BOD’OR KTM COLLECTIE

FASCINATIE EN INSPIRATIE.
IN VORM EN FUNCTIE.

VOORWOORD

INHOUD

BOD’OR KTM

INHOUD

Bod’or KTM is een bedrijf van kennis en vakmanschap op het gebied van deuren, technieken en interieur. Bod’or vanuit Nederland

SYSTEEM
Kozijnsysteem

en KTM uit Duitsland zijn samengebracht om vanuit de ‘best of both worlds’ gedachte de beste producten te maken. Het Duitse
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vakmanschap is duidelijk terug te zien in de kwaliteit van de producten wat altijd voorop staat. Elk onderdeel in de productie geeft
net dat beetje extra aandacht. Ook de kwaliteit van de techniek is belangrijk, om het product uiteindelijk in gebruik optimaal te laten
functioneren. Hiervoor zijn zowel deur áls kozijn noodzakelijk. Deze twee producten worden vaak apart genoemd, maar vormen voor
ons één geheel. Bod’or KTM zorgt dat beiden perfect op elkaar aansluiten, zodat niet alleen het uiterlijk van het product hoogwaardig
is maar ook het gebruik van een ander niveau. Daarnaast mag de uitstraling van de producten natuurlijk niet achterblijven. Vanuit de
Nederlandse expertise wordt er daarom gekeken naar het assortiment, wat altijd inspeelt op de trends uit de markt. Zowel vanuit
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eigen ervaring of in samenwerking met gerenommeerde Nederlandse designers bieden wij een collectie aan met voldoende
keuzemogelijkheden om altijd iets passends aan te kunnen bieden. Kortom Bod’or KTM is een verrijking voor elk interieur.
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SYSTEEM

SYSTEEM

KOZIJNSYSTEEM
Het Cube op de wand kozijnsysteem heeft een minimalistische uitstraling,

Cube op de wand systeem

wat zorgt voor een rustig geheel in combinatie met de Bod‘or KTM
deuren. Het op de wand systeem is een hoogwaardig systeem. Er is
gedacht aan een optimale samenwerking tussen deur en kozijn, zonder
zichtbare techniek.
Cube op de wand wordt standaard uitgevoerd met verdekte onzichtbare
scharnieren met een 3 dimensionale instelmogelijkheid. Ook standaard is
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het magnetisch werkende slot, waarbij de dagschoot verborgen is en niet
uitsteekt. Het geïntegreerde rubberen sluitprofiel zorgt voor een goede
afdichting en geeft een mooi sluiteffect met een hoogwaardige
gebruiksgevoel en uitstraling.
Er kan uit een rijk gamma aan verschillende kleuren en afwerkingen
gekozen worden voor het kozijn wat overeenkomt met de kleur en
afwerking van de deur, zodat er een mooi geheel gevormd wordt tussen
deur en kozijn. Er ontstaat zo een interieurstuk in de woning.
Voor een optimaal eindresultaat wordt het Cube systeem geplaatst als de
wand volledig afgewerkt is en ook de eindvloer er in ligt, dus in de
afbouwfase. Gelijktijdig met bijvoorbeeld het plaatsen van de keuken.
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Cube wandumfassend
Cube on the wall

Maße

mm

Dimension mm

KLEUR EN AFWERKING

BASISKLEUREN
De basiskleuren zijn al prachtig in combinatie met de verschillende modellen uit het assortiment
van Bod’or KTM. In onze Premium Silk afwerking is het mogelijk te kiezen voor de kleuren:

Premium Silk
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RAL 9016

KLEUR EN AFWERKING

RAL 9010

Supermatt
In afwerking Supermatt kan er
gekozen worden voor (hier wordt
geen RAL kleur aan gehangen,
omdat door de textuur de kleur
kan afwijken):

Essentieel onderdeel van een prachtige deur-kozijncombinatie is de kleur, maar ook zeker de juiste afwerking. Hier komt
duidelijk een kracht van Bod’or KTM naar voren: het handmatig aanbrengen van lak en fineer. Dit uiterst nauwkeurige
proces is echt vakmanschap en dat is terug te zien in het eindresultaat.

Wit

Zwart

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in kleur en afwerking om zo tot een product te komen dat bij elke individuele
klantwens aansluit.

RAL 9001
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KLEUR EN AFWERKING

COLOR COLLECTION KLEUREN
De signature collectie van Bod‘or KTM op het gebied van kleuren is de Color collection. Deze collectie bestaat uit een kleurenpalet dat is samengesteld
op basis van de designtrends. Het zijn elf kleuren die uiteindelijk weer in verschillende afwerkingen te verkrijgen zijn: Premium Silk lak, Supermatt lak of
Pure Oak fineer.

Premium Silk lak of Supermatt lak
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Milk

Grey White

Sand

Soft Taupe

Stone

Mouse Grey

Pepper

Concrete

Thunder

Soft Black

Pure Oak fineer
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Traffic Black

KLEUR EN AFWERKING

LAK
Afgewerkt met een hoogwaardig laksysteem dat bestaat uit meerdere laklagen en de lak wordt
grotendeels door middel van spuittechniek met de hand aangebracht.
Premium Silk
Premium Silk zorgt voor een afwerking met een lichte glans.
Supermatt
Supermatt speelt in op de huidige trend van texturen,
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namelijk een matte afwerking.
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FINEER

KLEUR EN AFWERKING

Fineline fineer
Naast de optie van Pure Oak fineer afgewerkt met lak uit de Color collection, is het ook mogelijk
te kiezen voor een natuurlijk fineer zonder extra lak kleur. Fineline fineer heeft een natuurlijke

Pure Oak

uitstraling en de kwaliteit blijft hoog door de afwerking met een krasvaste meerlaagse UV lak.

Bij het fineer type Pure Oak kan gekozen worden uit Flame Oak of Line Oak. Bij Flame Oak

Dit type fineer bestaat uit 8 elegante fineren om aan de behoeften van alle klanten te voldoen.

is een natuurlijk verloop van de houtstructuur te zien en bij Line Oak is er een repeterend
patroon te zien van het fineer, wat voor een rustiger geheel zorgt. Beide fineer types zijn
in de gewenste kleur uit de Color collection te kiezen.
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Typen fineer

Flame Oak

Fineline fineer

Line Oak
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Graphite Black Oak

Anthracite Oak

Titanium Oak

Light Grey Oak

Natural Oak

Nut

Wenge

Smoked Oak

COLLECTIE

COLLECTIE

CUBE
De basis van Bod’or KTM is een element die in elk interieur voor een
toegevoegde waarde zorgt. De Cube deur is een moderne, strakke
vlakke deur. Met de prachtige kleurkeuzes en juiste afwerking past
de deur in elk interieur.

De collectie bestaat uit een range aan ‘essentials’ die in
geen enkel interieur mogen ontbreken. Natuurlijk start dit
16

Bij de Cube vlakke deur is het mogelijk te kiezen voor alle eerder
genoemde kleuren uit de Color collection in Premium Silk, Supermatt
of Pure Oak. Ook Fineline fineer is mogelijk.
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met onze basis en dat is de Cube vlakke deur. Daarnaast
vullen lijndeuren en glasdeuren dit assortiment aan.
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COLLECTIE

COLLECTIE

LINES
Een eerste upgrademogelijkheid ten opzichte van de Cube basisdeur is om lijnen toe te voegen aan de deur. Met lijnen
blijft het geheel van het interieur toch rustig, maar krijgt de uitstraling van de deur wel net iets meer.
Het is mogelijk bij lijndeuren om te kiezen voor de afwerking in Premium Silk of Supermatt.
Er is keuze uit 7 type lijndeuren, om voor ieder interieur een passende lijndeur te hebben. Zo kan er worden gekozen voor
de minimalistische uitstraling van één lijn, maar ook een designuitstraling van 4 gecentreerde lijnen is mogelijk.
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Lines 101

Lines 102

Lines 104

Lines 106

Lines 201

Lines 203

Lines 204

COLLECTIE

LUMIA
Een volgende upgrade is om glas toe te voegen aan de deur. Heel veel glas of

De deur is zowel mogelijk in Premium Silk of

juist maar weinig: bij de Lumia glasdeur is beide mogelijk.

Supermatt lak, als ook in Pure oak of Fineline fineer.

Lumia F150

Voor het glas kan er worden gekozen voor helder

Het grootste deel van de deur is glas en dit glas is gecentreerd in het midden.

of mat glas, Parsol Grey met een mooie grijze tint
of Parsol Bronze, een warme bronskleur.

Lumia G125
Het glas vormt bij deze deur een smalle strook.
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Lumia F150

Lumia G125

Helder

Mat

Parsol Grey

Parsol Bronze

BOD’OR KTM COLLECTION

COLLECTIE

SENSE

Helder

Mat

Parsol Grey

Parsol Bronze

Vanuit onze jarenlange expertise op het gebied van glazen deuren in samenwerking met designers hebben wij weer doorontwikkeld en een eigen

3H in hout en gebruik
4H 4Hvan slanke lijsten waardoor de glasoppervlakte meer ruimte krijgt.
2V 2V 2V
3H 3H
4Hgemaakt
industriële
glasdeur op de markt gezet.
Uitgevoerd
Voor de Sense deur kan alleen gekozen worden voor de afwerking in Premium Silk lak.
Voor het glas kan er worden gekozen voor helder of mat glas, Parsol Grey of Parsol Bronze.
Er is keuze uit 7 type glasdeuren, passend bij elk sfeer.
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Sense 0H0V

0H0V
0H0V
0H0V

Sense 1H

1H 1H 1H

Sense 1H1V

1H1V1H1V1H1V

Sense 1V

1V 1V

Sense 2V

2V 2V 1V 1V

3H 3H 2V 2V

Sense 3H

4H 4H 3H 3H

Sense 4H

4H 4H

DESIGNER COLLECTIE

DESIGNER
COLLECTIE

DESIGNER: PIET BOON®
Piet Boon ontwerpt veel woningen. Deuren waren altijd weer
een apart verhaal, maar voor Piet Boon is een deur een ornament.
In het design van Piet Boon is duidelijk te zien dat een simpele deur prachtig is,
met de kruk als een sieraad. In de samenwerking met Bod‘or KTM kon Piet Boon
eindelijk de deuren toepassen die perfect passen bij de Piet Boon stijl.

Model Amsterdam Line
Een moderne strakke deur met
verfijnd lijnpatroon in de vorm
van een paneel.

Naast de Bod’or KTM collectie is ook de designer collectie
24

Model New Amsterdam Line

kenmerkend. Het assortiment bestaat uit een aantal lakdeuren

Een variant op de Amsterdam

en glasdeuren, zorgvuldig ontworpen door gerenommeerde

Line deur door de extra

designers uit Nederland. Trends, maar ook het creëren van een

belijningen.

gevoel van eenheid, zijn basis voor de designerdeuren in de

Model Oostzaan

designer collectie van Bod’or KTM.

Dit model is uitgevoerd met
een uniek groefpatroon met
wisselende breedtes tussen lijnen.

Alle Bod’or KTM designdeuren zijn verkrijgbaar in een lak
uitvoering Premium Silk of Supermatt.

Model Amsterdam
Het model is uitgevoerd zonder
verbindingsovergang tussen
stijlen en dorpels. Een moderne
paneeldeur met haakse profilering
en strakke lijsten.
Model New Amsterdam
Dit model is een variant op de
Amsterdam paneeldeur door
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Amsterdam Line

New Amsterdam Line

Oostzaan

Amsterdam

New Amsterdam

de extra op- en inleglijsten.
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DESIGNER: ERIC KUSTER®
Elk interieur dat Eric Kuster als team ontwikkelt, willen zij 100% afgewerkt
afleveren. Deuren horen daar ook bij. Eric Kuster heeft zich door de jaren heen

DESIGNER: MARCEL
WOLTERINCK®

omringd met fantastische mensen die alles kunnen. De samenwerking met

Voor Wolterinck is de deur één van de belangrijkste elementen in

Bod‘or KTM past daar perfect bij. Ook bij Bod‘or KTM voeren persoonlijke zorg

het interieur. Een goed ontworpen deur past in het totale

en ambachtelijkheid de boventoon, in elke fase van het productieproces. De

interieurbeeld dat bepaald wordt door materiaal, vorm en ritme.

dingen persoonlijk maken, op maat. Dat is luxe. En de ultieme luxe is comfort.

Een goed ontworpen deur kan opvallend zijn. Kan voor herhaling
en ritme zorgen.

26

Model George

Model Le Trait

Uitgevoerd met 4 lijnen die

Uitgevoerd met 4 lijnen dicht tegen

zorgen voor een strakke

elkaar die een uniek verticaal

horizontale vlakverdeling.

lijnenpatroon vormen over de volle
hoogte.

Model William
Dit model is uitgevoerd met
een patroon van kleine
blokken, verdeeld over de
gehele deur.

George

William

Le Trait

BOD’OR KTM COLLECTION
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GARNITUUR

GARNITUUR
Het garnituur van Bod’or KTM voegt een extra element toe
aan het interieurdesign. Het garnituur is niet alleen functioneel,

FSB

FSB 1076
RVS

FSB 1076
RVS

het is van een hoge kwaliteit en een sieraad op de deur.
28

Het ondersteunt de sfeer in de woning en is met aandacht

29

voor detail en functionaliteit geselecteerd.
FSB 1076
Mat zwart
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FSB 1076
Mat zwart
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GARNITUUR

OLIVARI

FORMANI
Piet Boon

Olivari Trend
RVS (IS)

Olivari Planet Q
RVS (IS)

Olivari Link
RVS (IS)

Olivari Plume
Chroom (CR)

Piet Boon One L/L
afmeting L-20, RVS

Piet Boon One L/L
afmeting XL-20, RVS
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Piet Boon One L/L
afmeting L-20, Mat zwart
Olivari Trend
Antraciet mat (US)

Olivari Planet Q
Antraciet mat (US)

Olivari Link
Antraciet mat (US)
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Piet Boon One T/T
afmeting L-20, RVS

Piet Boon One T/T
afmeting L-20, Mat zwart

Piet Boon One T/T
afmeting XL-20, RVS

Piet Boon One T/T
afmeting XL-20, Mat zwart

Piet Boon One L/L
afmeting XL-20, Mat zwart

Olivari Plume
Antraciet mat (US)

BOD’OR KTM COLLECTION
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GARNITUUR

GARNITUUR

FORMANI
Marcel Wolterinck

SENSE
Voor de Sense collectie wordt een ander garnituur toegepast, waarbij er
geen standaard slot met standaard garnituur mogelijk is. Dit heeft te
maken met de smalle stijlen van de deur. Er wordt hier een speciaal
magneetslot van Simonswerk toegepast. Verder kan er gekozen worden
voor een Simonswerk greep of een Bobby large greep. Beide modellen
passen perfect op de Sense deur.
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Marcel Wolterinck L / L
RVS
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Marcel Wolterinck T / T
RVS

Simonswerk
RVS en mat zwart
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Bobby large
RVS

NOTITIES
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Afbeeldingen kunnen in sommige gevallen oude kozijnsystemen of garnituur
tonen wat in het verleden is toegepast. De afbeeldingen zijn puur ter illustratie
voor de deurmodellen. Afwijkende kozijnsystemen of garnituur wat niet
specifiek benoemd wordt in de brochure als onderdeel van de collectie kan
niet toegepast worden.
Kleuren kunnen afwijken van hoe deze er in het echt uitzien. Het is altijd
mogelijk kleurstalen op te vragen.

Contactgegevens:
Bod’or KTM BV
Broekstraat 1 | 5711 CT Someren
Postbus 26 | 5710 AA Someren
Nederland
T

+31 (0)493 520 240

I

www.bodor-ktm.nl

E

info@bodor-ktm.nl

K.v.K.

17269704
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