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SVENSKA DKC SPECIFICATIES
Opbouw stijlen / dorpels : Deuroppervlak van HDF; stijlen en 

dorpels zijn opgebouwd uit massief 
houten delen.

Panelen : Vlak massief MDF.

Behandeling : Wit hoogwaardig voorgelakt.

Dikte : Kozijn t.b.v. wanddikte 100 mm, 
deur ca. 39 mm.

Stijl breedte : 115 mm.

Paneel dikte : 6 mm.

Slotgat : 1200-magneetslot voorbereiding.

Scharnieren : Voorzien van RVS bladpaumelle 
scharnieren.

Glaslatten : Geen. Glas is opgesloten tussen 
stijlen en dorpels.

Glas :

Blank gehard glas

Keurmerk : Svenska DKC’s zijn voorzien van het 
FSC® keurmerk.

Garantie : 5 Jaar garantie. De garantievoor-
waarden zijn beschikbaar op  
www.deuren.nl/garantie.

MALMÖ
• vlak paneel
• Voorzien van BP-89 rvs 

bladpaumelle scharnieren.

STOCKHOLM
• blank vlak glas
• Voorzien van BP-89 rvs 

bladpaumelle scharnieren.



ARVID
• vlakke panelen

NIEUW
!

NIEUW!

BJÖRN
• blank vlak glas

NIEUW
!

NIEUW!

DAHL
• blank vlak glas

NIEUW
!

NIEUW!

FOLKE
• vlak paneel

NIEUW
!

NIEUW!

CARSTEN
• vlakke panelen

NIEUW
!

NIEUW!

EIVAR
• vlakke panelen

NIEUW
!

NIEUW!

Svenska moderne binnendeuren
Svenska luxe moderne FSC® gecertificeerde binnendeuren passen perfect bij een modern 
interieur. De deuren hebben een heldere vormgeving door een strak samenspel van verticale 
en horizontale lijnen. De dieper liggende panelen zorgen voor mooie contrasten.  
 
De glasdeuren hebben aan beide zijden dezelfde uitstraling omdat zij geen glaslatten 
bevatten waardoor ze met de smalle stijlen mooi ‘licht en rank’ ogen, terwijl de brede stijlen 
deuren ‘voornaam en rijk’ uitstralen. Deurkrukken met een vierkant rozet passen heel mooi bij 
deze deurserie.

SVENSKA SPECIFICATIES
Opbouw stijlen / dorpels : Opgebouwd uit particle board en 

voorzien van een HDF toplaag.

Panelen : Vlak massief MDF.

Behandeling : UV watergedragen grondverf.

Uitvoering : Stomp en opdek.

Dikte : Ca. 39 mm.

Stijl breedte : 115 mm.

Afwijkende afmetingen : Maatwerk niet mogelijk.

Paneel dikte : 9 mm.

Paumellegaten : Opdek 2015 mm: 2 
paumellegaten op 236 en 1736 
mm uit bovenkant deur. Opdek 
2115 mm: 2 paumellegaten op 336 
en 1836 mm uit bovenkant deur. 
Opdek 2315 mm: 3 paumellegaten 
op 336, 536 en 2036 mm uit 
bovenkant deur.

Glasroede breedte : 100 mm.

Glaslatten : Geen, het fabrieksmatig 
gemonteerde glas is in de stijlen 
en dorpels opgesloten.

Glas :

Blank gehard vlak glas

Keurmerk : Svenska deuren zijn voorzien 
van het FSC® keurmerk en KOMO 
certificering.

Garantie : 12 Jaar garantie. De garantie- 
voorwaarden zijn beschikbaar op 
www.deuren.nl/garantie.

Deurkrukken, binnen-
deursloten en toebehoren
De strakke vormgeving van de moderne Austria deurkrukken sluit 
naadloos aan op elke Austria Nero Svenska binnendeur zodat je een 
geheel krijgt in stijl en karakter. 

Kijk voor het complete overzicht bijpassende deurkrukken, binnen-
deursloten en toebehoren in de Austria prijslijst!

MD ROND
023033 | 0100 | rvs

MD VIERKANT
023038 | 0200 | rvs

MD TOILETSET
rond

023035 | 0102 | rvs
023113 | 1002 | zwart

vierkant
023041 | 0203 | rvs
023118 | 1102 | zwart

BP-89 - 
BLADPAUMELLE

014634 | rvs (links)
014633 | rvs (rechts)
022512 | zwart (links)
022511 | zwart (rechts)

1200 BINNEN-
DEURSLOT
Incl. sluitplaat en rvs 
voorplaat

022000| loopslot
022001 | kastslot
022002 | vrij- bezetslot
022003 | dag- en nachtslot
022004 | cilinderslot

1200 MAGNEET 
BINNENDEURSLOT
Incl. magnetische sluitplaat  
en rvs voorplaat

022010 | loopslot
022011 | dag- en nachtslot
022012 | vrij- bezetslot
022013 | cilinderslot

MD SLEUTELROZET
rond

023036 | 0103 | rvs
023114 | 1003 | zwart

vierkant
023042 | 0205 | rvs
023119 | 1103 | zwart

MD CILINDERROZET
rond

023037 | 0104 | rvs
023115 | 1004 | zwart

vierkant
023043 | 0204 | rvs
023120 | 1104 | zwart


