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“ We willen altijd nét 
een beetje anders 
dan de rest.”

Hilda



SVEDEX

WOONPLEZIER MET SVEDEX 

Wonen is en blijft een zaak van persoonlijke smaak en stijl. Om elk interieur mooier 

te maken, hebben wij een veelzijdige en uitgebreide collectie. Wat te denken van 

een glasdeur met geraffi neerde zwarte glaslatten, een eigentijdse lijndeur of juist 

een klassieke paneeldeur. Vind uw Svedex deur en laat uw woonideeën tot leven 

komen, want het kan echt: een nieuwe sfeer in uw interieur met nieuwe deuren. 

Met een Svedex deur kiest u voor kwaliteit. Zo lakken wij onze deuren af met Svedex Superlak®. 

Deze ongekend harde lak verkleurt niet en ook krassen en vlekken krijgen nauwelijks vat. 

Uw garantie voor jarenlang woonplezier. Hoe fi jn is dat! Daarnaast monteren wij in de fabriek het glas en 

slot al voor u in de deur.  

Onze deuren zijn er in allerlei designs, maten en kleuren wit. Bekijk de collectie op 

www.svedex.nl. Kies daar uw favoriet en stel in de inspiratietool uw deur verder samen. Benieuwd hoe 

de deuren er in het echt uit zien? Bezoek dan een verkooppunt en laat u daar adviseren. 

Wij laten u graag mooier wonen met onze afgelakte deuren. Veel woonplezier!

UW

https://www.svedex.nl/


3Svedex binnendeuren 03

HÉT NEDERLANDSE MERK 
VOOR SUPERLAK® STIJLDEUREN

Svedex, Oer-Hollands vakmanschap    04 

Uw woonplezier met Svedex    06

IMPRESSIE SVEDEX COLLECTIE
Deurenserie Form    20

Deurenserie Front    26

Deurenserie Nova    34 

Deurenserie Connect    38

Deurenserie Linea    42

Deurenserie Elite    46

Deurenserie Random    50

Deurenserie Cameo    54

Deurenserie  Character    58

Combinatiemogelijkheden    64

Svedex schuifdeursystemen    66

Meer Svedex in uw huis    68

20
24

36

WOONINSPIRATIE
08 Woontrends door Monique van der Reijden

14 Binnenkijken bij de familie den Houting 

18 Inspireer ons en anderen

UW AANKOOP
62 Svedex Inspiratietool

70 Op weg naar Mooier Wonen 



SVEDEX

OER-HOLLANDS 
VAKMANSCHAP
SUPERLAK® STIJLDEUREN 

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 

Superlak® stijldeuren. Wij zijn de enige deuren-

fabrikant 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. 

Uitvinder van de lijndeuren
Lijndeuren vormen al jaren een belangrijk onderdeel 

binnen het Svedex assortiment. Svedex is de uitvinder van 

de lijndeuren en ontwikkelde al begin jaren 90 de eerste 

deuren met lijnfrezingen. Een lijndeur is de basis voor elk 

interieur. Wij hebben tal van lijnmodellen in de collectie 

omdat smaken verschillen. Bovendien combineert een 

lijndeur altijd met een glas- of paneeldeur.  

Svedex Superlak®

Svedex is dé expert als het gaat om afgelakte 

stijldeuren. Onze mooie stijldeuren zijn ontwikkeld voor 

een lange levensduur. Dit dankzij Svedex Superlak®. 

Deze ongekend duurzame lak is van een kwaliteit die 

nergens anders in Nederland te vinden is. Door een 

uniek lakproces worden de deuren superstrak afgelakt. 

De ongekend harde laklaag biedt optimale bescherming 

tegen krassen, vlekken en zelfs zonlicht. 
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UW

https://www.svedex.nl/
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SOFT SENSES

Bubble kaars
fabrek.dk

Rond kussen en lamp
store.timneve.com

Bedtextiel
crispsheets.com 

Stimuleer de zintuigen met een organisch interieur
In de Soft Senses woontrend draait alles om de verzachting van het 

interieur en comfort. We omringen ons met zoveel mogelijk daglicht, 

lichte naturellen en pastellen. Extra gewatteerde kussens, wollen 

plaids en zachte vloerkleden prikkelen de zintuigen voor optimale 

ontspanning. Voor een ruimtelijke en lichte sfeer is een sprankelende 

witte basis essentieel. Een strak vormgegeven binnendeur uit de 

nieuwe Form deurenserie van Svedex heeft een elegante uitstraling 

en de glasdeuren zorgen voor meer transparantie en lichtbeleving.

Monique’s stylingtips:
1)   Een panoramisch behang met kamerhoge patronen heeft een grote 

impact op de sfeer. Met een glasdeur- of lijndeur uit de nieuwe 

Form serie versterk je het moderne karakter van het interieur. 

2)   Er komt méér fris wit en transparantie in het interieur. Combineer 

meerdere kleuren wit zoals krijt, melk en sneeuw tinten met elkaar 

op de wanden.

Journalist, trend forecaster, hoofdredacteur bij trendcompass.nl en jurylid bij het tv 

programma Design Droom. Monique maakt trendproducties op ‘t gebied van interieur 

design voor: EH&I, Elle Decoration, Feeling Wonen Gael Maison en heeft ‘n wekelijkse wonen 

pagina in VRIJ MAGAZINE van de Telegraaf waarin zij elke week d.m.v. een moodboard laat 

zien wat de nieuwste trends zijn. 

TRENDS

“Meer dan ooit besteden we aandacht aan well-being en de kleinste details 
in ons interieur voor meer luxe en comfort. Een functionele sfeermaker 

zoals een Svedex binnendeur is daarbij een tijdloos stijlelement” 

Monique van der Reijden

PEIGNOIR CASTEL PINKLIGHT BEAUVAIS
van Little Greene

littlegreene.nl
van Farrow and Ball

farrow-ball.com
van Little Greene

littlegreene.nl

Glasdeur FM01 
svedex.nl

Soft nudes

https://fabrek.dk/
https://store.timneve.com/
https://crispsheets.com/
https://trendcompass.nl/
https://littlegreene.nl/
https://farrow-ball.com/
https://littlegreene.nl/
https://svedex.nl/
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Maak ruimte voor de ambachtelijk gemaakte eetkamer met een 
natuurlijke en pure look & feel. Organische en ronde vormen 

verzachten en brengen harmonie in het interieur. 

Organische plankje Pinède
margauxkellercollections.com Wollig vloerkleed PICNIC

layeredinterior.com

Trendbeeld Grounded
dulux.com.au

Stoel Roly Poly
driade.com

STIJLELEMENT
De Air deurklink is een klein detail

met een groots effect en geeft extra 

glans aan de Form stijldeur.

Monique van der Reijden

Maak ruimte voor de ambachtelijk gemaakte eetkamer met een 
natuurlijke en pure look & feel. Organische en ronde vormen 

Maak ruimte voor de ambachtelijk gemaakte eetkamer met een 
natuurlijke en pure look & feel. Organische en ronde vormen 

Organische plankje Pinède

Glasdeur FM03 + 
behang van 
Drop it Modern
svedex.nl

Svedex Air

Vaas Wavy
studiocharlotte-

taylor.com

https://margauxkellercollections.com/
https://layeredinterior.com/
https://dulux.com.au/
https://driade.com/
https://svedex.nl/
https://taylor.com/


Kunstwerk ‘Circles’
studio-yen.com

Design invloeden uit Japan en Scandinavië
Het mixen van design invloeden uit Japan en Scandinavië is

uitgegroeid tot een nieuwe stijl in wonen. De Japandi trend is

een warme minimalistische sfeer waarin ambachtelijk gemaakte

objecten, tactiliteit van natuurlijke materialen en een verstilde,

ingetogen styling centraal staat. Lichte naturellen kleuren zoals krijt,

steen en zand worden in de basis toegepast met zwart als 

accentkleur. Combineer een zwarte Nova design glasdeur voor 

een mooie balans in de sfeer tussen licht en donker. Decoreer 

met zwarte accessoires en grafische dessins. De meer holistische 

ontwerptradities zijn een nieuwe bron van inspiratie.

Monique’s stylingtips
1)   Met een zwarte Nova design glasdeur creëer je een mooi 

opvallend contrast in het moderne en lichte interieur. Mix met 

zwarte accessoires voor de styling en ‘verzacht’ met lichte 

naturelkleurige tactiele stoffen en wollige kleden.

2)  In Scandinavië en Japan staat luxe voor alles wat natuurlijk, uniek 

en handgemaakt is volgens vaak eeuwenoude ambachtelijke 

tradities. Het authentieke karakter van het interieur draait om 

comfort en het ‘less is more’ principe brengt rust en well-being.

JAPANDI

Textiel vazen Bibendum
mobje.jp

Bankje KK van Klipklap
aprilandmay.com

Glasdeur NDB901
svedex.nl

STONE III URBANE GREENCOTTON IV
van Little Greene

littlegreene.nl
van Paint & Paper Library
paintandpaperlibrary.com

Journalist | Trendforecaster 
trendcompass.nl

TRENDS

“Met de zwarte Nova design glasdeuren  
breng je de Japandi sfeer in huis. Speel 
in dit interieur met grafi sche vlakken en 

zwarte accenten” 
Monique van der Reijden

van Little Greene
littlegreene.nl

Bedtextiel
H&M Home

Quiet place

https://studio-yen.com/
https://mobje.jp/
https://aprilandmay.com/
https://svedex.nl/
https://littlegreene.nl/
https://paintandpaperlibrary.com/
https://trendcompass.nl/
https://littlegreene.nl/
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Interieur Karimoku Case Study, 
ph. Monica Grue Steffensen
norm-cph.com

ARCHITECTONISCH 
De zwarte Svedex Enter deurklink werkt als een 

designelement in het interieur. In combinatie 

met een zwarte glasdeur ontstaat een 

architectonische uitstraling.

Vazen Soliflores
(firecoated) 
anso-design.com

Bij het Japandi interieur is er een perfecte balans tussen hard en 
zacht, organisch en grafi sch, licht en donker. Met zwarte accenten 
creëer je contrast en doorbreek je een monochroom kleurenpalet. 

Vazen Soliflores
(firecoated) 
anso-design.com

Japans krukje
kristinadam.dk

Theeservies Theo
stelton.com

Fauteuil Shima
eijerkamp.nl

Tafellamp Hashira
menu.as

Glasdeur NDB906
svedex.nl

Svedex Enter

https://norm-cph.com/
https://anso-design.com/
https://kristinadam.dk/
https://stelton.com/
https://eijerkamp.nl/
https://menu.as/
https://svedex.nl/


Verfkleur ‘Epoch’
grahambrown.com

De warme sfeer van een luxe hotelsuite 
Warme kleuren en zachte luxe materialen verrijken de Boutique 

Chic sfeer. Het modern-klassieke interieur krijgt extra flair met 

de nieuwe Cameo stijldeuren van Svedex. De brede en diepe 

profilering in de deur met scherpe hoeken zorgt voor gelaagdheid. 

Combineer een glasdeur met bijpassende paneeldeur voor een 

unieke en persoonlijke woonsfeer. Decoreer dit interieur met 

behang, vloerkleed en hippe accessoires die net een frivool accent 

geven. De warme roodtinten worden toon-op-toon toegepast met 

paars en wijnrood als trendkleuren.

Monique’s stylingtips
1)   Laat het modern-klassieke interieur sprankelen met een 

Cameo paneeldeur en een hoogglans paarse bijzettafel 

voor een verrassende sfeer.

2)  Kies minimaal drie warme roodtinten om het moderne 

interieur een klassieke draai te geven. Speel met grafische 

patronen geïnspireerd op de Art Deco stijl van weleer.

BOUTIQUE CHIC Bedtextiel van Kardol

Spiegel bloktafel
hkliving.nl

Stijldeur CE01
svedex.nl

Red passion

ELIZABETHAN RED EPOCHNETHER RED
van Little Greene

littlegreene.nl
van Paint & Paper Library
paintandpaperlibrary.com

Journalist | Trendforecaster 
trendcompass.nl

TRENDS

“Geef meer karakter aan je woning met 
een Cameo stijldeur voor sfeer en warmte” 

Monique van der Reijden

van Graham & Brown
grahambrown.com

https://grahambrown.com/
https://hkliving.nl/
https://svedex.nl/
https://littlegreene.nl/
https://paintandpaperlibrary.com/
https://trendcompass.nl/
https://grahambrown.com/
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Stijldeur CE15
svedex.nl

RIJKE TRADITIE
Deze klassiek vormgegeven deurklink 

geeft de paneeldeur extra cachet voor 

een fijne binnenkomst.

Spiegeltjes Arceau
ligneroset.fr

Wandlamp Belluga 
enostudio.fr

Deur MD02
svedex.nl

Vloerkleed Diamond
gan-rugs.com

Svedex Enzi

Wandlamp Belluga Wandlamp Belluga 
enostudio.frenostudio.fr

Kussen Motum 
aytm.dk

Interieur La Redoute Interieurs
laredoute.com

kaarsenhouder 
Streamers

skultuna.com

Tafellamp Grant
nordlux.dk

Modern-klassiek wonen met een vleugje glamour doe je met rijk 
gestoff eerde meubelen, vloerkleden, behang en accessoires in goud, 

brons en marmer voor een gevoel van nostalgie en romantiek.

Fauteuil Pecorelle 
arflex.it

https://svedex.nl/
https://ligneroset.fr/
https://enostudio.fr/
https://gan-rugs.com/
https://aytm.dk/
https://laredoute.com/
https://skultuna.com/
https://nordlux.dk/
https://arflex.it/


BINNENKIJKEN

BINNENKIJKEN
STIJLVOL EN TIJDLOOS WONEN
Hilda woont met haar gezin sinds maart 2019 in hun nieuwbouw 

woning in jaren ’30 stijl in Huissen. Zelf omschrijft ze hun woonstijl als 

landelijk gecombineerd met industriële stoere accenten. Maar ook 

frisheid, licht en strakke lijnen kenmerken hun stijl, waardoor het 

geheel een eigentijdse en spannende uitstraling krijgt. We nemen een 

kijkje in de droomwoning van Hilda Schaeffer (45) waar we stiekem 

allemaal een beetje jaloers op zijn. Kijkt u mee?

Nét even anders
De witte muren en strakke witte vloer combineren mooi met de donkere zwarte 

accenten en stoere accessoires. Met gevoel voor styling heeft Hilda de woning 

persoonlijk gemaakt en nét even anders dan anders. Dat zie je ook terug in 

de keuze voor hun binnendeuren. Geen standaard vlakke deuren maar een 

eyecatcher uit de Front-serie van de hal naar de woonkamer met deurmodel 

FR507 met zwarte glaslatten. 

Hilda: ”We hebben bewust gekozen voor een witte deur met zwarte accenten 

omdat het een echte blikvanger in huis is en perfect in ons interieur past.” Door 

niet een volledig zwarte deur te nemen maar in plaats daarvan subtiel zwarte 

accenten aan de witte deur toe te voegen, creëer je een grootser effect. 

Voor de overige deuren in de woning is gekozen voor bijpassende lijndeur FR557 

uit de Front-serie. Doordat deze lijndeur qua lijndesign perfect combineert met 

de glasdeur FR507 ontstaat er in hun hele woning één geheel. Dit wordt nog 

eens versterkt doordat ze op alle binnendeuren dezelfde mat zwarte deurklink 

Live hebben gekozen.

“ We willen altijd nét 
een beetje anders 
dan de rest.”

Hilda
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BINNENKIJKEN

Elke dag opnieuw verliefd
Dat Hilda een voorliefde heeft voor alles wat met interieur en 

wonen te maken heeft, blijkt uit het feit hoe prachtig hun woning 

er uit ziet. Alles heeft ze zelf bedacht en uitgezocht, daar is geen 

interieurstylist aan te pas gekomen. Ze zijn dan ook ontzettend 

blij met het eindresultaat. Hilda: “Het is heel leuk om te horen 

hoe onze omgeving vol lof is over ons huis. Er wordt dan ook 

enthousiast gereageerd op onze deuren, die vinden ze altijd 

heel erg mooi!”

“ De Svedex deuren 
passen echt perfect 
bij onze woonstijl.”

Hilda
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Kind in de snoepwinkel
Al vrij snel nadat ze hun woning gekocht 

hadden, heeft ze op de website van Svedex 

de collectie bekeken. Ze voelde zich als 

een kind in de snoepwinkel, want wat 

een verscheidenheid in deurmodellen en 

keuzemogelijkheden. Voor haar sprong er 

direct één deurmodel uit. Hilda: “Ons oog 

viel eigenlijk gelijk op de witte deuren met 

zwarte glaslatten, deze vonden we direct 

zo ontzettend mooi”. Na een nachtje slapen 

wisten zij en haar partner het zeker, dit waren 

hun nieuwe binnendeuren!

“ Ik voelde me als een kind in de snoepwinkel 
zo blij toen ik de Svedex collectie zag.”

Hilda



INSPIREER ONS EN ANDEREN
#SVEDEX 
Laat ons en anderen zien met welke Svedex deur u mooier woont! Deel uw foto via Instagram met 

#svedex en wie weet laten wij uw foto met het mooie resultaat zien op www.svedex.nl/inspiratie. 

Zo inspireert u ons én anderen met uw nieuwe Svedex deur(en)!  

INSPIREER ONS

https://www.svedex.nl/inspiratie.
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#SVEDEX

@nieuwbouwhuisgroningen 426 

@huisje_no16 215 @jesselinsmit 54 @livingat6 161 

@zosan_en_co 90 @selinesteba 163 @janetdevilee 243 

@nienkesvr 59 



Met oog voor elegantie in detail en perfectie in minimalisme 

heeft Svedex de nieuwe Form deurenserie gecreëerd.

Een deurenserie met een slanke modellering. De smalle 

stijlen en subtiele glaslatten geven een bijzonder elegante

uitstraling en zorgen voor een trendy en minimalistische look 

in uw interieur. Met bijpassende lijndeuren met een unieke 

lijnfrezing zorgt voor Form voor eenheid in uw interieur.

FORM
OOG VOOR ELEGANTIE. 
LIEFDE VOOR LICHT. 

DEURENSERIE  |  FORM

Svedex Form, model FM05 en FM55

NIEUWE 
COLLECTIE!
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DEURENSERIE  |  FORM

OOG VOOR ELEGANTIE.
LIEFDE VOOR LICHT.

STIJLVOL EN MINIMALISTISCH
De kenmerken van de Form 
stijldeuren op een rij.

1  Smalle stijlen en dorpels van 90 mm 

2  Minimalistische glaslatten

3  Verzonken glaslatten voor strak effect

4   Subtiel minirozet en slanke garnituren 
voor glasdeuren

5  Afgelakt met Svedex Superlak®

1

2 3

4

5
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Svedex Form, model FM03

Licht voor het spel van kleuren en vormen
Transparantie zorgt voor licht binnen en laat de kleuren en vormen van een interieur 

opleven. Zonder licht spreken kleuren niet. Met Form komen kleurenwerelden tot leven. 

Ook deze zijn onderdeel van het concept achter de nieuwe deurserie. Deze witte stijldeur 

vormt een elegante harmonie met zand- of aardetinten en sluit perfect aan bij de 

minimalistische trend. Deze harmonie zorgt voor een perfecte rust. Op elegante wijze.



DEURENSERIE  |  FORM

FM01
Glasdeur 

FM52
Lijndeur 

FM04
Glasdeur 

FM51
Lijndeur 

FM02
Glasdeur 

Svedex Form, model FM01 met blank glas Svedex Form, model FM01 met satijn glas Svedex Form, model FM01 met rookglas

NIEUWE 
COLLECTIE!

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW!
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Uw deur kiezen en 
samenstellen? 

Ga naar www.svedex.nl 
FM54

Lijndeur 
FM05

Glasdeur 
FM55

Lijndeur 

>>  De complete collectie vindt u op svedex.nl
25

Enkele vlakke lijn VLG11

SVEDEX AIR
RVS mat

SVEDEX ENTER
Zwart gepoedercoat

Form garnituur 
U kunt bij een Form glasdeur uitsluitend kiezen 

voor deze twee slanke garnituren.

VLG11

LI
JN

VARIANT

Zw
ar

t

W
it

Kleuropties
glaslatten

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

https://www.svedex.nl/
https://svedex.nl/


Onderscheidend en vernieuwend is een understatement. 

Ontwerpen rechtstreeks van de tekentafel in levende lijve in 

uw woning. De Front-serie kenmerkt zich door strakke 

glaslatten, horizontaal, verticaal of juist gemixt. Het design 

wordt in de bijpassende lijndeuren onderstreept. Voor de 

Front-serie is exclusief een krachtige diepe lijn ontwikkeld, 

die de lijndeur een nieuwe betekenis geeft.  

Met Front kiest u voor een persoonlijke stijl en een 

verfrissende look in uw interieur.

FRONT
DIEPGANG IN DESIGN  

DEURENSERIE  |  FRONT

Svedex Front, model FR517 met zwarte glaslatten (optioneel)
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DEURENSERIE  |  FRONT

Svedex heeft aan de tekentafel gespeeld met glasvlakverdeling en lijnpatronen. Meer of 

minder glaslatten, horizontaal of verticaal geplaatst of juist gemixt. Het is allemaal 

mogelijk zo blijkt uit de variatie aan deurdesigns binnen het Front deurenconcept! 

Volop variatie
Met de Front deurenserie geeft u uw interieur nog meer sfeer en persoonlijkheid. Deze unieke 

glasdeuren met bijpassende, smaakvolle lijndeuren bieden u volop variatie. Kies wat u mooi vindt 

en wat past bij uw interieurstijl! 

Boordevol combinaties
Als het om combineren gaat heeft Front een ruime keuze. Diverse ontwerpen staan voor u klaar 

om gecombineerd te worden. U bent natuurlijk niet gebonden aan een specifi ek model, want 

alle Front deuren zijn naar smaak met elkaar te combineren. De lijndeuren zijn voorzien van een 

krachtig lijnpatroon dat bij alle glasdeuren uit het concept past. De keuze is aan u!

Eigentijdse twist
De mogelijkheden zijn bijna oneindig. Naast witte glaslatten, kunt u ook kiezen voor zwarte glaslatten. 

De deuren blijven sfeervol door het fraaie design maar zijn tegelijkertijd een tikje spannender door 

het contrast van de zwarte glaslatten op de witte deuren. Een eigentijdse en industriële twist! 

FRONT-SERIE
DIEPGANG IN DESIGN 
Svedex Front, model FR519 en FR569
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DIEPGANG IN DESIGN 
FR517

Glasdeur 

FR557
Lijndeur

FR509
Glasdeur FR568

Lijndeur

FR565
Lijndeur  

FR508

Glasdeur 

FR568
Lijndeur

FR518

Glasdeur 

FR550
Lijndeur  

Kijk voor alle deuren 
uit de Front-serie op 

www.svedex.nl 

https://www.svedex.nl/


DEURENSERIE  |  FRONT

FR515
Glasdeur

FR565
Lijndeur

FR517
Glasdeur

FR516
Glasdeur

FR567
Lijndeur

Svedex Front, model FR508 met zwarte glaslatten (optioneel)
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Vlakke lijn VLG07 (standaard) Witte glaslatten (standaard)

VLG07

LI
JN

VARIANT

De lijndeuren uit de Front-serie zijn te herkennen aan een krachtige, diepe lijn.  

Standaard worden de glasdeuren uit de Front-serie geleverd met witte glaslatten. 

Optioneel zijn de deuren ook leverbaar met zwarte glaslatten. 

Zw
ar

t

W
it

Kleuropties
glaslatten

FR568
Lijndeur

FR557
Lijndeur

FR518
Glasdeur

Benieuwd naar 
de glasdeuren met 
zwarte glaslatten? 

Ga naar www.svedex.nl 

>>  De complete collectie vindt u op svedex.nl

https://www.svedex.nl/
https://svedex.nl/


DEURENSERIE  |  FRONT

FR509
Glasdeur

FR500
Glasdeur

FR550
Lijndeur

FR502
Glasdeur

Svedex Front, model FR505

FR508
Glasdeur
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FR504
Glasdeur

FR554
Lijndeur

FR552
Lijndeur

FR504
Glasdeur

Stel je complete 
deur samen.

Ga naar www.svedex.nl 

Svedex Front, model FR507 met zwarte glaslatten (optioneel) en FR557

>>  De complete collectie vindt u op svedex.nl

https://www.svedex.nl/
https://svedex.nl/


De zwarte deurencollectie Nova design 

is het antwoord op de trend van nu.     

Met deze verrassend betaalbare deurencollectie 

haalt u eenvoudig de industriele look bij u binnen.   

De slanke stijlbreedte en de speelse vlakverdeling in de 

glasdeuren geeft iedere ruimte een unieke uitstraling.   

    

NOVA DESIGN 
STIJLVOL INDUSTRIEEL ZWART

DEURENSERIE  |  NOVA

Svedex Nova design, model NDB903
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Svedex Enter

Svedex Air

Nova design garnituur  
U kunt bij een Nova design glasdeur 

uitsluitend kiezen voor deze twee 

slanke garnituren.   

  

Lijnenspel    
De bijpassende Nova design lijndeuren hebben een krachtige 

diepe lijn in hetzelfde kenmerkende design als de glasdeuren. 

  

NDB900
Glasdeur

NDB903
Glasdeur

NDB953
Lijndeur

NDB950
Lijndeur

DEURENSERIE  |  NOVA

Vlakke lijn VLG07 (standaard)

VLG07

LI
JN

VARIANT
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NDB905
Glasdeur

NDB955
Lijndeur

>>  De complete collectie vindt u op svedex.nl

Benieuwd naar de 
verschillende glassoorten? 

Ga naar www.svedex.nl 

Svedex Nova, model NDB900 met rookglas

NIEUW! NIEUW!

https://svedex.nl/
https://www.svedex.nl/


U wilt geen standaard inrichting, maar een interieur waarin 

uw eigen handtekening duidelijk aanwezig is. Tegelijkertijd 

kiest u ervoor om dicht bij de basis te blijven. U hoeft geen 

stijldeuren waar het design vanaf spat, maar u wilt eerlijke, 

ambachtelijke kwaliteit waarmee u uw eigen sfeer en karakter 

creëert. Connect heeft precies in huis wat u zoekt. Deze serie 

kenmerkt zich door een ingehouden design en veel variaties 

met panelen, glaselementen en lijnenspel. Eigentijds en 

tijdloos tegelijk.

CONNECT
STIJLVOL EN TIJDLOOS WONEN 

DEURENSERIE  |  CONNECT

Svedex Connect, model CN07 en CN55
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DEURENSERIE  |  CONNECT

CN01
Glasdeur 

CN05
Glasdeur 

CN07
Glasdeur 

CN50
Lijndeur 

CN12
Lijndeur 

Eén ding is zeker: met glas, ziet alles er anders uit.
De Connect-serie biedt tal van afwerkings mogelijkheden met glaspanelen die de deur 

nog aantrekkelijker maken. Kies uit de diverse glassoorten om het gewenste lichteffect te 

bereiken. Ga naar www.svedex.nl en bekijk alle mogelijke glassoorten.

https://www.svedex.nl/
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Uw deur kiezen en 
samenstellen? 

Ga naar www.svedex.nl 
CN08

Glasdeur 
CN09

Paneeldeur 
CN55

Lijndeur 

Svedex Connect, model CN08 en CN56

>>  De complete collectie vindt u op svedex.nl
41

https://www.svedex.nl/
https://svedex.nl/


De Linea-serie is duidelijk familie van Connect. 

De deuren zijn stijlvol, hebben een eigen karakter 

en zijn betaalbaar. De combinatie van eerlijke, 

robuuste deuren met strakke lijnen is helder 

en eenvoudig zonder ook maar een moment 

‘gewoon’ te worden. Uw interieur wint 

aan stijl. U heeft de keus uit meerdere 

designs die onderling goed zijn te 

combineren. Door de toevoeging 

van deuren met glasopeningen 

aan de Linea-serie, ontstaan 

er nog meer combinatie -

mogelijkheden.

LINEA
IN LIJN MET UW STIJL  

DEURENSERIE  |  LINEA

Svedex Linea, model AL14
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AL14
Lijndeur 

AL24
Lijndeur 

AL11
Lijndeur 

AL15
Lijndeur 

AL54
Glas-/lijndeur 

Welke lijn volgt u? 
De lijndeuren van Svedex zorgen voor een 

perfecte combinatie met glas- en/of paneel-

deuren. Naast de standaard ronde lijn (LIN01) 

heeft u voor meerdere deurmodellen de keus uit 

drie andere lijn varianten. Ga naar www.svedex.nl 

en bekijk welke deur met welke lijnen uitgevoerd 

kan worden. 
VLG03

LI
JN

VARIANT

VLG04

LI
JN

VARIANT

8 mm dubbele vlakke lijn 
VLG04 (optioneel)

8 mm enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

L IN01

LI
JN

VARIANT

L IN02

LI
JN

VARIANT

Dubbele ronde lijn
LIN02 (optioneel)

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

DEURENSERIE  |  LINEA

https://www.svedex.nl/
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Ga naar www.svedex.nl 
en zie het eff ect van 

de lijnvarianten.
AL83

Lijndeur 
AL84

Lijndeur 
AL17

Lijndeur 
AL55

Glas-/lijndeur 

45

Detail, model AL83

Svedex Linea, model AL54

>>  De complete collectie vindt u op svedex.nl

https://www.svedex.nl/
https://svedex.nl/


In de designwereld is het minimalisme een stroming die de 

laatste jaren veel erkenning heeft gekregen. De Elite-serie 

kunt u zien als een hommage aan dit fenomeen. In één 

oogopslag is duidelijk dat het hier gaat om het design 

van de eenvoud. Geen toeters en bellen. Maar pure 

vormgeving in dienst van het totaalbeeld.

ELITE
MINIMAAL DESIGN  

DEURENSERIE  |  ELITE

Svedex Elite, model AE33
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DEURENSERIE  |  ELITE

Geïntegreerde glaslatten 

AE61
Lijndeur

AE12
Glasdeur

AE13
Glasdeur 

AE64
Lijndeur

AE23
Glasdeur 

Strak in het glas 
In de Elite deuren zijn de 

glas latten geïntegreerd in het 

design. Glas en deur vormen 

een superstrakke eenheid. 

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

8 mm enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)



Svedex binnendeuren 49

Svedex Elite, model AE23 met eikenkleur glaslatten

Kleuropties
glaslatten

Ei
ke

n

W
it

AE33
Glasdeur

AE34
Glasdeur 

AE44
Paneeldeur

AE74
Lijndeur

Deze deuren met eiken-
kleur glaslatten bekijken? 

Ga naar www.svedex.nl

>>  De complete collectie vindt u op svedex.nl

https://www.svedex.nl/
https://svedex.nl/


Design kan fl uisteren en onder de huid kruipen, 

zoals bij Elite en Modis. Maar design kan ook 

verrassen en overweldigen. Dat is namelijk wat 

er gebeurt als u Random in huis haalt. 

Op het eerste oog lijkt alle logica te ontbreken. 

Maar schijn bedriegt. Juist het ontbreken van 

symmetrie breekt de symmetrie in de woning. 

Er ontstaat ruimte voor nieuwe perspectieven 

en originaliteit. Vanaf nu is een oorspronkelijk 

interieur geen toeval meer.

RANDOM
UNIEKE PERSPECTIEVEN  

DEURENSERIE  |  RANDOM

Svedex Random, model RD52 en RD03
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DEURENSERIE  |  RANDOM

RD01
Glasdeur

RD51
Lijndeur

RD02
Glasdeur 

RD03
Glasdeur

RD52
Lijndeur

Svedex Random, model RD54 en RD04
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Detail lijndeur RD54Detail glaslat

RD04
Glasdeur

RD54
Lijndeur 

RD53
Lijndeur

In de deurenserie Random hebben de deuren opvallende deurdesigns die zorgen 

voor een unieke uitstraling. De glasdeuren hebben allen een bijzondere glas-

verdeling met opliggende glaslatten. De lijndeuren hebben strakke brede lijnen die 

perfect combineren met de unieke glasverdeling van de glasdeuren.

Ga naar www.svedex.nl
en stel uw complete 

deur samen.

>>  Ruimte voor nieuwe perspectieven en originaliteit.

https://www.svedex.nl/


Cameo deurenserie bestaande uit modern-klassieke 

stijldeuren. Klassiek omdat de Cameo deuren de uitstraling 

hebben van vertrouwde paneeldeuren, maar ze zijn 

vervaardigd door innovatie in freestechnologie. De speciale 

3D freestechniek zorgt voor brede en diepe profi lering met 

scherpe hoeken. Een stijl die nog niet bestond en u nergens 

anders ziet.  Daarmee hebben we een next-level in glas- en 

paneeldeuren gecreëerd.

CAMEO
MODERN-KLASSIEKE STIJLDEUREN  

DEURENSERIE  |  CAMEO

Svedex Cameo, model CE01
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CE102 CE106  CE05 - vlak profiel CE03 - vlak profielCE01 - vlak profiel

Verschillende profi leringen 
Voor de profi lering in de deuren kan er gekozen 

worden uit twee soorten. Een vlak profi el en een 

getrapt profi el. Het vlakke profi el zorgt voor een 

modernere uitstraling van de deur, terwijl het 

getrapte profi el de deur een wat klassiekere uit-

straling geeft. Beide profi leringen zijn als aparte 

deurmodellen te bestellen. 

DEURENSERIE  |  CAMEO

VERKRIJGBAAR 
IN TWEE 

PROFILERINGEN

VERKRIJGBAAR 
IN TWEE 

PROFILERINGEN

VERKRIJGBAAR 
IN TWEE 

PROFILERINGEN

Profi lering met getrapt profi el

Profi lering met vlak profi el 

Alle glas-/paneel deuren en
paneel deuren in de serie Cameo 

zijn leverbaar met vlak 
en getrapt profi el. 
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Ga naar www.svedex.nl 
en zie het eff ect van 

de profi leringen.
CE108 CE17 - getrapt profielCE121 - vlak profiel

57

Detail, model CE05

Svedex Cameo, model CE03 - CE121

>>  De complete collectie vindt u op svedex.nl

VERKRIJGBAAR 
IN TWEE 

PROFILERINGEN

VERKRIJGBAAR 
IN TWEE 

PROFILERINGEN

https://www.svedex.nl/
https://svedex.nl/


De klassieke woonstijl blijft altijd in. In uw ogen verliezen 

bepaalde stijlelementen nooit aan charme. Sterker, ze voegen 

waarde en karakter toe. De stijldeuren uit de Character-serie 

sluiten perfect aan bij deze overtuiging. Statig, elegant en 

klassiek. Dit gaat samen met de kwaliteit en duurzaamheid 

die u van Svedex mag verwachten. Character bewijst zijn 

karakter in zowel paneeldeuren, glasdeuren en glas-/paneel-

deuren met eventueel glas in lood die uitstekend met elkaar 

zijn te combineren.

CHARACTER
KLASSIEKE ACCENTEN MET KARAKTER  

DEURENSERIE  |  CHARACTER

Svedex Character, model CA11
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CA11
Glasdeur 

CA01
Paneeldeur 

CA15
Glas-/paneeldeur

CA08
Paneeldeur 

CA13
Glas-/paneeldeur

Svedex Character, model CA11

DEURENSERIE  |  CHARACTER
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Veel glassoorten mogelijk 
bij deze deuren. Bekijk 

online de mogelijkheden.
CA02

Paneeldeur
CA07

Glas-/paneeldeur 
CA06

Paneeldeur

Svedex Character, model CA06 en CA07

Svedex Character, model CA02

>>  De complete collectie vindt u op svedex.nl

https://svedex.nl/


SVEDEX INSPIRATIETOOL



Svedex binnendeuren 63

SVEDEX INSPIRATIETOOL 
Svedex help u graag bij het maken van de keuze van de perfecte deur. Hiervoor is online de Svedex 

inspiratietool ontwikkeld. Op basis van uw stijl en voorkeuren selecteert Svedex voor u de ideale deur 

uit de complete collectie. Er is altijd een deur die in de smaak valt!

U doorloopt eenvoudig de volgende stappen in het proces:

U kiest uw 
deurtype

U kiest uw 
deurmodel

U kiest uw 
gewenste 
deuropties

U kiest uw stijl

• Glasdeur 
• Lijndeur 
• Paneeldeur 
• Glas-/paneeldeur 
• Glas-/lijndeur

• Glassoort
• Glaslat
• Lijnvariant
• Garnituur
• Kleur

• Elegant
• Inspirerend
• Basic
• Industrieel

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

Plaats uw deur in 
de wensenlijst
Stel daarna meer 
deuren samen indien 
gewenst

Mail uw 
wensenlijst naar 
uw gewenste 
verkooppunt

Uw verkooppunt 
neemt contact 
met u op

U stelt uw deur 
technisch samen

• Stomp
• Opdek 
• Draairichting 
• Deurmaat
• Slottype

STAP 5 STAP 6 STAP 7 STAP 8

Heeft u inmiddels vo ldoende inspiratie en ideeën opgedaan? 

Ga dan nu naar www.svedex.nl/inspiratietool

en start met het samenstellen van uw deur! 

https://www.svedex.nl/inspiratietool


Door de uitgebreide collectie Svedex stijldeuren, 

bieden wij u volop combinatiemogelijkheden. De vele 

deur modellen binnen de verschillende deurenseries 

zorgen ervoor dat er volop variatie mogelijk is bij 

Svedex. Combineer een glasdeur met een lijndeur voor 

een speels effect óf kies voor de combinatie van een 

glas- met een paneeldeur. En denkt u er wel eens aan 

wat het effect van een ander garnituur op de deur kan 

zijn? Kortom volop combinatiemogelijkheden binnen 

de deurenseries, maar ook daarbuiten. Kies de 

combinatie van uw smaak en stijl! 

VOLOP 
COMBINATIES

 COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

NDB900
Glasdeur

NDB950
Lijndeur

Combineer de lijndeur R D52 

met de glasdeur R D02!

Combineer de glasdeur FM05 en de lijndeur FM55Combineer de glasdeur FM05 en de lijndeur FM55
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Combineer de glasdeur FM05 en de lijndeur FM55

Svedex binnendeuren

FM51
Lijndeur

FM03
Glasdeur

FR564
Lijndeur

FR514
Glasdeur 

FR514
Glasdeur 

CE108
Glasdeur CE07

paneeldeur



Op zoek naar extra ruimte in uw interieur en wilt u dit stijlvol 

aanpakken? Denk dan eens aan een schuifdeursysteem. 

Als slimme  ruimte bespaarder tussen keuken en woonkamer 

of als elegante ruimteverdeler op een slaapkamer. 

Functioneel en decoratief
Schuifdeursystemen zijn enorm populair. De Svedex schuifdeursystemen 

combineren functionaliteit met een moderne en industriële uitstraling. 

De systemen zijn te combineren met alle Svedex stijldeuren uit de 

collectie. Combineer met uw favoriete stijldeur en u krijgt een unieke 

blikvanger in uw interieur. 

DE SCHUIFDEURSYSTEMEN VAN SVEDEX

RUIMTEWINST 
OP ZIJN MOOIST

Svedex schuifdeursysteem Move 4 met Svedex Linea, model AL24

Svedex schuifdeursysteem Move 5 met Svedex Front, model FR517 met zwarte glaslatten (optioneel)

SVEDEX SCHUIFDEURSYSTEMEN



Svedex binnendeuren 67

Move 4 & 5
Durft u te kiezen voor een echte eyecatcher in 

huis? Kies dan voor de schuifdeursystemen 

Move 4 of Move 5. Deze zwarte systemen geven 

iedere ruimte een hedendaagse look met een 

stoer tintje. Bij deze schuifdeursystemen kunt u 

ook kiezen voor zwart garnituur op de deuren. 

Hoe mooi is dat!

Move 2
Houdt u van strak en eenvoud? Dan is dit 

aluminium schuifdeursysteem een goede keuze. 

Optimale functionaliteit en een strak design in 

één. 

Move 3
Move 3 heeft als blikvanger een zichtbaar RVS 

rolsysteem welke gecombineerd kan worden 

met zo goed als alle Svedex stijldeuren. Laat u 

inspireren voor een combinatie die gezien mag 

worden. 

Svedex schuifdeursysteem Move 2 met Svedex Connect, model CN07

Svedex schuifdeursysteem Move 3 met Svedex Linea, model AL14



MEER SVEDEX IN UW HUIS

De uitstraling van uw deur wordt mede 

bepaald door het type deurklink. Met de juiste 

deurklink maakt u de styling van de stijldeur 

compleet. Of u nu kiest voor strak RVS, stijlvol 

zwart, klassiek of dat u op zoek bent naar een 

deurkom voor uw schuifdeur. Bij Svedex heeft 

u de keuze uit tal van verschillende typen en 

stijlen. Laat u hieronder inspireren door een 

greep uit het garnituren assortiment.  

SVEDEX DEURKLINKEN

ZET DE PUNTJES OP DE I

Ga naar www.svedex.nl voor een 
overzicht van alle Svedex garnituren.  

Svedex Mood
RVS mat

Svedex Voque
Zwart gepoedercoat

Svedex Enzi
RVS gepolijst/ebbenhout look

4251
Schuifdeurkom
RVS look

Edge
Schuifdeurgreep
Zwart

Svedex Air RVS mat 

https://www.svedex.nl/
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Wit refl ecteert het licht, dus hoe meer wit hoe 

meer licht in je huis. Wit zorgt voor rust en 

evenwicht in je interieur. 

Svedex biedt haar deuren aan in drie kleuren wit: Alpine 

wit bij benadering RAL9010, Extra wit bij benadering 

RAL9016 of Warm wit bij benadering RAL9001. 

WIT, WIT OF WIT? 

DE MAGIE VAN WIT 
Alpine wit Warm witExtra wit



OP WEG NAAR MOOIER WONEN!
Svedex geeft u de volgende mogelijkheden voor nog meer oriëntatie of 
aankoop van uw Svedex Superlak® stijldeur(en).

VRAAG DE SVEDEX
PRIJSLIJST AAN
In de prijslijst van Svedex vindt u de 

complete collectie inclusief alle deuropties 

en de prijzen. U kunt de prijslijst online 

bekijken via www.svedex.nl/prijslijst of 

vraag ernaar bij een Svedex verkooppunt. 

GA NAAR DE SVEDEX INSPIRATIETOOL
Heeft u al genoeg inspiratie ontvangen voor uw nieuwe deur? Of twijfelt u nog? Wij helpen u online graag 

verder met het maken van uw keuze voor een deur. De Svedex inspiratietool helpt u namelijk eenvoudig de 

deur te vinden die bij u past. Op basis van uw stijl en voorkeuren helpen wij u de juiste deur te kiezen. Er is 

altijd een deur die in de smaak valt. 

Ga naar www.svedex.nl en 
stel uw favoriete deur samen.

Svedex geeft u de volgende mogelijkheden voor nog meer oriëntatie of 
aankoop van uw Svedex Superlak® stijldeur(en).

complete collectie inclusief alle deuropties 

en de prijzen. U kunt de prijslijst online 

www.svedex.nl/prijslijst of 

vraag ernaar bij een Svedex verkooppunt. 

UW AANKOOP

https://www.svedex.nl/prijslijst
https://www.svedex.nl/


71Svedex binnendeuren

* indien glasdeur **  indien glasdeur uit Elite-serie of Front-serie
***  indien lijndeur met verschillende opties lijnvarianten

BEZOEK EEN VERKOOPPUNT
Hier helpen ze u graag verder met 

het vinden van de gewenste Svedex deur. 

Via www.svedex.nl/verkooppunten vindt 

u de voor u dichtsbijzijnde Svedex dealer. 

• Type deur• Kleur
• Deurmaat • Opdek of Stomp• Draairichting• Slottype

• Glassoort*• Kleur glaslat**• Lijnvariant *** • Deurklink

ChecklistChecklist

Gebruik de checklist 
om nog sneller en 

efficiënter te bestellen

Svedex wenst u veel wo
onplezier!Ga naar www.svedex.nl en 

stel uw favoriete deur samen.

https://www.svedex.nl/verkooppunten


www.svedex.nl

Alle getoonde deurmodellen zijn FSC®-gecertifi ceerd. Kleurweergave, zet- en drukfouten 

voor behouden. Ondanks onze zorgvuldigheid is het mogelijk dat er drukfouten in dit 

inspiratie magazine aanwezig zijn. Veranderingen van de deurmaat hebben invloed op 

het deurdesign en de krukgathoogte. 

Credits
Voor de fotogra e styling van deurenserie Form is samengewerkt met de volgende

interieur partners: Bank, fauteuil, en accessoires: www.polspotten.nl, eetkamerstoelen,

poef en accessoires: www.designonstock.com, eetkamertafel: www.eyye.nl
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INSPIREER ONS
EN ANDEREN

#SVEDEX

Laat ons en anderen zien met welke 

Svedex deur u mooier woont! Deel uw 

foto via Instagram met #svedex en wie 

weet laten wij uw foto met het mooie 

resultaat zien op www.svedex.nl/

inspiratie. Zo inspireert u ons én anderen 

met uw nieuwe Svedex deur(en)!  

EN ANDEREN

Laat ons en anderen zien met welke 

Svedex deur u mooier woont! Deel uw 

foto via Instagram met #svedex
weet laten wij uw foto met het mooie 

resultaat zien op www.svedex.nl/

inspiratie. Zo inspireert u ons én anderen 

met uw nieuwe Svedex deur(en)!  

https://www.svedex.nl/
https://www.polspotten.nl/
https://www.designonstock.com/
https://www.eyye.nl/
https://www.svedex.nl/

