldeuren

www.svedex.nl

Oer-Hollands vakmanschap
4|5

Toen

Dé expert in afgelakte stijldeuren
6|7
Deuren ontwerpen is leuk
8|9
Wij houden van wit
10 | 11

60 jaar maakt Svedex vernieuwende
collecties en is dé expert als het gaat
om afgelakte stijldeuren. Dit dankzij
Svedex Superlak®. Svedex Superlak®
is een ongekend duurzame lak en van
een kwaliteit die nergens anders in
Nederland te vinden is.
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Svedex is hét Nederlandse merk
voor afgelakte stijldeuren. Al meer dan

Svedex
Oer-Hollands
vakmanschap
De oorsprong van het merk Svedex ligt in Nederland. In het
Gelderse Varsseveld ontwerpen en produceren wij sinds 1954
tot op de dag van vandaag een veelzijdige en betaalbare
collectie afgelakte stijldeuren. Wij zijn de enige deurenfabrikant
die een compleet assortiment afgelakte stijldeuren in Nederland
produceert. Daar zijn wij trots op! Expertise, enthousiasme en
liefde voor het vak is wat ons elke dag weer drijft om de beste
afgelakte deuren te maken en mensen mooier te laten wonen
met Svedex.
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Dé expert
in afgelakte stijldeuren
Onze mooie stijldeuren zijn ontwikkeld voor een lange
levensduur. Dit dankzij Svedex Superlak®. Door een uniek
lakproces worden al onze stijldeuren superstrak afgelakt met
Svedex Superlak®. Deze slijt- en krasvaste laklaag op de deuren
zorgt voor jarenlang woonplezier. Voor deze toepassing hebben
wij overigens een milieuvriendelijke manier van werken zonder
verlies aan kwaliteit of prestaties. Kortom: Svedex Superlak® is
de meest duurzame keuze voor uw huis. En dat gewoon in
Nederland gemaakt!
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Deuren
ontwerpen is leuk!
Bij stijldeuren draait het om creativiteit, individualiteit én
betaalbaarheid vindt Svedex. Wij willen voorop lopen en voor
iedereen net even andere, maar ook betaalbare deurmodellen
ontwerpen. Onderscheidende en vernieuwende designs zijn het
handschrift van Svedex: de collectie stijldeuren zit vol verrassende
details en fraaie modellen. Of het nu om lijn-, glas- of
paneeldeuren gaat. Wist u dat Svedex als één van de eerste een
deur met lijnfrezing, de zogenaamde lijndeur heeft ontwikkeld?
Lijndeuren zijn dan ook niet weg te denken uit onze collectie.
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Wij houden van wit
3x anders
Stijldeuren doen zoveel voor het interieur. En het is waar, ook de
kleur van de deur is bepalend. Naast de standaard kleur Alpine
wit (bij benadering RAL 9010) heeft Svedex nog twee wittinten
om uit te kiezen: Extra wit en Warm wit. Extra wit is mooi te
combineren met de strakke, moderne designs en de meer
ingetogen Warm wit is een stijlvolle combinatie met de meer
klassieke modellen.

Alpine wit
Extra wit
Warm wit
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De collectie
mooimakers
voor binnen
Iedereen heeft een eigen woonstijl. Daarom hebben de
ontwerpers van Svedex drie stijlsoorten ontwikkeld met
deurdesigns voor elke stijl: Casual staat voor tijdloze eenvoud,
hedendaags klassiek zijn de deurmodellen in de Elegant
collectie en meer uitgesproken zijn de designs in de Passie
collectie. Stijldeuren die allemaal een eigen karakter hebben en
natuurlijk afgelakt zijn met Svedex Superlak®.

Ontdek bij één van onze verkooppunten welke Svedex stijldeur

Casual
Elegant
Passie
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het beste past bij uw persoonlijk smaak. www.svedex.nl.

Nu

Svedex afgelakte stijldeuren maken
het mooier binnen. Stijlen en smaken,
wensen en trends worden vertaald
naar binnendeuren met karakter.
Wat uw smaak, stijl of budget ook is.
In de veelzijdige collectie is altijd een
passende stijldeur te vinden.
Creëer uw eigen unieke stijl en geef
uw interieur persoonlijkheid met een
afgelakte stijldeur van Svedex.

www.svedex.nl

