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Persbericht

OOG VOOR ELEGANTIE. LIEFDE VOOR LICHT.
Svedex introduceert deze maand haar gloednieuwe deurenserie Form. Een deurenserie met een
opvallend slanke en minimalistische uitstraling. Vanuit de gedachte “less is more” zijn de Form deuren
ontworpen met als uitganspunt een smalle profilering combineren met een minimalistisch en industriële
look in tijdloos wit. Kenmerkend voor de Form deuren is, dat ze zijn ontworpen met oog voor elegantie
en liefde voor licht.

Smalle stijlen en dorpels
De smalle stijlen en dorpels van 90 mm bepalen het unieke slanke ontwerp. In combinatie met de verzonken glaslatten geeft
het de deuren een elegant accent. De grote glasopeningen zorgen voor transparantie en veel licht. De bijpassende lijndeuren
zijn eveneens uitgesproken door de nieuwe lijnfrezing VLG11. Met deze nieuwe lijnfrezing onderstreept Svedex haar expertise
in het ontwerpen en produceren van deuren met lijnfrezingen.

De collectie
De collectie omvat zes glasdeuren en vijf lijndeuren. De glas- en lijndeuren combineren moeiteloos met elkaar. Met oog voor
detail kan er gekozen worden voor slanke garnituren in RVS of zwart met een elegant mini rozet voor de glasdeuren. Alle Form
deurmodellen zijn afgelakt Svedex Superlak®. Deze ongekend duurzame lak is uniek en van een kwaliteit die nergens anders
in Nederland te vinden is.
Met de introductie van Form geeft Svedex passend antwoord op de minimalistische woontrend van vandaag. De deurenserie
Form is bestelbaar vanaf 1 april 2021. Kijk voor meer informatie op www.svedexkomverder.nl/form
Svedex is het Nederlandse, toonaangevende merk van afgelakte stijldeuren. Al meer dan 65 jaar maakt Svedex een brede
collectie Superlak® stijldeuren, die zij ontwerpt en produceert in het Gelderse Varsseveld. Het bedrijf speelt al vanaf het begin in
op de individualisering van het interieur door de deur te zien als een onderdeel van het interieur. Alle witte Svedex stijldeuren
worden afgelakt met Svedex Superlak®. Nova Design deuren worden afgelakt in stijlvol zwart. Svedex afgelakte stijldeuren
worden gekenmerkt door een hoge mate van kwaliteit en duurzaamheid.

Niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Svedex.
Maike Derksen, 06 - 30844947, marketing@svedex.nl

Voor beeldmateriaal verwijzen wij naar www.svedexkomverder.nl/form/pers
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