
kant-en-klare deuren en kozijnen

Kant-en-klare deuren en 
kozijnen met EPC witlak



EPC Superlak 10 x sterker dan UV-lak
De Svedex Superlakdeur is al meer dan 40 jaar het bewijs van de  

perfecte combinatie van een stabiele constructie afgewerkt met een 

zeer hoge kwaliteit krasvaste lak. Bovendien wordt deze EPC lak niet 

gespoten zoals bij vele andere lakprocedé, maar gegoten en daarna 

gehard door een electronenstralenbundel in een zuurstofvrije bunker, de 

zogenaamde EBC lak technologie. Deze zeer resistente, oplos middel-

vrije lak garandeert een buiten gewone duur zaamheid, een milieu vriendelijke 

productie en bijgevolg een volle tevredenheid van onze klanten.

Opbouw 
Svedex binnendeuren zijn verkrijgbaar met verschillende vulling. 

Afhankelijk van het type deur en toepassing (glas) is het aangeraden 

de juiste keuze te maken in celrooster, tubulair of massieve vulling. 

Bovendien is elke deur onderaan geseald met een blanke lak voor 

extra bescherming tegen vocht. Zoals ondernaast op de tekening te 

zien, ligt de deur niet dieper in het kozijn maar vlak uitgelijnd met het 

kozijn (2 mm) en geeft hierdoor een optische meerwaarde aan de 

complete set. De Svedex deuren en kozijnen zijn verkrijgbaar in 

stompe uitvoering in verschillende modellen. De kozijnen zijn 

standaard watervast MDF en -5+15 mm aanpasbaar. De deuren zijn 

mogelijk in rf30 Bnor ATG.

Het verantwoordelijkheidslabel
Onze klanten kunnen er zeker van zijn dat wij als FSC-gecerti� ceerde 

onderneming onze grondstoffen enkel aankopen bij bedrijven die een 

duurzaam bosbeheer ondersteunen.

Deur-kozijn stomp

Superlak®

•  Kant-en-klaar afgelakt

• Ongekend duurzame lak 

• Ongevoelig voor zonlicht

• Milieuvriendelijk

• Uitermate slijt- en krasvast

• Afwasbaar en makkelijk te onderhouden

• 100% oplosmiddelvrij

• Tijdswinst ten opzichte van schilderdeur

• Geen nagelgaten weg te werken

• 10 jaar garantie

Al meer dan 40 jaar is Svedex toonaangevend product van 

binnendeuren en kozijnen gebaseerd op EBC technologie. 

Svedex is de nr. 1 producent als men spreekt over diversiteit 

en grootte van het gamma in EPC witlak. Het Svedex 

assortiment bestaat uit standaard vlakke deuren tot 

stijldeuren met loodglas in strakke of gepro� leerde 

kozijnen. Svedex levert vanuit eigen productielijnen, in 

gans Europa, voor zowel de woning- als de projectbouw. 

Bovendien voldoet ons assortiment technische deuren 

aan de strengste normen omtrent brandwerendheid en 

geluidsisolatie.

Superlak - EPC* witlak 
binnendeuren en kozijnen *Svedex EPC lak is hetzelfde als EBC lak. 

Doorsnede van deur in kozijn


