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PRIJSLIJST  |  INHOUDSOPGAVE

Svedex stijldeuren maken het 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. Wat uw stijl, 

smaak of budget ook is: u woont mooier met Svedex.

Svedex Front, model FR519 en FR569
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PRIJSLIJST  |  OVER SVEDEX

Svedex Oer-Hollands vakmanschap
De oorsprong van het merk Svedex ligt in Nederland. In het Gelderse Varsseveld ontwerpen en 

produceren wij sinds 1954 een veelzijdige en betaalbare collectie Superlak® stijldeuren. Svedex 

is de enige deurenfabrikant die een compleet assortiment afgelakte stijldeuren in Nederland 

produceert. Daar zijn wij trots op! 

Svedex levert complete stijldeuren:
✓	  Afgelakt met Svedex Superlak®, schilderen niet meer nodig

✓	   Gemonteerd slot

✓	  Gemonteerd glas

✓	  Boringen en krozingen af fabriek (optioneel)

Kant-en-klaar icoon
Deuren met dit icoon zijn kant-en-klaar. Ze zijn voorzien van Superlak®, alle benodigde 

boringen en hebben een voorgemonteerd slot. Glasmodellen worden inclusief gemonteerd 

gehard veiligheids glas geleverd. Ze kunnen dus direct afgehangen worden. 

KOMO
Svedex producten voldoen aan de hoogste eisen. Zo zijn onze producten voorzien van het 

KOMO-certificaat. Dit certificaat is een onafhankelijk keurmerk en toont aan dat ons product en 

proces voldoen aan alle eisen die het bouwbesluit en de markt stellen. De kwaliteit is gewaarborgd 

doordat periodiek het product en het proces door een onafhankelijk instituut worden 

gecontroleerd. 

FSC® / PEFC
Deuren met dit logo zijn FSC®-gecertificeerd.

Deuren met dit logo zijn PEFC-gecertificeerd.
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Svedex al meer dan 25 jaar de specialist in 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 lijnfrezingen. De lijndeuren zorgen voor de perfecte 

combinatie met glas- en/of paneeldeuren. De lijnmodellen van Svedex zijn 

eigentijds en tijdloos tegelijk en zorgen voor jarenlang woonplezier. 

U kunt kiezen uit:
• Alpine wit

• Extra wit
• Warm witSvedex afgelakte deuren zijn 

standaard afgelakt met Superlak ®

• Ongevoelig voor zonlicht

• Zeer duurzaam

• Uitermate slijt- en krasvast

• Milieuvriendelijk

• 10 jaar garantieMeer informatie op www.svedex.nl

SVEDEX  |  KLEUREN

Alpine wit

Extra wit

Warm wit

SUPERLAK®

Svedex Superlak®

Al meer dan 65 jaar maakt Svedex vernieuwende collecties en is dé 

expert als het gaat om afgelakte stijldeuren. 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. 

De voordelen van Superlak® op een rij:
• Ongevoelig voor zonlicht

• Zeer duurzaam

• Uitermate slijt- en krasvast

• Milieuvriendelijk

• 10 jaar garantie 

Svedex Superlak® kleuren 
Naast de standaard kleur Alpine wit (bij benadering RAL 9010) heeft 

Svedex nog twee wittinten om uit te kiezen: Extra wit en Warm wit. 

De drie Svedex Superlak® wittinten op een rij:

• Alpine wit bij benadering RAL9010 

• Extra wit bij benadering NCS S 0300-N

• Warm wit bij benadering RAL9001

Superlak®   
Deuren met dit icoon zijn afgelakt met Superlak®. De Superlak®-

laag kent een garantie van tien jaar. Deze garantie geldt voor 

de glansgraad en de hoge mate van krasvastheid. Tevens is de 

laklaag ongevoelig voor aantasting door huidzuren en vetten.

https://www.svedex.nl/


PRIJSLIJST  |  STOMP EN OPDEK

Opdekdeur

Stompe deur

SVEDEX VLAKKE SUPERLAK® DEUR

De Svedex vlakke Superlak® deur (SL) is de basis voor een woning. 

Deze vlakke dichte deur is al jaren een vertrouwd gezicht in de 

Nederlandse woningen. Niet alleen door de functionaliteit en het 

ingetogen karakter, maar ook de tijdloze uitstraling en hoge 

kwaliteit. Deze deur is bestelbaar als vlakke dichte deur, maar ook 

met verschillende glasopeningen. 

Wilt u een eigen, persoonlijke woonsfeer creëren dan zijn de Svedex 

stijldeuren hier bij uitstek geschikt voor. Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar 

in zowel stomp als opdek uitvoering.

Opdek of Stomp?
Een stompe deur valt volledig weg in het kozijn en wordt afgehangen met 

scharnieren. Bij een opdekdeur valt een gedeelte van de deur weg in het 

kozijn, maar de opdekrand valt over het kozijn heen. De opdekdeur wordt 

afgehangen met paumelles. 

Svedex vlakke Superlak® deur
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KANTVORMEN 

De opdekdeuren van Svedex kunnen worden uitgevoerd met verschillende kantvormen; 

Opdek Schuin (de standaard uitvoering), Opdek Recht of Opdek Deluxe*. 

Voor meer informatie of bestellen van de vlakke Superlak® deur (SL)  
neem contact op met een verkooppunt.

Opdek Deluxe*Opdek Schuin Opdek Recht

*  Opdek Deluxe is niet mogelijk in 
combinatie met de stijldeuren uit de 
deurenseries Modis, Random en Front.

Svedex Form, model FM05 en FM55



PRIJSLIJST  |  STOMP EN OPDEK

STOMPE SUPERLAK® STIJLDEUREN

Wellicht wordt er niet altijd direct aan gedacht, maar de 

Svedex Superlak® stijldeuren zijn ook heel goed toepasbaar 

in stompe situaties. Zo biedt Svedex voor elke stompe 

situatie een stompe afgelakte oplossing. Of u nu te maken 

heeft met een haaks kozijn, uit de haak kozijn of 

doorgemetseld kozijn. 

Door de deur in de meest ideale maat te bestellen, zijn er in de 

meest gevallen maar minimale bewerkingen nodig aan de deur. 

Vraag uw professional naar de mogelijkheden.  

Svedex Front, model FR505

 MAKKELIJK, ZEKER & SNEL



MAATWERK? GEEN PROBLEEM!

Standaard afmetingen
Alle Svedex Superlak® Stijldeuren, zowel stomp als opdek, 

zijn verkrijgbaar in alle standaard afmetingen.

Breedte maten: 73, 78, 83, 88, en 93 cm

Hoogte maten: 201.5, 211.5 en 231.5 cm 

Afwijkende maten
Maatwerk is ook mogelijk bij Svedex en we kunnen de 

deuren af fabriek produceren op de gewenste maat. 

Uiteraard binnen de maximale en minimale maat die 

mogelijk is bij een deur. Kijk voor de maximale en minimale 

maat per deur, bij de gewenste deur op www.svedex.nl 
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De voordelen van stompe Superlak® deuren:
• Deuren in afwijkende maten mogelijk

•  Scharnierkrozingen af fabriek op elke gewenste positie 

(minimale toeslag)

•  Afgelakt met Svedex Superlak®, krasvast en nooit meer schilderen

• Veelzijdige betaalbare collectie

• Alle werkzaamheden bij één partij

• Meerdere opties mogelijk, zoals:

 - Gemonteerde valdorpel

 - Contra sponning met kantschuiven

 - Geluidswerende vullingen 

Schaven aan een Svedex afgelakte deur is geen probleem!

Scharnierkrozingen 
De stompe deuren kunnen 

af fabriek worden voorzien 

van scharnierkrozingen  

op elke gewenste positie. 

Vraag uw professional  

naar de mogelijkheden. 

Tochtvaldorpel
Voor € 69,- wordt er  

direct af fabriek een 

tochtvaldorpel in de  

deur gemonteerd. 

https://www.svedex.nl/


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 het interieur. Met bijpassende lijndeuren met 

een unieke lijnfrezing zorgt voor Form voor eenheid in het interieur.

FORM
OOG VOOR ELEGANTIE. LIEFDE VOOR LICHT. 

PRIJSLIJST  |  FORM



Svedex Form, model FM01
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GLAS- EN LIJNDEUREN
De bijpassende Form lijndeuren hebben 

een unieke nieuwe lijnprofilering VLG11.

Deze verfijnde lijnfrezing zorgt voor een

elegante eenheid samen met de Form

glasdeuren.

Standaard worden de glasdeuren uit de 

Form-serie geleverd met witte glaslatten. 

Optioneel zijn de deuren ook leverbaar 

met zwarte glaslatten.

 Vlakke lijn VLG11 (standaard)

Witte glaslatten (standaard)

DEURPRIJS FM01 glasdeur FM03 glasdeur FM51 lijndeur
Blank glas  € 550,00  € 550,00 -

Blank glas met zwarte glaslatten  € 585,00  € 585,00 -

Satijn glas  € 650,00  € 650,00 -

Satijn glas met zwarte glaslatten  € 685,00  € 685,00 -

Rookglas  € 650,00  € 650,00 -

Rookglas met zwarte glaslatten  € 685,00  € 685,00 -

Lijnvariant VLG11 - -  € 289,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

PRIJSLIJST  |  FORM

Blank glas

Rookglas 

Satijn glas 

VVLLGG1111
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Kleuropties
glaslatten
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GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De Form glasdeuren worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle Form lijndeuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN- EN GLASDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Form glasdeuren zijn uitsluitend te combineren 
met garnituren Svedex Air en Svedex Enter.
Alle Svedex lijndeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

DEURPRIJS FM02 glasdeur FM52 lijndeur
Blank glas  € 550,00 -

Blank glas met zwarte glaslatten  € 585,00 -

Satijn glas  € 650,00 -

Satijn glas met zwarte glaslatten  € 685,00 -

Rookglas  € 650,00 -

Rookglas met zwarte glaslatten  € 685,00 -

Lijnvariant VLG11 -  € 289,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Blank glas

Rookglas 

Satijn glas 

Ga naar www.svedex.nl en 
stel uw elegante deuren 

combinatie samen. 

https://www.svedex.nl/


DEURPRIJS FM04 glasdeur FM54 lijndeur
Blank glas  € 550,00 -

Blank glas met zwarte glaslatten  € 585,00 -

Satijn glas  € 650,00 -

Satijn glas met zwarte glaslatten  € 685,00 -

Rookglas  € 650,00 -

Rookglas met zwarte glaslatten  € 685,00 -

Lijnvariant VLG11 -  € 289,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

DEURPRIJS FM05 glasdeur FM55 lijndeur
Blank glas  € 550,00 -

Blank glas met zwarte glaslatten  € 585,00 -

Satijn glas  € 650,00 -

Satijn glas met zwarte glaslatten  € 685,00 -

Rookglas  € 650,00 -

Rookglas met zwarte glaslatten  € 685,00 -

Lijnvariant VLG11 -  € 289,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

PRIJSLIJST  |  FORM

Blank glas

Blank glas

Rookglas 

Rookglas 

Satijn glas 

Satijn glas 
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DEURPRIJS FM06 glasdeur FM56 lijndeur
Blank glas  € 550,00 -

Blank glas met zwarte glaslatten  € 585,00 -

Satijn glas  € 650,00 -

Satijn glas met zwarte glaslatten  € 685,00 -

Rookglas  € 650,00 -

Rookglas met zwarte glaslatten  € 685,00 -

Lijnvariant VLG11 -  € 289,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De Form glasdeuren worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle Form lijndeuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN- EN GLASDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Form glasdeuren zijn uitsluitend te combineren 
met garnituren Svedex Air en Svedex Enter.
Alle Svedex lijndeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Blank glas

Rookglas 

Satijn glas 



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  

een speciaal nieuwe krachtige diepe lijn ontwikkeld. Deze lijn  

geeft de lijndeur nieuwe betekenis. Met Front kiest u voor  

een persoonlijke stijl en een verfrissende look in uw interieur.

FRONT
DIEPGANG IN DESIGN

PRIJSLIJST  |  FRONT



Svedex Front, model FR507 en FR557
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PRIJSLIJST  |  FRONT

Blank glas

Satijn glas 

Rookglas 

Zwarte glaslatten

GLAS- EN 
LIJNDEUREN
De lijndeuren uit de Front-serie 

worden altijd voorzien van een 

speciale krachtige diepe lijn. 

Standaard worden de glasdeuren 

uit de Front-serie geleverd met 

witte glaslatten. Optioneel zijn de 

deuren ook leverbaar met zwarte 

glaslatten. 

Witte glaslatten (standaard)Zwarte glaslatten (optioneel)

Vlakke lijn VLG07 (standaard)

VVLLGG0077

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

DEURPRIJS FR515 glasdeur FR515 glasdeur FR565 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Zw
ar

t

W
it

Kleuropties
glaslatten
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Zwarte glaslattenBlank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR516 glasdeur FR516 glasdeur FR566 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Rookglas 

Ga naar www.svedex.nl 
en ervaar het effect van 

zwarte glaslatten in uw deur.  

https://www.svedex.nl/
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Blank glas

Satijn glas 

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR517 glasdeur FR517 glasdeur FR567 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

DEURPRIJS FR518 glasdeur FR518 glasdeur FR568 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Rookglas 

Rookglas 
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Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR519 glasdeur FR519 glasdeur FR569 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Rookglas 
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Blank glas

Satijn glas 

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR511 glasdeur FR511 glasdeur FR561 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

DEURPRIJS FR510 glasdeur FR510 glasdeur FR560 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Rookglas 

Rookglas 
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Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR512 glasdeur FR512 glasdeur FR562 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Rookglas 



PRIJSLIJST  |  FRONT

Blank glas

Satijn glas 

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR514 glasdeur FR514 glasdeur FR564 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

DEURPRIJS FR513 glasdeur FR513 glasdeur FR563 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Rookglas 

Rookglas 
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Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR505 glasdeur FR505 glasdeur FR555 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Rookglas 



PRIJSLIJST  |  FRONT

Blank glas

Satijn glas 

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR507 glasdeur FR507 glasdeur FR557 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

DEURPRIJS FR506 glasdeur FR506 glasdeur FR556 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Rookglas 

Rookglas 
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Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR508 glasdeur FR508 glasdeur FR558 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Rookglas 



PRIJSLIJST  |  FRONT

Blank glas

Satijn glas 

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR500 glasdeur FR500 glasdeur FR550 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

DEURPRIJS FR509 glasdeur FR509 glasdeur FR559 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Rookglas 

Rookglas 
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Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR501 glasdeur FR501 glasdeur FR551 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Rookglas 



PRIJSLIJST  |  FRONT

Blank glas

Satijn glas 

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR503 glasdeur FR503 glasdeur
Blank glas  € 480,00 -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 

Satijn glas  € 529,00 -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 

Rookglas  € 565,00 -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 

Lijnvariant VLG07 - -

DEURPRIJS FR502 glasdeur FR502 glasdeur FR552 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Rookglas 

Rookglas 
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Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS FR504 glasdeur FR504 glasdeur FR554 lijndeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank glas met zwarte glaslatten -  € 515,00 -

Satijn glas  € 529,00 - -

Satijn glas met zwarte glaslatten -  € 564,00 -

Rookglas  € 565,00 - -

Rookglas met zwarte glaslatten -  € 600,00 -

Lijnvariant VLG07 - -  € 289,00

Zwarte glaslatten

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Rookglas 



Met de strak vormgegeven Nova design glasdeuren geeft u

uw interieur een industriële look. Vijf eigentijdse glasdeuren en 

zes bijpassende lijndeuren die zo goed als toepasbaar zijn in elk 

interieur  De deuren zijn afgelakt in stijlvol zwart en eenvoudig te 

combineren met een bijpassende lijndeur. De slanke stijlbreedte

en speelse vakverdeling past helemaal bij de trend van nu.

NOVA DESIGN
STIJLVOL INDUSTRIEEL ZWART

PRIJSLIJST  |  NOVA DESIGN



Nova design, model NDB903
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GLAS- EN LIJNDEUREN
De bijpassende lijndeuren hebben een 

krachtige diepe lijn in hetzelfde kenmerkende 

design als de glasdeuren. 

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

Blank glas

Rookglas 

Satijn glas 

PRIJSLIJST  |  NOVA DESIGN

Vlakke lijn VLG07 (standaard)

VVLLGG0077

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

DEURPRIJS NDB900 glasdeur NDB950* lijndeur NDB954 lijndeur
Blank glas  € 550,00 - -

Satijn glas  € 650,00 - -

Rookglas  € 650,00 - -

Lijnvariant VLG07 -  € 289,00  € 289,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

* Alleen leverbaar vanaf de minimale hoogte van 2300 mm. 

https://www.svedex.nl/
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GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De Nova design glasdeuren worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle Nova design lijndeuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligsheidsglas
• paumelleboringen (standaard)

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJNDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN GLASDEUR:  
Opdek Recht   geen meerprijs, is standaard

KANTVORMEN LIJNDEUR:  
Opdek Schuin   geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,- 
(alleen leverbaar voor Nova design lijndeuren)

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.
Nova design glasdeuren zijn uitsluitend te 
combineren met garnituren Svedex Air en Svedex Enter.

Afwijkende maten op aanvraag.

DEURPRIJS NDB901 glasdeur NDB951 lijndeur
Blank glas  € 550,00 -

Satijn glas  € 650,00 -

Rookglas  € 650,00 -

Lijnvariant VLG07 -  € 289,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Blank glas

Rookglas 

Satijn glas 



DEURPRIJS NDB903 glasdeur NDB953 lijndeur
Blank glas  € 550,00 -

Satijn glas  € 650,00 -

Rookglas  € 650,00 -

Lijnvariant VLG07 -  € 289,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

DEURPRIJS NDB905 glasdeur NDB955 lijndeur
Blank glas  € 550,00 -

Satijn glas  € 650,00 -

Rookglas  € 650,00 -

Lijnvariant VLG07 -  € 289,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

PRIJSLIJST  |  NOVA DESIGN

Blank glas

Rookglas 

Satijn glas 

Blank glas

Rookglas 

Satijn glas 
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DEURPRIJS NDB906 glasdeur NDB956 lijndeur
Blank glas  € 550,00 -

Satijn glas  € 650,00 -

Rookglas  € 650,00 -

Lijnvariant VLG07 -  € 289,00

Blank glas

Rookglas 

Satijn glas 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De Nova design glasdeuren worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle Nova design lijndeuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligsheidsglas
• paumelleboringen (standaard)

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJNDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN GLASDEUR:  
Opdek Recht   geen meerprijs, is standaard

KANTVORMEN LIJNDEUR:  
Opdek Schuin   geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,- 
(alleen leverbaar voor Nova design lijndeuren)

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.
Nova design glasdeuren zijn uitsluitend te 
combineren met garnituren Svedex Air en Svedex Enter.

Afwijkende maten op aanvraag.



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. Met 101 mogelijkheden om stijlvol te combineren 

en uw interieur naar uw hand te zetten.

CONNECT
STIJLVOL EN TIJDLOOS WONEN 

PRIJSLIJST  |  CONNECT



Svedex Connect, model CN07 en CN55
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GLAS-, PANEEL- EN 
LIJNDEUREN
De glas- en paneeldeuren in de Connect-serie kenmerken 

zich door de opliggende glaslatten. Het glas of paneel 

bestaat uit één grote plaat met een opliggend glasframe.

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

Opliggende glaslatten glasdeur

Opliggende glaslatten paneeldeur

PRIJSLIJST  |  CONNECT

DEURPRIJS CN01 glasdeur CN02 glasdeur CN03 paneeldeur
Blank glas  € 445,00  € 445,00 -

Satijn glas  € 549,00  € 549,00 -

Gezandstraald glas met blanke rand  € 575,00  € 575,00 -

Paneel - -  € 445,00 

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

https://www.svedex.nl/
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GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

DEURPRIJS CN50 lijndeur CN51 lijndeur CN52 lijndeur
Lijnvariant LIN01  € 249,00  € 249,00  € 249,00 

Lijnvariant VLG03  € 249,00  € 249,00  € 249,00 

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.



DEURPRIJS CN10 glasdeur CN11 paneeldeur CN12 lijndeur
Blank glas  € 445,00 - -

Satijn glas  € 549,00 - -

Gezandstraald glas met blanke rand  € 575,00 - -

Paneel -  € 400,00 -

Lijnvariant LIN01 - -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 - -  € 249,00 

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

DEURPRIJS CN04 glasdeur CN05 glasdeur CN06 paneeldeur
Blank glas  € 445,00  € 445,00 -

Satijn glas  € 549,00  € 549,00 -

Gezandstraald glas met blanke rand  € 575,00  € 575,00 -

Paneel - -  € 455,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

PRIJSLIJST  |  CONNECT
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Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

DEURPRIJS CN53 lijndeur CN54 lijndeur
Lijnvariant LIN01  € 249,00  € 249,00 

Lijnvariant VLG03  € 249,00  € 249,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.



DEURPRIJS CN08 glasdeur CN09 paneeldeur CN56 lijndeur
Blank glas  € 445,00 - -

Satijn glas  € 549,00 - -

Gezandstraald glas met blanke rand  € 575,00 - -

Paneel -  € 445,00 -

Lijnvariant LIN01 - -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 - -  € 249,00 

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

DEURPRIJS CN07 glasdeur CN55 lijndeur
Blank glas  € 445,00 -

Satijn glas  € 549,00 -

Gezandstraald glas met blanke rand  € 575,00 -

Lijnvariant LIN01 -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 -  € 249,00 

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

PRIJSLIJST  |  CONNECT
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Svedex Connect, model CN08 en CN56

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.



De Linea-serie is duidelijk familie van de 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 en blijft zichzelf. U heeft de keus uit meerdere designs die 

onderling goed zijn te combineren. Door de toevoeging van deuren 

met glasopeningen aan de Linea-serie, onstaan er nog meer  

combinatiemogelijkheden.

LINEA
IN LIJN MET UW STIJL 

PRIJSLIJST  |  LINEA



Svedex Linea, model AL14
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PRIJSLIJST  |  LINEA

GLAS-, LIJN- EN  
GLAS-/LIJNDEUREN
In de serie Linea worden de glas-/lijndeuren en de 

lijndeuren standaard voorzien van de enkele ronde lijn 

LIN01. Er is binnen deze serie optioneel keuze uit 

verschillende lijnvarianten. Kijk hiervoor bij de 

betreffende deur voor de mogelijkheden. 

Ga naar www.svedex.nl en  
kijk wat een andere lijnvariant  
doet met de deur!  

Enkele ronde lijn LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Dubbele ronde lijn
LIN02 (optioneel)

LL IINN0022

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Dubbele vlakke 
lijn VLG04 (optioneel)

VVLLGG0044

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

DEURPRIJS AL11 lijndeur AL14 lijndeur
Lijnvariant LIN01  € 249,00  € 249,00 

Lijnvariant LIN02  € 259,00  € 259,00 

Lijnvariant VLG03  € 249,00  € 249,00 

Lijnvariant VLG04  € 259,00  € 259,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

https://www.svedex.nl/
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GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
 De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  
 Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Dubbele ronde lijn
LIN02 (optioneel)

LL IINN0022

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Dubbele vlakke 
lijn VLG04 (optioneel)

VVLLGG0044

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT
DEURPRIJS AL15 lijndeur AL17 lijndeur
Lijnvariant LIN01  € 249,00  € 249,00 

Lijnvariant LIN02  € 259,00 -

Lijnvariant VLG03  € 249,00  € 249,00 

Lijnvariant VLG04  € 259,00 -

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.



Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Dubbele ronde lijn
LIN02 (optioneel)

LL IINN0022

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Dubbele vlakke 
lijn VLG04 (optioneel)

VVLLGG0044

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

DEURPRIJS AL51 glasdeur AL54 glasdeur AL55 glasdeur
Blank glas - lijnvariant LIN01  € 445,00  € 445,00  € 445,00 

Blank glas - lijnvariant LIN02  € 455,00  € 455,00  € 455,00 

Blank glas - lijnvariant VLG03  € 445,00  € 445,00  € 445,00 

Blank glas - lijnvariant VLG04  € 455,00  € 455,00  € 455,00 

Satijn glas - lijnvariant LIN01  € 549,00  € 549,00  € 549,00 

Satijn glas - lijnvariant LIN02  € 559,00  € 559,00  € 559,00 

Satijn glas - lijnvariant VLG03  € 549,00  € 549,00  € 549,00 

Satijn glas - lijnvariant VLG04  € 559,00  € 559,00  € 559,00 

Gezandstraald glas - lijnvariant LIN01  € 575,00  € 575,00  € 575,00 

Gezandstraald glas - lijnvariant LIN02  € 585,00  € 585,00  € 585,00 

Gezandstraald glas - lijnvariant VLG03  € 575,00  € 575,00  € 575,00 

Gezandstraald glas - lijnvariant VLG04  € 585,00  € 585,00  € 585,00 

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

PRIJSLIJST  |  LINEA

Ga naar www.svedex.nl en  
kijk wat een andere lijnvariant  
doet met de deur!  

https://www.svedex.nl/
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Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Dubbele ronde lijn
LIN02 (optioneel)

LL IINN0022

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Dubbele vlakke 
lijn VLG04 (optioneel)

VVLLGG0044

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT
DEURPRIJS AL21 lijndeur AL24 lijndeur AL27 lijndeur
Lijnvariant LIN01  € 249,00  € 249,00  € 249,00 

Lijnvariant LIN02  € 259,00 - -

Lijnvariant VLG03  € 249,00  € 249,00  € 249,00 

Lijnvariant VLG04  € 259,00 - -

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
 De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  
 Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.



Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

DEURPRIJS AL76 lijndeur AL83 lijndeur AL84 lijndeur
Lijnvariant LIN01  € 249,00  € 249,00  € 249,00 

Lijnvariant VLG03  € 249,00  € 249,00  € 249,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

PRIJSLIJST  |  LINEA



Svedex Linea, model AL54
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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

PRIJSLIJST  |  ELITE



Svedex Elite, model AE33
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Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

Eikenkleur glaslat

DEURPRIJS AE10 glasdeur AE61 lijndeur
Blank glas  € 470,00 -

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 505,00 -

Satijn glas  € 520,00 -

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 555,00 -

Gezandstraald glas met blanke rand  € 530,00 -

Gezandstraald glas met blanke rand met eikenkleur glaslat  € 565,00 -

Lijnvariant LIN01 -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 -  € 249,00 

GLAS-, LIJN- EN 
PANEELDEUREN
Bij de Elite deuren zijn de glaslatten 

verzonken in het design. Glas en deur 

vormen een superstrakke eenheid.

Standaard worden de glasdeuren uit de 

Elite-serie geleverd met witte glaslatten. 

Optioneel zijn de deuren ook leverbaar 

met eikenkleur glaslatten. 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Detail verzonken glaslatten bij een glasdeur Detail verzonken glaslatten bij een paneeldeur

Elite, Model AE23 met eikenkleur glaslatten

Kleuropties
glaslatten

Ei
ke

n

W
it
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Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

DEURPRIJS AE12 glasdeur AE62 lijndeur
Blank glas  € 505,00 -

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 540,00 -

Satijn glas  € 555,00 -

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 590,00 -

Gezandstraald glas met blanke rand  € 570,00 -

Gezandstraald glas met blanke rand met eikenkleur glaslat  € 600,00 -

Lijnvariant LIN01 -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 -  € 249,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Eikenkleur glaslat

Ga naar www.svedex.nl  
en zie het effect van 

eikenkleur glaslatten.  

https://www.svedex.nl/


Eikenkleur glaslat

Eikenkleur glaslat

PRIJSLIJST  |  ELITE

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS AE11 glasdeur AE13 glasdeur AE53 lijndeur
Blank glas  € 470,00  € 525,00 -

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 505,00  € 560,00 -

Satijn glas  € 495,00  € 580,00 -

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 530,00  € 615,00 -

Lijnvariant LIN01 - -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 - -  € 249,00 

DEURPRIJS AE24 glasdeur AE64 lijndeur
Blank glas  € 505,00 -

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 540,00 -

Satijn glas  € 580,00 -

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 615,00 -

Lijnvariant LIN01 -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 -  € 249,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.



Eikenkleur glaslat

59Svedex binnendeuren

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS AE23 glasdeur AE63 lijndeur AE25 glasdeur
Blank glas  € 470,00 -  € 525,00 

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 505,00 -  € 560,00 

Satijn glas  € 525,00 -  € 625,00 

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 560,00 -  € 660,00 

Lijnvariant LIN01 -  € 249,00 -

Lijnvariant VLG03 -  € 249,00 -

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.



Eikenkleur glaslat

Eikenkleur glaslat

PRIJSLIJST  |  ELITE

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

DEURPRIJS AE33 glasdeur AE47 glas-/paneeldeur
Blank glas  € 525,00  € 525,00 

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 560,00  € 560,00 

Satijn glas  € 625,00  € 625,00 

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 660,00  € 660,00 

Gezandstraald glas met blanke rand  € 640,00  € 645,00 

Gezandstraald glas met blanke rand met eikenkleur glaslat  € 675,00  € 680,00 

DEURPRIJS AE43 paneeldeur AE73 lijndeur
Paneel  € 525,00 -

Paneel met eikenkleur glaslat  € 560,00 -

Lijnvariant LIN01 -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 -  € 249,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.



Eikenkleur glaslat
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Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

DEURPRIJS AE34 glasdeur AE49 glas-/paneeldeur
Blank glas  € 575,00  € 575,00 

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 610,00  € 610,00 

Satijn glas  € 675,00  € 675,00 

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 710,00  € 710,00 

Gezandstraald glas met blanke rand  € 715,00  € 715,00 

Gezandstraald glas met blanke rand met eikenkleur glaslat  € 750,00  € 750,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.



PRIJSLIJST  |  ELITE

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS AE31 glasdeur
Blank glas  € 470,00 

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 505,00 

Satijn glas  € 525,00 

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 560,00 

DEURPRIJS AE35 glasdeur AE45 paneeldeur AE75 lijndeur
Blank glas  € 625,00 - -

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 660,00 - -

Satijn glas  € 725,00 - -

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 760,00 - -

Gezandstraald glas met blanke rand  € 770,00 - -

Gezandstraald glas met blanke rand met eikenkleur glaslat  € 805,00 - -

Paneel -  € 625,00 -

Paneel met eikenkleur glaslat -  € 660,00 -

Lijnvariant LIN01 - -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 - -  € 249,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

Eikenkleur glaslat

Eikenkleur glaslat
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Enkele ronde lijn
LIN01 (standaard)

LL IINN0011

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

8 mm Enkele vlakke lijn
VLG03 (optioneel)

VVLLGG0033

LLII
JJNN

VVAARRIIAANNTT

Blank glas

Satijn glas 

Gezandstraald glas  
met blanke rand

DEURPRIJS AE48 glas-/paneeldeur AE44 paneeldeur AE74 lijndeur
Blank glas  € 575,00 - -

Blank glas met eikenkleur glaslat  € 610,00 - -

Satijn glas  € 675,00 - -

Satijn glas met eikenkleur glaslat  € 710,00 - -

Gezandstraald glas met blanke rand  € 715,00 - -

Gezandstraald glas met blanke rand met eikenkleur glaslat  € 750,00 - -

Paneel -  € 575,00 -

Paneel met eikenkleur glaslat -  € 610,00 -

Lijnvariant LIN01 - -  € 249,00 

Lijnvariant VLG03 - -  € 249,00 

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Eikenkleur glaslat



Design kan fluisteren en onder de huid kruipen, zoals bij Elite 

en Modis. Maar design kan ook verrassen en overweldigen. 

Deuren naar spontaan enthousiasme openen. 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

PRIJSLIJST  |  RANDOM



Svedex Random, model RD54 en RD04
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GLAS- EN LIJNDEUREN
In de deurenserie Random hebben de deuren 

opvallende deurdesigns die zorgen voor een unieke 

uitstraling. De deuren hebben allen een bijzondere 

glasverdeling met opliggende glaslatten. De lijnen op de 

deuren zijn strakke brede lijnen die perfect combineren 

met de unieke glasverdeling bij de glasdeuren.  

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

Detail glaslat

Detail lijndeur RD51

Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS RD01 glasdeur RD51 lijndeur
Blank glas  € 645,00 -

Satijn glas  € 760,00 -

Lijn -  € 329,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

https://www.svedex.nl/
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Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS RD02 glasdeur RD03 glasdeur RD52 lijndeur
Blank glas  € 625,00  € 645,00 -

Satijn glas  € 715,00  € 760,00 -

Lijn - -  € 329,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN- EN GLASDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.
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Blank glas

Satijn glas 

DEURPRIJS RD04 glasdeur RD54 lijndeur RD53 lijndeur
Blank glas  € 645,00 - -

Satijn glas  € 760,00 - -

Lijn -  € 329,00  € 329,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN- EN GLASDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.



Svedex Random, model RD52
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Houdt u van een combinatie van elegant, klassiek en modern?  

Dan zult u de deurenserie Cameo zeker geweldig vinden. 

Vertrouwde paneeldeuren in een nieuwe stijl en vervaardigd door 

innovatie in freestechnologie. De traditionele vlakverdeling met 

moderne, opvallende profilering met scherpe hoeken zorgt voor een 

echte blikvanger in uw woning. 

CAMEO
MODERN – KLASSIEKE STIJLDEUREN

PRIJSLIJST  |  CAMEO



Svedex Cameo, model CE01
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GLAS-, PANEEL- EN  
GLAS-/PANEELDEUREN
De deuren uit de deurenserie Cameo ogen als 

paneeldeuren, maar zijn tot stand gekomen door 

innovatie in freeslijntechnologie. De speciale 

Svedex 3D freestechniek zorgt voor brede 

profilering met scherpe hoeken.  

Binnen de deurenserie Cameo kan er gekozen 

worden uit twee soorten profileringen. 

Een vlak en een getrapt profiel. 

Dit zijn verschillende deurmodellen.

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

Profilering met vlak profiel

Profilering met getrapt profiel

DEURPRIJS CE102 glasdeur CE01 paneeldeur CE11 paneeldeur
Blank glas  € 480,00 - -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 530,00 - -

Satijn glas  € 575,00 - -

Paneel - vlak profiel -  € 425,00 -

Paneel - getrapt profiel - -  € 450,00

Blank glas

Satijn glas 

Blank-facet glas

Vlak profiel

Getrapt profiel

https://www.svedex.nl/
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GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
 De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  
 Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

DEURPRIJS CE104 glas-/paneeldeur CE03 paneeldeur
Blank glas  € 480,00 -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 520,00 -

Satijn glas  € 530,00 -

Paneel - vlak profiel -  € 425,00

Blank glas

Satijn glas 

Blank-facet glas

Vlak profiel
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DEURPRIJS CE114 glas-/paneeldeur CE13 paneeldeur
Blank glas  € 505,00 -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 545,00 -

Satijn glas  € 555,00 -

Paneel – getrapt profiel -  € 450,00

DEURPRIJS CE121 glas-/paneeldeur CE09 paneeldeur
Blank glas  € 555,00 -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 595,00 -

Satijn glas  € 605,00 -

12 vlaks glas rilgeslepen  € 705,00 -

8 vlaks satijn glas met blanke lijnen  € 745,00 -

Paneel - vlak profiel - € 425,00

Blank glas

Satijn glas 

Blank-facet glas

Blank glas

Satijn glas 

Blank-facet glas

12 vlaks blank 
glas rilgeslepen

8 vlaks satijn glas 
met blanke randen

Getrapt profiel

Vlak profiel
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GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
 De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  
 Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

DEURPRIJS CE131 glas-/paneeldeur CE19 paneeldeur
Blank glas  € 580,00 -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 610,00 -

Satijn glas  € 630,00 -

12 vlaks glas rilgeslepen  € 730,00 -

8 vlaks satijn glas met blanke lijnen  € 770,00 -

Paneel - getrapt profiel - € 450,00

Blank glas

Satijn glas 

Blank-facet glas

12 vlaks blank 
glas rilgeslepen

8 vlaks satijn glas 
met blanke randen

Getrapt profiel
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DEURPRIJS CE106 glasdeur CE05 paneeldeur CE15 paneeldeur
Blank glas  € 580,00 - -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 650,00 - -

Satijn glas  € 680,00 - -

Paneel - vlak profiel - € 425,00 -

Paneel - getrapt profiel - - € 450,00

DEURPRIJS CE108 glasdeur CE07 paneeldeur CE17 paneeldeur
Blank glas  € 605,00 - -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 675,00 - -

Satijn glas  € 705,00 - -

Paneel - vlak profiel - € 425,00 -

Paneel - getrapt profiel - - € 450,00

Blank glas

Satijn glas 

Blank-facet glas

Blank glas

Satijn glas 

Blank-facet glas

Vlak profiel

Getrapt profiel

Vlak profiel

Getrapt profiel



GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
 De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  
 Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.
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Svedex Cameo, model CE05



Klassieke kwaliteit 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 

PRIJSLIJST  |  CHARACTER



Svedex Character, model CA07
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GLAS-, PANEEL- EN 
GLAS-/PANEELDEUREN
De deuren uit de Character-serie kenmerken zich door 

klassieke elementen. De geprofileerde glaslatten op de 

deuren, bij zowel de paneeldeuren als de glasdeuren geven 

extra karakter aan uw deur en interieur.  

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

Klassieke glaslat

Blank glas

Blank-facet glas
(rilgeslepen) 

Satijn glas 

DEURPRIJS CA16 glasdeur CA11 glasdeur CA01 paneeldeur
Blank glas  € 425,00  € 525,00 -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 480,00  € 680,00 -

Satijn glas  € 520,00  € 595,00 -

Paneel - -  € 425,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

https://www.svedex.nl/
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GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.

Blank glas

Blank-facet glas
(rilgeslepen) 

Satijn glas 

DEURPRIJS CA09 glas-/paneeldeur CA10 paneeldeur
Blank glas  € 525,00 -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 565,00 -

Satijn glas  € 575,00 -

Paneel -  € 525,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.



DEURPRIJS CA08 paneeldeur CA17 paneeldeur
Paneel  € 475,00  € 475,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

PRIJSLIJST  |  CHARACTER

Blank glas Glas in lood 4

Blank-facet glas
(rilgeslepen) 

Satijn glas 

Glas in lood 5

DEURPRIJS CA18 glas-/paneeldeur CA15 glas-/paneeldeur
Blank glas  € 475,00  € 475,00

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 515,00 -

Satijn glas  € 515,00  € 515,00

Glas in lood 4  € 620,00 -

Glas in lood 5  € 620,00 -

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.
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Blank glas

Blank-facet glas
(rilgeslepen) 

Satijn glas 

DEURPRIJS CA03 glas-/paneeldeur CA13 glas-/paneeldeur CA02 paneeldeur
Blank glas  € 475,00  € 495,00 -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 515,00  € 620,00 -

Satijn glas  € 525,00  € 545,00 -

Paneel - -  € 475,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.



12 vlaks  
blank glas
rilgeslepen

8 vlaks satijn 
glas met 
blanke lijnen

Glas in lood 1 Glas in lood 2 Glas in lood 3

Blank glas

Blank-facet glas
(rilgeslepen) 

Satijn glas 

DEURPRIJS CA07 glas-/paneeldeur CA06 paneeldeur
Blank glas  € 475,00 -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 515,00 -

Satijn glas  € 525,00 -

12 vlaks glas rilgeslepen  € 625,00 -

8 vlaks satijn glas met blanke lijnen  € 665,00 -

Glas in lood 1  € 690,00 -

Glas in lood 2  € 650,00 -

Glas in lood 3  € 625,00 -

Paneel -  € 475,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

PRIJSLIJST  |  CHARACTER

Welke glasvariant kiest u bij de gewenste deur? 
Ga naar www.svedex.nl  

https://www.svedex.nl/
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12 vlaks 
blank glas
rilgeslepen

8 vlaks satijn 
glas met 
blanke lijnen

Glas in lood 1 Glas in lood 2 Glas in lood 3

Blank glas

Blank-facet glas
(rilgeslepen) 

Satijn glas 

DEURPRIJS CA04 glas-/paneeldeur CA05 paneeldeur
Blank glas  € 525,00 -

Blank-facet glas (rilgeslepen)  € 565,00 -

Satijn glas  € 575,00 -

12 vlaks glas rilgeslepen  € 675,00 -

8 vlaks satijn glas met blanke lijnen  € 715,00 -

Glas in lood 1  € 720,00 -

Glas in lood 2  € 695,00 -

Glas in lood 3  € 645,00 -

Paneel -  € 525,00

HOOGTE 201,5/211,5/231,5 CM. BREEDTE 73/78/83/88/93 CM.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
• gemonteerd Svedex slot
  De deuren van Svedex worden standaard geleverd met een loopslot.  

Alle deuren kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij-/bezetslot, dag-/nachtslot of met kastslot.
• gemonteerd veiligheidsglas
• paumelleboringen bij opdekdeuren

MEERPRIJZEN
KLEUREN LIJN-, GLAS- EN PANEELDEUREN:
Alpine wit geen meerprijs, is standaard
Extra wit € 25,-
Warm wit € 25,-

KANTVORMEN:    
Opdek Schuin geen meerprijs, is standaard
Opdek Recht   € 10,-
Opdek Deluxe  € 10,-

EXTRA’S:
Tochtvaldorpel € 69,-

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in stomp en opdek.

Alle Svedex stijldeuren zijn leverbaar in combinatie  
met Svedex garnituren. Kijk op pagina 88.

Afwijkende maten op aanvraag.



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 garnituren.

Ook 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.

GARNITUREN EN GLAS
SVEDEX STIJLDEUREN

PRIJSLIJST  |  GARNITUREN EN GLAS



Svedex ganituur, model Voque
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Detail vlakliggend rozet, 
bijvoorbeeld Svedex Jumu

Detail opliggend rozet, 
bijvoorbeeld Svedex Mood

SVEDEX MOOD
RVS mat

SVEDEX WORLD
RVS mat

SVEDEX TWIST
RVS mat

SVEDEX FLAIR
RVS mat

SVEDEX FLAIR SILVER
RVS gepolijst

SVEDEX LIVE
Zwart gepoedercoat

SVEDEX VOQUE
Zwart gepoedercoat

SVEDEX HOME
Zwart gepoedercoat

SVEDEX ENTER*
Zwart gepoedercoat

SVEDEX AIR*
RVS mat

SVEDEX LOUNGE
Zwart gepoedercoat

SVEDEX TWINKLE
RVS mat/gepolijst

SVEDEX JUMU
RVS mat, vlakliggend rozet

SVEDEX BLIX
RVS mat, vlakliggend rozet

SVEDEX MIND
RVS mat

SVEDEX SQUARE
RVS mat

SVEDEX SQUARE SILVER
RVS gepolijst

SVEDEX HOUSE
RVS mat

SVEDEX ENZI
RVS gepolijst/ebbenhout look

SVEDEX CLUB
RVS mat

Patentboutgaten 
Wordt er gekozen voor een rozetgarnituur 

op de deuren, dan kan de deur, zowel 

stomp als opdek, af fabriek al voorzien 

worden van patentboutgaten voor € 10,-. 

Dit maakt de montage van het garnituur op 

locatie erg gemakkelijk. 

*Alleen bestelbaar bij Nova Design en Form glasdeuren



SVEDEX REFLEX
RVS mat

SVEDEX REFLEX SILVER
RVS gepolijst 

SVEDEX LUXES
RVS mat

SVEDEX LUXES SILVER
RVS gepolijst
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MODEL LOOPSLOT DN/CILINDER VRIJ/BEZET KAST DN/CILINDER
Svedex Mood  € 50,00  € 60,00  € 80,00  € 15,00 

Svedex House  € 50,00  € 60,00  € 80,00  € 15,00 

Svedex Enzi  € 155,00  € 165,00  € 210,00  € 25,00 

Svedex Club  € 110,00  € 125,00  € 155,00  € 15,00 

Svedex World  € 50,00  € 60,00  € 80,00  € 15,00 

Svedex Mind  € 50,00  € 60,00  € 80,00  € 15,00 

Svedex Square  € 145,00  € 155,00  € 185,00  € 25,00 

Svedex Square Silver  € 165,00  € 185,00  € 215,00  € 35,00 

Svedex Twist  € 70,00  € 80,00  € 110,00  € 15,00 

Svedex Twinkle  € 70,00  € 80,00  € 100,00  € 15,00 

Svedex Jumu  € 110,00  € 145,00  € 175,00  € 35,00 

Svedex Blix  € 110,00  € 145,00  € 175,00  € 35,00 

Svedex Flair  € 70,00  € 80,00  € 110,00  € 15,00 

Svedex Flair Silver  € 90,00  € 100,00  € 135,00  € 15,00 

Svedex Live  € 85,00  € 95,00  € 120,00  € 20,00 

Svedex Lounge  € 85,00  € 95,00  € 120,00  € 20,00 

Svedex Voque  € 85,00  € 95,00  € 120,00  € 20,00 

Svedex Home  € 85,00  € 95,00  € 120,00  € 20,00 

Svedex Enter 2  € 75,00               -               -               -

Svedex Air 2  € 60,00               -               -               -

Svedex Reflex  € 100,00  € 100,00  € 125,00  € 70,001

Svedex Reflex Silver  € 125,00  € 125,00  € 165,00  € 90,001

Svedex Luxes  € 145,00  € 145,00  € 175,00  € 70,001

Svedex Luxes Silver  € 165,00  € 165,00  € 195,00     € 90,001

 
1 Alleen verkrijgbaar in Kast DN    
2  Alleen bestelbaar bij Nova Design glasdeuren en Form glasdeuren

LOOPSLOT VRIJ/BEZETSLOTDAG/NACHTSLOT KASTSLOT



PRIJSLIJST  |  SCHUIFDEURGARNITUREN

Voor deuren die een statement zijn in uw woning, hoort garnituur dat voor zich spreekt. 

Svedex schuifdeurgrepen of -kommen sluiten naadloos aan bij het bijzondere design van 

uw Svedex stijldeur.  

SATINATO
Schuifdeurgreep
RVS

EDGE
Schuifdeurgreep
Zwart

4251
Schuifdeurkom
RVS look

LOFT
Schuifdeurkom
Zwart

VILA
Schuifdeurkom
RVS

4252
Schuifdeurkom
RVS look

MODEL
Schuifdeurkom 4251 Per set (2 stuks)  € 89,00

Schuifdeurkom 4252      Per set (2 stuks)  € 85,00

Schuifdeurkom Loft Per set (2 stuks)  € 65,00

Schuifdeurkom Vila      Per set (2 stuks)  € 65,00

Schuifdeurgreep Satinato Per set (2 stuks)  € 99,00

Schuifdeurgreep Edge Per set (2 stuks)  € 99,00
 
Op alle Svedex garnituur geldt een garantie van 5 jaar.
 



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

MODEL FORM FRONT NOVA CONNECT LINEA ELITE RANDOM CAMEO CHARACTER
Blank glas • • • • • • • • •
Blank-facet glas - - - - - - - • •
Satijn glas • • • • • • • • •
Gezandstraald glas met blanke rand - - - • • • - - -

Rookglas • • • - - - - - -

Glas in lood - - - - - - - - •
12 vlaks blank glas rilgeslepen - - - - - - - • •
8 vlaks satijn glas met blanke lijnen - - - - - - - • •

Blank glas (gehard veiligheidsglas) Blank-facet glas (gehard veiligheidsglas) Satijn glas (gehard veiligheidsglas)

Gezandstraald glas met blanke rand 
(gehard veiligheidsglas)

Rookglas (gehard veiligheidsglas)

Gehard glas icoon  
Het glas dat in deuren met dit icoon wordt 

toegepast is altijd gehard veilig heidsglas.  
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Glas in lood 1 Glas in lood 2 Glas in lood 3

Svedex ambachtelijk glas in lood is leverbaar in vijf designs. 

Stijl volle klassiekers in uiteen lopende vormen, motieven en kleuren.

Voor onze stijlsoort Character hebben 

we twee unieke glassoorten.

12 vlaks blank glas 
rilgeslepen

8 vlaks satijn glas  
met blanke lijnen

Glas in lood 4 Glas in lood 5

MODEL GLAS IN LOOD 1 GLAS IN LOOD 2 GLAS IN LOOD 3 GLAS IN LOOD 4 GLAS IN LOOD 5

KLEUREN Rood-wit

Blauw-wit

Geel-wit

Rood-wit

Blauw-wit

Geel-wit

Blank Rood-wit

Blauw-wit

Geel-wit

Rood-wit

Blauw-wit

Geel-wit



PRIJSLIJST  |  SCHUIFDEURSYSTEMEN MOVE

Een schuifdeursysteem is zowel praktisch als sfeervol daar waar een 

draaiende deur te veel ruimte in zou nemen. Schuifdeuren besparen 

immers ruimte op een heel efficiënte manier en voegen extra stijl toe 

aan een vertrek. Wat uw stijl of smaak ook is. Svedex heeft, afhankelijk 

van uw smaak, budget en de mogelijkheden in uw woning, een 

schuifdeursysteem naar wens. Van strak RVS, stoer zwart of eigentijds 

aluminium. 

Svedex schuifdeursysteem Move 4 met 
Svedex Linea, model AL24



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

Svedex schuifdeursysteem 
Move 3 met Svedex Linea,
model AL14
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Svedex schuifdeursysteem 
Move 2 met Svedex Connect,
model CN07

Move 4* en Move 5
Wilt u een echte eyecatcher in uw 

woning? Durf dan te kiezen voor de 

schuifdeursystemen Move 4 of Move 5. 

Deze schuifdeursystemen passen zo 

goed als in elk interieur en geven de 

ruimte een hedendaagse look met een 

stoer tintje. Wat voor type Svedex stijldeur 

u kiest is aan u want zowel Move 4 als 

Move 5 zijn te combineren met alle 

stijldeuren uit de Svedex collectie. Kiest u 

voor Move 4 of Move 5, dan kunt u ook 

kiezen voor zwart garnituur op de deuren. 

Hoe mooi is dat!

Move 2  
Houdt u van strak? Kiest u dan voor 

Move 2. Optimale functionaliteit en een 

strak design in één. Door een eigentijdse 

rail van geanodiseerd aluminium. Move 2 

is mooi door zijn eenvoud. 

Move 3
Move 3 heeft als blikvanger een zichtbaar 

RVS rolsysteem welke gecombineerd  

kan worden met zo goed als alle Svedex 

stijldeuren. Of het nu een lijn-, glas- of 

paneeldeur is: deze combinatie mag 

gezien worden.  

Bewerkingen schuifdeuren
Alle stompe Svedex stijldeuren kunnen 

ook als schuifdeur uitgevoerd worden. 

Bewerkingen aan de deur ten behoeve 

van schuifdeursystemen kunnen af fabriek 

worden gemaakt. 

Vraag uw verkooppunt voor de prijzen van de Move schuifdeursystemen.

* Het Move 4 schuifsysteem is niet mogelijk in combinatie 
   met de Nova Design en Form deurenseries.



MATCH STALEN KOZIJN

Eenvoudige montage stalen kozijn
Het Svedex Match stalen kozijn is dankzij het gepatenteerde klemsysteem eenvoudig en snel te 

monteren! Het Match kozijn is leverbaar in opdek en stompe uitvoering en geschikt voor binnendeuren 

voor zowel nieuwbouw als renovatie. Leverbaar in meerdere uitvoeringen in enkeldeur-, dubbeldeurversie 

en eventueel met zijlicht of glaspui.

Alle Svedex opdekdeuren en stompe deuren zijn prima toepas baar in dit stevige kozijn en zijn qua 

kleur passend bij het kozijn. Het Match stalen kozijn is verkrijgbaar in de kleur Alpine wit.

PRIJSLIJST  |  KOZIJNEN

Svedex Front, model FR505 met Match stalen kozijn



COMFORT KOZIJN

Kozijn met kwaliteit en uitstraling
Een mooie binnendeur verdient een bijpassende omlijsting. 

Niet alleen op het gebied van kwaliteit, maar ook qua 

uitstraling. Daarom ontwikkelde Svedex een kozijn dat beide 

eigenschappen samenvoegt: Svedex Comfort. Dit kozijn 

heeft een luxe, warme uitstraling door zijn speciale detaillering 

en Svedex Superlak® afwerking. Een strak en hedendaags 

alternatief op de traditionele stalen kozijnen.

Multi inzetbaar kozijn
Het Svedex Comfort kozijn maakt opwaardering van het 

interieur gemakkelijk. Door de slimme vormgeving is het 

Svedex Comfort kozijn geschikt voor zowel vervanging/

renovatie als nieuwbouw. Standaard is Svedex Comfort 

voorzien van de duurzame, stoot- en krasvaste Svedex 

Superlak® afwerking. Aflakken is dus niet meer nodig!

De voordelen van Svedex Comfort kozijn
•  Compleet kozijn afgelakt met Superlak®, voorzien van 

paumelles, scharnieren, sluitplaat en afdichtingsprofiel.

• Het ideale alternatief voor stalen kozijnen.

• Geschikt voor vervanging/renovatie en nieuwbouw.

 

Eigenschappen Svedex Comfort kozijn
• Geschikt voor wanddiktes van 70, 100 en 125 mm.

•  In diverse uitvoeringen leverbaar, waaronder enkel-  

en dubbeldeurs.

• Verkrijgbaar in de kleuren Alpine wit en Extra wit.

• Verschillende bekledingen mogelijk.
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Svedex Linea, model AL14 met Comfort kozijn

Voor prijzen van het Match stalen kozijn en het  
Comfort kozijn, neem contact op met uw verkooppunt. 



Met het Svedex deurenoverzicht heeft u een compleet overzicht 

van alle Svedex Superlak® stijldeuren. Alle mogelijkheden voor 

u op een rij!

DEURENOVERZICHT

PRIJSLIJST  |  DEURENOVERZICHT
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Nova design, model NDB903



FORM DEUREN 

FM01

FM55

FM03

FM06

FM51

FM56

FM02 FM52 FM04 FM54

FM05

PRIJSLIJST  |  DEURENOVERZICHT

FRONT DEUREN 

FR516

FR568

FR516 FR566FR515

FR567

FR515

FR518

FR565

FR518

FR517

FR517 FR510 FR510
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FR519 FR519 FR569

FRONT DEUREN (VERVOLG) 

FR562

FR505

FR513

FR555

FR560

FR513

FR506

FR511

FR563

FR506

FR511

FR514

FR556

FR561

FR514

FR512

FR564

FR512

FR505

FR508 FR508 FR558FR507 FR507 FR557



PRIJSLIJST  |  DEURENOVERZICHT

FRONT DEUREN (VERVOLG) 

FR550

FR552

FR501

FR504

FR501

FR504

FR551

FR554

FR503 FR503 FR502 FR502

FR509 FR509 FR559 FR500 FR500
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NDB906 NDB956

NOVA DEUREN

NDB900 NDB950 NDB954 NDB901 NDB951 NDB903 NDB953

NDB905 NDB955

CN01

CN12 CN04 CN05 CN06

CN02 CN03 CN50 CN51 CN52 CN10

CN11

CONNECT DEUREN 

CN53 CN54



PRIJSLIJST  |  DEURENOVERZICHT

AL11 AL14 AL15 AL17 AL51 AL54

LINEA DEUREN 

AL55

AL21 AL24 AL27 AL76 AL83 AL84

CN56 CN07 CN55CN08 CN09

CONNECT DEUREN (VERVOLG)
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AE23 AE63 AE25 AE33 AE47

AE43 AE73 AE34 AE49 AE35 AE45 AE75

AE31 AE48 AE44 AE74

AE10

ELITE DEUREN 

AE12 AE62AE61 AE11 AE13 AE53

AE24 AE64



PRIJSLIJST  |  DEURENOVERZICHT

CE17

CE09 CE131 CE19 CE106 CE05 CE15

CE108 CE07

CE102 CE01 CE11 CE104 CE03 CE114 CE13

CE121

RANDOM DEUREN 

RD51 RD02 RD03 RD52 RD04 RD54 RD53RD01

CAMEO DEUREN 
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CA16

CA17 CA03 CA13 CA02 CA07 CA06

CA04 CA05

CA11 CA01 CA09 CA10 CA18 CA15

CA08

CHARACTER DEUREN 



PRIJSLIJST  |  DEUR SAMENSTELLEN EN BESTELLEN

DEUR SAMENSTELLEN

Svedex inspiratietool
Met de Svedex inspiratietool vindt u online eenvoudig 

de deur die bij u past. Op basis van uw stijl en 

voorkeuren kiest u uw Svedex deur uit de complete 

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

Heeft u de gewenste deur gekozen, dan stelt u 

eenvoudig de deur samen met alle gewenste opties. 

Deze kunt u op uw wensenlijst plaatsen en u bestelt 

vervolgens de deur bij het dichtstbijzijnde verkooppunt. 

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

Svedex Character, model CA11

https://www.svedex.nl/
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• Type deur

• Kleur

• Deurmaat 

• Opdek of Stomp

• Draairichting

• Slottype

• Glassoort*

• Kleur glaslat**

• Lijnvariant *** 

• Eventuele deurklink

Checklist
Checklist

Denk bij uw bestelling aan de volgende informatie: 

BESTELLING PLAATSEN

Makkelijk uw deur bestellen? 
In drie stappen naar mooier wonen:

1. Stel online uw deur samen op www.svedex.nl 

2. Zet uw deur op uw wensenlijst

3. Ga met uw wensenlijst naar het dichtstbijzijnde verkooppunt

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

Svedex Random, model RD52 en RD03

https://www.svedex.nl/


NOTITIES



Svedex B.V.
Svedexweg 21

7051 DN Varsseveld

Postbus 5

7050 AA Varsseveld

E   info@svedex.nl
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www.svedex.nl

Alle prijzen in deze prijslijst zijn bruto adviesprijzen in euro’s inclusief btw en 

geldig tot en met 31 december 2021. Ondanks onze zorgvuldigheid is het 

mogelijk dat er drukfouten in deze prijslijst aanwezig zijn. Veranderingen van de 

deurmaat heeft invloed op het deurdesign en de krukgathoogte. Svedex 

behoudt zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. Voor de 

actuele prijzen verwijzen wij u naar www.svedex.nl.

Op onze website vindt u alle informatie over de Superlak® stijldeuren 

en kozijnen van Svedex. Het overzicht van de complete collectie, 

praktische tips en tools, technische informatie, nieuws, verkoop-

punten en inspiratie. 
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Credits 
Voor de fotografie 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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