
Zekerheid van duurzaam
Over het belang van duurzaam ondernemen is 

iedereen het eens. Ook Svedex draagt 

daaraan bij met milieubewuste materialen en 

technieken. Mooi voorbeeld is het gebruik van 

een uniek lakproces met Superlak®. Door 

snelle uitharding van de laklaag verbruikt deze 

manier van lakken minder energie en vindt 

daarbij sinds jaar en dag geen uitstoot van 

CO
2
 plaats. En daar vaart het milieu wel bij. 

Superlak® binnendeuren

www.svedex.nl

Svedex B.V.

Svedexweg 21

7051 DN Varsseveld

Postbus 5

7050 AA Varsseveld

T   0315 - 25 93 20

F   0315 - 25 93 24

E   info@svedex.nl

 twitter.com/svedex

  facebook.com/svedexbinnendeuren

  youtube.com/svedexbinnendeuren
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Deurmodellen © 2015 Svedex. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt worden op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Svedex.

Technische uitvoeringen
•  Brandwerend

•  Geluidwerend

Kantvormen
•  Opdek Schuin

•  Opdek Recht

•  Opdek Deluxe

•  Stomp, armgeschaafd

>>   Wilt u meer informatie over Superlak® binnendeuren, 
neemt u dan contact op met uw rayonmanager, 
de verkoop binnendienst of kijk op www.svedexserviceportal.nl 

Opdek Deluxe Stomp

Opdek Schuin Opdek Recht

Kenmerken 
Superlak® binnendeuren



Superlak® deuren assortimentsoverzicht

Model 1.0 Model 2.0 Model 5.0 Model 6.0 Model 7.0

Superlak® binnendeuren zijn al jaren een vertrouwd gezicht in de 

Nederlandse woningen. Niet alleen door hun functionaliteit en ingetogen 

karakter, maar ook door hun tijdloze uitstraling en hoge kwaliteit.  

De binnendeuren van Svedex maken het verschil, doordat ze zijn afgelakt met 

de hoogwaardige Superlak®. Een ongekend duurzame lak, waarop krassen en 

vlekken geen vat krijgen. Dé garantie dat een Svedex binnendeur lang mooi 

blijft. Bovendien is deze lak 100% oplosmiddelvrij, geeft 0% uitstoot tijdens de 

productie en staat garant voor een gezond binnenmilieu, doordat er geen 

uitdamping van de laklaag plaats vindt. 

Bovendien zijn de binnendeuren van Svedex FSC- of PEFC-gecertifi ceerd en in 

tal van uitvoeringen en afmetingen te verkrijgen, dus perfect te combineren met 

alle binnendeur kozijnen: staal, hout of gefolieerd. Door een compleet 

programma aan binnendeuren en de vele toepassingsmogelijkheden is een 

Superlak® binnendeur van Svedex altijd de beste oplossing! 

  
Duurzaam

 • Gesloten lakoppervlak

 •  Geen uitdamping laklaag (gezond binnenmilieu)

 • UV-bestendig

 • Lange levensduur

 • Nederlands fabricaat

 
 Milieu

 • Oplosmiddelvrije lak

 • Uniek lakproces:

  •  Laag energieverbruik

  •  Geen uitstoot van CO
2

 • FSC- of PEFC-gecertifi ceerd

 
 Onderhoud

 •  Gesealde onderkant ter voorkoming 

van inwerking van vocht

 • Eenvoudig te reinigen

  Hygiëne
 

 •  Laklaag ongevoelig voor aantasting 

door huid- en vetzuren

  Veiligheid
 •  Voorgemonteerd gehard veiligheidsglas

Superlak® binnendeuren van Svedex Kies voor de beste lakdeur 5 kwaliteitskenmerken 
De allerbeste in lakkwaliteit van Nederland van Superlak® binnendeuren

Overige deurmodellen vindt u op www.svedexserviceportal.nl

Superlak® kleuren: 
•  Alpine wit (standaard) 

bij benadering RAL 9010

•  Extra wit (optioneel) 

bij benadering NCS S0300-N

•  Warm wit (optioneel) 

bij benadering RAL 9001

Alpine wit

Extra
 wit

W
arm
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>>   Met Superlak®>>   Met Superlak®>>   Met Superlak  binnendeuren houdt Svedex 
zich aan haar belofte van betaalbare kwaliteit.

Detaillering gefolieerde glaslat


