K EUZ E NPA K K E T TE N S V E D E X D EU R E N

Kies de deur die
bij je past

Jouw smaak.
Jouw stijl.
Je huis wil je naar jouw eigen
smaak en stijl inrichten.
Binnendeuren hebben veel
invloed op de sfeer in jouw
huis. Het ontwerp en de
uitstraling, maar ook het
materiaal, dat bijvoorbeeld
het geluid bepaalt zodra je
de deur sluit.
In verschillende pakketten
(Casual, Style, Elegance en
ElegancePlus) biedt Heijmans
mooie, kwalitatieve lijndeuren
aan tegen aantrekkelijke
prijzen. Ongeacht welk pakket
je kiest, je hebt altijd de keuze
uit drie dichte deurmodellen en
een glasdeur. Juist de mate van
afwerking verschilt per pakket.
De definitieve keuze geef je aan
na aankoop van je nieuwe huis,
door middel van een woonwensenlijst. Deze lijst krijg
je van de woonontwikkelaar of
kopersbegeleider.

CASUAL
STYLE
ELEGANCE
ELEGANCE PLUS
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Je kunt binnen elk pakket kiezen uit drie modellen deuren.
De geselecteerde modellen* zijn eigentijds en tijdloos tegelijk, zonder ook maar een
moment ‘gewoon’ te worden en passen moeiteloos in elk interieur. De deuren worden
gelakt in de kleur Alpine wit (bij benadering RAL9010).
*) De geselecteerde lijndeuren maken onderdeel uit van de ronde, smalle lijnvariant.
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Deur type CN07

Deur type CN55

Deur type CN12

Deur type AL14

Kies de
vormgeving van je deur…

Deurkruk
Deurkrukken
zetten de
puntjes op de ‘i’ als het om
styling van je binnendeuren gaat.
Elke lijndeur komt dan ook met
een RVS-deurkruk type House.

Met of zonder glasdeur
Naast de drie modellen lijndeuren is er
binnen elk pakket de keuzemogelijkheid
voor een glasdeur in de woonkamer.
Standaard wordt de deur geleverd
met helder glas, optioneel kun je voor
satijnglas kiezen.
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…en maak
een pakketkeuze
CASUAL
LIJNDEUREN
EN EVENTUEEL
GLASDEUR.
METALEN KOZIJN
MET BOVENLICHT.

ELEGANCE
 IJNDEUREN
L
EN EVENTUEEL
GLASDEUR.
HOUTEN KOZIJN
ZONDER BOVENLICHT.

STYLE

ELEGANCE PLUS
GELIJK AAN
ELEGANCE PAKKET
MAAR MET
STOMPE DEUREN.

Er zijn vier verschillende pakketten waar je uit kunt kiezen.
Binnen elk pakket is de keuze in lijndeuren gelijk (zie p. 4 en 5). Het verschil tussen de
pakketten Casual, Style, Elegance en Elegance Plus zit in de kozijnenopties.
Zo kun je kiezen voor kozijnen in metaal of hout en met of zonder bovenlicht *. De deuren
zijn in ieder pakket uitgevoerd als opdekdeur (kantvorm: opdek schuin). In het Elegance
Plus pakket is het mogelijk om in plaats van opdekdeuren voor stompe deuren** te kiezen.
Wanneer je kiest voor één van bovenstaande pakketten worden alle deuren in je toekomstige
huis, behoudens de deur van de meterkast, vervangen door een mooie lijndeur.
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Deze foto laat een vlakke,
dichte opdekdeur met bovenlicht zien. In veel woningen is
dit de standaardsituatie.
Wilt u tegen geringe meerprijs
een ander deurmodel?
Maak dan gebruik van de
keuzepakketten.

 IJNDEUREN
L
EN EVENTUEEL
GLASDEUR.
METALEN KOZIJN
ZONDER BOVENLICHT.

* Wat is een bovenlicht?

Een bovenlicht is een raam dat
zich boven de deur bevindt.
Dit raampje is onderdeel van het
kozijn van de deur. Een bovenlicht
zorgt ervoor dat licht tussen
verschillende ruimten wordt
doorgegeven. Bijvoorbeeld:
een ruimte zonder raam krijgt
natuurlijke lichtinval door
middel van de bovenlichten
van aangrenzende kamers.

** Stompe deuren en

opdekdeuren
Bij een stompe situatie valt de
deur geheel in het kozijn en
wordt afgehangen aan
scharnieren. Bij een opdek
situatie valt de deur niet
helemaal in het kozijn (juist
deels op het kozijn) en wordt
afgehangen met speciale
paumelles.
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CASUA L PA K K E T
METALEN KOZIJN MET BOVENLICHT

Met Casual kies je voor zelfbewuste kwaliteit zonder franje.
De lijndeuren en eventueel de glasdeur in je woning,
worden geplaatst in een metalen kozijn mét bovenlicht;
een slimme manier om de natuurlijke lichtinval in je huis
optimaal te benutten.
SAMENSTELLING

+ Keuze uit een van de drie Svedex lijndeurmodellen
(AL14, CN12, CN55)
+ Keuze voor glasdeur in de woonkamer (CN07)
+ Deuren zijn afgelakt met Svedex Superlak®
+ Deuren zijn FSC gecertificeerd
+ Metalen kozijn met bovenlicht
+ Deurkruk type House
MODELKEUZE BINNENDEUREN

CASUAL/A
Opdekdeur
type AL14.

CASUAL/A
Opdekdeur
type CN12.

Dichte deur
Dichte deur
met 4 horizontale met rondom
lijnen.
1 lijnpatroon.

CASUAL/A

CASUAL/B

Dichte deur met
4 horizontale
lijnen + rondom
patroon.

Glasdeur met
4 ruiten (voorzien
van veiligheidsglas). Blank glas,
optioneel satijnglas mogelijk.

Opdekdeur
type CN55.

Opdekdeur
type CN07.

PRIJSLIJST
8

Voor actuele prijzen zie de prijslijst:
Categorie CASUAL/A en CASUAL/B.
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S T Y L E PA K K E T

MODELKEUZE BINNENDEUREN

METALEN KOZIJN ZONDER BOVENLICHT

Met het keuzepakket Style kies je voor een goede deur met
een stijlvolle omlijsting. De lijndeuren worden geplaatst in
metalen kozijnen zónder bovenlicht. Elke kamer wordt echt
een eigen plek. Dit zorgt voor een stijlvolle uitstraling van
de ruimte, waarin je interieur extra goed tot zijn recht komt.

Keuzepakket Style met glasdeur CN07
en kozijn zonder bovenlicht.

STYLE/A

STYLE/A

STYLE/A

STYLE/B

Opdekdeur
type AL14.

Opdekdeur
type CN12.

Opdekdeur
type CN55.

Opdekdeur
type CN07.

Dichte deur met
4 horizontale
lijnen + rondom
patroon.

Glasdeur met
4 ruiten (voorzien
van veiligheidsglas). Blank glas,
optioneel satijnglas mogelijk.

Dichte deur
Dichte deur
met 4 horizontale met rondom
lijnen.
1 lijnpatroon.

SAMENSTELLING

+ Keuze uit een van de drie Svedex lijndeurmodellen
(AL14, CN12, CN55)
+ Keuze voor glasdeur in de woonkamer (CN07)
+ Deuren zijn afgelakt met Svedex Superlak®
+ Deuren zijn FSC gecertificeerd
+ Metalen kozijn zonder bovenlicht
+ Deurkruk type House

PRIJSLIJST
Voor actuele prijzen zie de prijslijst:
Categorie STYLE/A en STYLE/B.
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EL EGANCE / EL EGA NCE P LUS PA K K E T
HOUTEN KOZIJN ZONDER BOVENLICHT / HOUTEN KOZIJN ZONDER BOVENLICHT EN STOMPE DEUREN

Het keuzenpakket Elegance is een optelsom van
smaak, kwaliteit en beleving. Je keuze voor de
beste kwaliteit uit zich in luxe, warme en elegante
uitstraling van goede deuren in houten kozijnen.
Heb je liever stompe deuren? Kies dan voor
Elegance Plus.

SAMENSTELLING

+ Keuze uit een van de drie Svedex lijndeurmodellen (AL14, CN12, CN55)
+ Keuze voor glasdeur in de woonkamer (CN07)
+ Deuren zijn afgelakt met Svedex Superlak®
+ Deuren zijn FSC gecertificeerd
+ Houten kozijn zonder bovenlicht
+ Kozijn en deur in stomp of opdek leverbaar
+ De hardhouten kozijnen zijn stompe, afgelakte montagekozijnen
+ De montageschroeven zijn weggewerkt achter kunststof dopjes in de kozijnstijlen
+ Deurkruk type House
MODELKEUZE BINNENDEUREN

PRIJSLIJST
Voor actuele prijzen
zie de prijslijst:
Categorie
ELEGANCE/A
en ELEGANCE/B
of
ELEGANCE PLUS/A
en ELEGANCE PLUS/B.

ELEGANCE/A ELEGANCE/A ELEGANCE/A ELEGANCE/B
Deur type AL14.

Deur type CN12. Deur type CN55. Deur type CN07.

Dichte deur
Dicht deur
met 4 horizontale met rondom
lijnen.
1 lijnpatroon.
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Dichte deur met
4 horizontale
lijnen + rondom
patroon.

Glasdeur met
4 ruiten (voorzien
van veiligheidsglas). Blank glas,
optioneel satijnglas mogelijk.
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Svedex. Kwaliteit
gegarandeerd.
De hoogwaardige binnendeuren van
Svedex zijn afgelakt met de slijt- en
krasvaste Svedex Superlak® in de kleur
wit. Krassen en vlekken krijgen geen vat
en de lak is ongevoelig voor zonlicht en
zal daardoor nooit verkleuren. Svedex
Superlak® staat garant voor jarenlang
woonplezier. We geven je dan ook 10 jaar
garantie op de lak!
Het Nederlandse familiebedrijf Svedex is een toonaangevende
producent van binnendeuren en binnendeurkozijnen. Aan die positie
is vanaf de oprichting in 1954 continu gewerkt. Tot vandaag de dag doet
Svedex er alles aan om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en
eisen van zowel zakelijke partners als particuliere eindgebruikers.

OER-HOLLANDSE KWALITEIT
KRASVAST AFGELAKT
ONGEVOELIG VOOR ZONLICHT
10 JAAR GARANTIE OP DE LAK
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Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Heijmans contactpersoon.

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Heijmans en Svedex
zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in druk,
tekst, afbeeldingen of opmaak. © versie mei 2015

