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www.svedex.nl

Deurmodellen © 2016 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 schuifdeursystemen

      Ruimtewinst
          op zijn 
      mooist

      >> Meer informatie over Svedex  
     schuifdeursystemen op  
           www.svedexserviceportal.nl



Appartementen, woonzorgaccommodaties, één- en tweepersoons woonruimte en levens-

loopbestendige woningen vragen om slimme ruimtelijke oplossingen. Svedex biedt u de 

keuze uit verschillende in de wand en voor de wand schuifdeursystemen. Er is voor elke 

ruimte en elke bouwkundige situatie een passend systeem verkrijgbaar. De systemen voldoen 

uiteraard aan de hoge kwaliteitsnormen van Svedex. Bovendien passen Svedex 

schuifdeursystemen in iedere woonstijl. Ze zijn te combineren met diverse Svedex deuren, 

garnituren en/of deurkozijnen.

>>  Meer informatie op www.svedex.nl

Kies voor een schuifdeur in stijl
De Svedex schuifdeursystemen zijn uitermate geschikt voor de uitgebreide collectie Svedex afgelakte 

stijldeuren. De deuren zijn professioneel afgelakt met de hoogwaardige Svedex Superlak® en FSC®- of 

PEFC-gecertificeerd.*

     volop mogelijkheden
voor deuren in beweging

Svedex schuifdeursystemen

U heeft het zelf in de hand
Een schuifdeur verdient garnituur in stijl. Voor elke deur is een 

bijpassende Svedex RVS schuifdeurgreep of - kom verkrijgbaar. 

Voor slotbediende schuifdeuren kan gekozen worden uit de 

collectie Svedex RVS rozet garnituren.    

Samen op één lijn
Bij de meeste schuifdeursystemen heeft Svedex bijpassende 

deurkozijnen in de collectie. De uitstraling en kwaliteit van de 

deurkozijnen is gelijk aan de schuifdeursystemen, zodat  

beide uitstekend met elkaar te combineren zijn in één ruimte 

of woning.  

 4  Schuifdeursysteem  
in de wand 

 6  Svedex Match Extra

 7  Svedex Motion

 8  Svedex Motion Extra
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 10  Schuifdeursysteem  
voor de wand

 12  Svedex Match

 13  Svedex Motion

 14  Svedex Move 2

 15  Svedex Move 3

Inhoud

* De getoonde deurmodellen zijn voorzien van een FSC®-  
   of PEFC-certificering. Voor meer informatie kunt u contact  
   opnemen met de afdeling Verkoop.
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Svedex schuifdeursystemen

in de wand

Svedex Match Extra in de wand, met Svedex Superlak® deur, model AE25 en Svedex schuifdeurgreep Satinato.
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Ruimtewinst op z’n      

   mooist
De Svedex schuifdeursystemen in de wand zorgen voor 

praktische ruimtewinst. De schuifdeuren nemen minder ruimte 

in beslag dan draaiende deuren. Svedex schuifdeursystemen 

in de wand zijn verkrijgbaar in enkeldeur- of dubbeldeurs-

uitvoering. Ze kenmerken zich door het stijlvolle uiterlijk en het 

technisch perfecte functioneren, ook bij intensief gebruik. 

Systemen op maat 
U heeft de keuze uit verschillende schuifdeursystemen 

in de wand: 

• Svedex Match Extra

• Svedex Motion

• Svedex Motion Extra

>>  Meer informatie op www.svedex.nl
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Svedex Match Extra
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Het Svedex Match Extra schuifdeursysteem in de wand is 

uitermate geschikt voor intensief gebruik voor uiteenlopende 

woonsituaties. Het stabiele systeem heeft een hoogwaardig 

railsysteem waardoor de deur(en) licht en soepel te 

bedienen is (zijn). Het is standaard voorzien van 

nisversteviging (1set) en een RVS sluitplaat. 

Kenmerken 
• Zelfdragende constructie

• Standaard RVS sluitplaat

• Standaard nisversteving (1 set)

• Optioneel softclose-systeem

• Optioneel borstelafdichting

                                        Technische specificaties Match Extra

Deurbreedte standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm

Deurhoogte standaard deurhoogtes 2015, 2115 en 2315 mm

Wanddikte 100, 125  en 150 mm

Enkeldeurs ja

Dubbeldeurs ja, maximale deurbreedte 2 x 1030 mm

Afwerking lak 

Kleur Alpine wit en Warm wit

Sluitplaat ja, RVS

Nisversteviging
standaard één nisversteviging. Optioneel 2e en 3e set  
(2e en 3e nisversteviging geadviseerd vanaf deurbreedte 1030 mm).

Borstels optioneel in nisdeel

Volledig wegschuifbaar optioneel

Softclose optioneel

Houten afwerklijsten nee

Toepasbare deuren Elite collectie, vlakke en alle lijndeuren
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in de wand
Svedex Motion

Het Svedex Motion schuifdeursysteem in de wand is 

geschikt voor woonzorg accommodaties en voor 

woningprojecten waarbij het systeem intensief wordt gebruikt 

en tegen een stootje moet kunnen. Het robuuste 

hoogwaardig afgewerkte kozijn is krasvast en stootbestendig 

en standaard  voorzien van nisversteviging (1set).

Kenmerken 
• Zelfdragende constructie

• Geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld woonzorg

• Standaard nisversteviging (1 set), optioneel uit te breiden

• Optioneel softclose-systeem

                                        Technische specificaties Motion 

Deurbreedte standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm

Deurhoogte standaard deurhoogtes 2015, 2115 en 2315 mm

Wanddikte 100, 125  en 150 mm

Enkeldeurs ja

Dubbeldeurs ja, maximale deurbreedte 2 x 1030 mm

Afwerking poedercoating 

Kleur Alpine wit en Warm wit

Sluitplaat nee

Nisversteviging
standaard één nisversteviging. Optioneel 2e en 3e set  
(2e en 3e nisversteviging geadviseerd vanaf deurbreedte 1030 mm).

Borstels nee

Volledig wegschuifbaar optioneel

Softclose optioneel

Houten afwerklijsten nee

Toepasbare deuren Elite collectie, vlakke en alle lijndeuren
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Svedex Match Extra in de wand, met Svedex Superlak® vlakke deur en Svedex schuifdeurgreep Satinato.

8 | 9

in de wand
Svedex Motion Extra
Het Svedex Motion Extra schuifdeursysteem in de wand 

combineert maximale doorgang met optimale stabiliteit. Het 

zeer complete systeem is geschikt voor nagenoeg alle 

standaard deurmaten. Het is standaard voorzien van extra 

nisversteviging (3 sets) en borstelafdichting aan beide zijden 

van de dagopening en het kan optioneel worden voorzien 

van houten afwerklijsten. Het hoogwaardig afgewerkte kozijn 

is bovendien krasvast en stootbestendig en standaard 

uitgevoerd met RVS sluitplaat.

Kenmerken 
• Zelfdragende constructie

• Geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld woonzorg

• Uitgebreide maatvoering

• Standaard RVS sluitplaat

• Standaard extra nisversteviging (drie sets)

• Standaard borstelafdichting

• Optioneel houten afwerklijsten

• Optioneel softclose-systeem

                                        Technische specificaties Motion Extra 

Deurbreedte standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm

Deurhoogte deurhoogtes tot en met 2700 mm

Wanddikte 100, 125 en 150 mm

Enkeldeurs ja

Dubbeldeurs ja

Afwerking poedercoating

Kleur Alpine wit en Warm wit

Sluitplaat ja, RVS

Nisversteviging standaard drie nisverstevigingen  

Borstels ja

Volledig wegschuifbaar optioneel

Softclose optioneel

Houten afwerklijsten optioneel

Toepasbare deuren Elite collectie, vlakke en alle lijndeuren 
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Svedex schuifdeursystemen

voor de wand

Svedex Motion voor de wand, met Svedex Superlak® deur model CN05 en Svedex schuifdeurkom 4252.

Altijd passende      

  ruimtewinst
De Svedex schuifdeursystemen voor de wand zijn toepasbaar 

in vrijwel elke situatie zonder bouwkundige aanpassing. De 

schuifdeuren nemen minder ruimte in beslag dan draaiende 

deuren en zorgen voor ruimtewinst in iedere ruimte. Svedex 

schuifdeursystemen voor de wand zijn verkrijgbaar in 

enkeldeur- of dubbeldeursuitvoering. Ze kenmerken zich door 

het strakke of speelse uiterlijk en de eenvoudige montage. 

Systemen op maat 
U heeft de keuze uit verschillende  

schuifdeursystemen voor de wand: 

• Svedex Match

• Svedex Motion

• Svedex Move 2

• Svedex Move 3

>>  Meer informatie op www.svedex.nl
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voor de wandvoor de wand
Svedex MotionSvedex Match

Het Svedex Motion schuifdeursysteem voor de wand is 

geschikt voor woonzorg accommodaties en voor 

woningprojecten waarbij het systeem intensief wordt 

gebruikt en tegen een stootje moet kunnen. Het robuuste 

en hoogwaardig afgewerkte kozijn is krasvast en 

stootbestendig. Bovendien is het voorzien van een RVS 

sluitplaat en borstelafdichting aan beide zijden van de 

dagopening voor continue soepel en stabiel functioneren.

Kenmerken 
• Geschikt voor intensief gebruik, bijvoorbeeld woonzorg

• Standaard RVS sluitplaat

• Standaard borstelafdichting

• Optioneel softclose-systeem

Svedex Match voor de wand is het basis schuifdeursysteem 

in ons programma. Het systeem is uitstekend geschikt voor 

woningen die niet hoeven te voldoen aan speciale (woonzorg)

eisen. Het systeem is snel en eenvoudig te monteren dankzij 

een uniek klemsysteem met blinde bevestiging. Met Svedex 

Match voor de wand kiest u voor een eenvoudige en 

betaalbare oplossing. 

Kenmerken 
• Klemsysteem voor blinde bevestiging 

• Eenvoudige montage

• Optioneel RVS sluitplaat

                                        Technische specificaties Motion 

Deurbreedte standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm

Deurhoogte deurhoogtes tot en met 2650 mm

Wanddikte 70, 100, 125 en 150 mm

Enkeldeurs ja

Dubbeldeurs ja

Afwerking poedercoating

Kleur Alpine wit en Warm wit

Sluitplaat ja, RVS

Borstels ja

Volledig wegschuifbaar ja

Kozijntypes deurhoog (DS)

Softclose optioneel

Toepasbare deuren Elite collectie, Connect collectie, vlakke en alle lijndeuren 

                                        Technische specificaties Match 

Deurbreedte standaard deurbreedtes tot en met 1230 mm

Deurhoogte deurhoogtes tot en met 2650 mm

Wanddikte 50, 70 en 100 mm

Enkeldeurs ja

Dubbeldeurs ja, maximale deurbreedte 2 x 930 mm

Afwerking gelakt

Kleur Alpine wit en Warm wit

Sluitplaat optioneel, RVS

Borstels nee

Volledig wegschuifbaar ja

Kozijntypes deurhoog (DS), met bovenlicht (BS, VS)

Softclose nee

Toepasbare deuren Elite collectie, Connect collectie, vlakke en alle lijndeuren 
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voor de wandvoor de wand
Svedex Move 3Svedex Move 2

Het Svedex Move 3 schuifdeursysteem voor de wand is 

geschikt voor bestaande woningen. Alle Svedex met 

Superlak® afgelakte lijn-, glas- of paneeldeuren kunnen 

worden gecombineerd met dit systeem. Het Svedex Move 

3 schuifdeursysteem heeft als blikvanger een zichtbaar RVS 

rolsysteem. 

Kenmerken 
• Geschikt voor bestaande woningen en renovatie

• Geschikt voor alle Svedex deuren

• Fraaie RVS rail met rollers

• Eenvoudige montage

Het Svedex Move 2 schuifdeursysteem voor de wand is 

meer dan alleen een praktische oplossing om ruimte te 

winnen. Het systeem is geschikt voor bestaande 

woningen. Het Svedex Move 2 schuifdeursysteem kenmerkt 

zich door optimale functionaliteit met een strak design. In een 

rail van geanodiseerd aluminium zijn de loopwagens 

verborgen. 

Kenmerken 
• Geschikt voor bestaande woningen en renovatie

• Geschikt voor alle Svedex deuren

• Eenvoudige montage

• Verborgen loopwagens

• Optioneel softclose-systeem

                                        Technische specificaties Move 3 

Deurbreedte deurbreedtes tot en met 1230 mm

Deurhoogte deurhoogtes tot en met 2650 mm

Wanddikte geschikt voor alle wanddiktes

Enkeldeurs ja

Dubbeldeurs ja, maximale deurbreedte 2 x 980 mm

Afwerking RVS

Kleur RVS

Sluitplaat nee

Borstels nee

Volledig wegschuifbaar ja

Kozijntypes n.v.t.

Softclose nee

Toepasbare deuren Alle deuren 

                                        Technische specificaties Move 2 

Deurbreedte deurbreedtes tot en met 1230 mm

Deurhoogte deurhoogtes tot en met 2650 mm

Wanddikte geschikt voor alle wanddiktes

Enkeldeurs ja

Dubbeldeurs ja, maximale deurbreedte 2 x 980 mm

Afwerking geanodiseerd aluminium

Kleur aluminium

Sluitplaat nee

Borstels nee

Volledig wegschuifbaar ja

Kozijntypes n.v.t.

Softclose optioneel

Toepasbare deuren alle deuren 
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Nieuw! Nieuw!
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