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VOOR DE WAND VOOR DE WAND 
SCHUIFDEURENSCHUIFDEUREN
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Svedex vlakke Superlak® deur in Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem

RUIMTEWINST OP Z’N MOOIST
MET DE AFGELAKTE SCHUIFDEUREN! 
Samen met van Wijnen bieden wij u een ruime keus aan Svedex afgelakte binnendeuren en garnituren.

U heeft gekozen voor een Svedex schuifdeursysteem in uw woning
Dat is gunstig, want schuifdeuren die voor de wand schuiven zorgen voor praktische ruimtewinst. Ze nemen minder 

ruimte in beslag dan draaiende deuren.  

Het Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem heeft een hoogwaardig krasvast stalen kozijn, dat in kleur 

afgestemd is op Svedex stijldeuren. (Een tintverschil is mogelijk door het gebruik van verschillende materialen).  

Uw schuifdeursysteem wordt standaard uitgevoerd met een vlakke Superlak® deur en een schuifdeurkom FSB4212.

Indien het schuifdeursysteem toegepast wordt ter plaatse van de badkamer wordt er een vrij/bezet slot toegepast.  

Het garnituur zal in de basis uitgevoerd worden als Hoppe kruk met OCS-line schild. Vrij/bezet garnituur wordt op een 

schuifdeursysteem altijd verticaal gemonteerd.

Het Svedex schuifdeursysteem is ook te combineren 

met Svedex afgelakte stijldeuren naar uw keuze*.

Het Svedex schuifdeursysteem kan worden uitgevoerd met de hieronder afgebeelde deuren naar keuze.

PAKKET UITBUNDIG PAKKET RUST PAKKET ROBUUST

CN07 CN01 FR508 

CN55 

CN12 CN52 FR552

CN10 FR558 

CN08 CN02 FR503 

CN56 

AL14 CN12 FR564

CN51 FR514 

SVEDEX SCHUIFDEURSYSTEEM MOTION
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KIES EN COMBINEER!

* Zie pagina 3 en 4 voor de mogelijke deur- en combinatiemogelijkheden.



SVEDEX SCHUIFDEURSYSTEEM MOTION

SVEDEX GARNITUREN 

KIES EN COMBINEER!
GARNITUREN
In de basis wordt een aluminium schuifdeurkom FSB4212 toegepast. Daarnaast kunt u optioneel kiezen voor een 

andere schuifdeurkom of -greep uit de Svedex garnituurcollectie. 

Indien het schuifdeursysteem wordt toegepast ter plaatse van de badkamer krijgt de deur een vrij/bezet slot. 

Het garnituur wordt in de basis uitgevoerd als Hoppe 138L en verticaal gemonteerd.
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Svedex HouseHoppe 138L (basis) Svedex Mood Svedex World Svedex Flair

Svedex Flair Silver Svedex Voque Svedex HomeSvedex Live Svedex Lounge

Schuifdeurkom 
4251 RVS

Schuifdeurkom 
FSB4212
(basis)

Schuifdeurkom 
4252 RVS

Schuifdeurkom 
Loft

Handgreep
Satinato

Handgreep
Edge

Dit is het basis garnituur op een 
schuifdeur met vrij/bezet slot

Het Svedex schuifdeursysteem kan worden uitgevoerd 

met de hieronder afgebeelde deuren naar keuze.

KIES EN COMBINEER!

PAKKET ELEGANT PAKKET NOVA

AE25 

AE61 

AE34 NDB950 

FM52

NDB953 

FM55 

AE13 

AE53 AE74 

NDB951 

FM53 

PAKKET FORM



Het Svedex Motion schuifdeursysteem voor de wand is 

geschikt voor woonzorg accommodaties en voor woning-

projecten waarbij het systeem intensief wordt gebruikt en 

tegen een stootje moet kunnen. Het robuuste en 

hoogwaardig afgewerkte kozijn is krasvast en stoot-

bestendig. Bovendien is het voorzien van een RVS sluitplaat 

en borstelafdichting aan beide zijden van de dagopening 

voor continue soepel en stabiel functioneren.

KENMERKEN 
• Geschikt voor intensief gebruik

• Standaard RVS sluitplaat

• Standaard borstelafdichting

• Standaard softclose-systeem

                                        TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTION 
Deurbreedte standaard deurbreedte 1030 mm

Deurhoogte standaard deurhoogte 2315 mm

Wanddikte 70 en 100 mm

Enkeldeurs ja, zie woonwensen tekening

Dubbeldeurs ja, zie woonwensen tekening

Afwerking poedercoating

Kleur Alpine wit

Sluitplaat ja, RVS

Borstels ja

Volledig wegschuifbaar standaard, niet mogelijk in combinatie met een vrij/bezet slot

Kozijntypes deurhoog (DS)

Softclose standaard

Toepasbare deuren zie deze brochure, met de Mijnhuis collectie schuifdeur voor de wand 
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SVEDEX MOTION
VOOR DE WAND 

SVEDEX SCHUIFDEURSYSTEEM MOTION
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Svedex Connect, model CN56 in Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem

Svedex Connect, model CN05 in Svedex  
Motion voor de wand schuifdeursysteem
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www.svedex.nl

VEEL PLEZIER MET
UW NIEUWE WONING!


