SVEDEX

KIES VOOR EEN SVEDEX DEURPAKKET

KIES NU UW
SVEDEX
DEURPAKKET

In plaats van de vlakke Superlak® deur kunt u kiezen om alle deuren in uw woning te vervangen door de
stijldeuren uit een Svedex Deurpakket. Wij zijn ervan overtuigd dat de keuzemogelijkheden uit de Svedex
Deurpakketten een grote bijdrage leveren aan het upgraden van uw interieur. Onderstaand ziet u twee van de
vijf verschillende deurpakketten waar u uit kunt kiezen. Vraag uw kopersbegeleider naar alle mogelijkheden.

PAKKET NEW BEAT

Vlakke Superlak® deur, kozijn met bovenlicht, garnituur Buva Extra F1

SVEDEX VLAKKE SUPERLAK DEUR
DE BASIS VOOR UW WONING
®
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PAKKET NOVA

De mooie, vlakke Superlak® deur in combinatie met het garnituur Buvalux Extra met kort schild is
de basis voor uw woning. Deze deur- en kozijncombinatie met garnituur zit standaard in uw woning,
indien u geen verdere keuze maakt. Wilt u een eigen, persoonlijke woonsfeer creëren dan zijn de Svedex
stijldeuren hier bij uitstek geschikt voor. De binnendeuren van Svedex zijn afgelakt met de hoogwaardige
Superlak®. Een ongekend duurzame lak, waarop krassen en vlekken geen vat krijgen.

Kies uit verschillende stijlen en uitvoeringen
Samen met Fijn Wonen bieden wij u meerdere deurpakketten aan: de mogelijkheid om te kiezen uit
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verschillende stijlen en uitvoeringen in luxe binnendeuren, beglazing en garnituur. U vindt in de deurpakketten
de juisten producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen.

Voordelen van een Svedex deurpakket via Fijn Wonen:
•

De Svedex deuren worden geleverd en gemonteerd voor oplevering van de woning

•

De Svedex deuren vallen onder de SWK garantie

•

De betaling van het gekozen Svedex deurpakket gaat via de meer- en minderwerk procedure

GARNITUREN

Svedex House

Svedex Mood

Svedex World

Svedex Mind

Svedex Voque

Svedex Live

Svedex Lounge

Svedex Home

