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NIEUWE INDUSTRIËLE BLIKVANGERS! Kijk op pagina 36

Afgelakte deuren
Betaalbaar design
100% Nederlands
Puur gemak



Een andere kleur op de muur, een nieuwe 
bank, kussens en verrassende accessoires. 
Een kleine make-over kan al een groot 
verschil maken. Heb je hierbij wel eens 
aan je binnendeuren gedacht? Die maken 
je huis pas echt af! 

Met een binnendeur van Arne & Bodil 
tover je jouw deur in een mum van tijd om 
tot een toonbeeld van je persoonlijke stijl. 
Veel tijd hoeft dit niet te kosten, want 
onze deuren zijn kant-en-klaar. Aflakken, 
glas en slot monteren, dat hebben wij al 
voor je gedaan. Kun jij snel genieten van 
je nieuwe binnendeur. 

Maak een keuze uit onze veelzijdige collectie. 
Er is altijd een deur te vinden die past bij 
jouw woonstijl. Of je nu houdt van wit, 
zwart of deze twee kleuren gecombineerd, 
de keuze is aan jou! In de collectie hebben 
we ook schuifdeursystemen. Deze slimme 
ruimtebespaarders bieden uitkomst in veel 
situaties en zijn echte eyecatchers in het 
interieur. 

Sla naar hartenlust aan het mixen en 
matchen. Je staat versteld van het resultaat 
en nog betaalbaar ook! Laat je inspireren 
en gun jezelf het allerbeste.

Veel woonplezier!
 
    
         Arne & Bodil

Niets is leuker dan af en
toe je interieur veranderen

De binnendeur
     als meubelstuk

design | model ABD16 met satijnglasExpression | model ABD507 met zwarte glaslatten (optioneel) met blank glas
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Het wordt allemaal 
nog mooier met 

zwarte glaslatten 

NIEUW
Nu ook met rookglas!
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Jouw aankoop
maken wij zoals je wilt
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uit onze collectie
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16 Trend

26 Expression 

36 Nova design black

Kijk voor prijzen en het samen- 

stellen van jouw deur op karwei.nl 

of scan de QR-code.

Voor meer informatie en inspiratie kijk op arnebodil.nl
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Nieuw in de collectie
  bij Arne & Bodil

Jouw smaak, jouw keuze
Deuren zijn zowel functioneel als decoratief. Arne & Bodil heeft dan ook deuren in de collectie, 
die niet alleen passen bij elke woonstijl, maar het ook goed doen in verschillende ruimtes in 
huis. Of je nu een deur zoekt voor de woonkamer, hal of bovenverdieping. Wij hebben de deur 
die het beste past bij jouw woonvraag- en smaak. 

Nova design black | model NDB900 met blank glas en Expression | model ABD566



Nieuwe deurmodellen bij  
Nova design black  
Geef je interieur een industriële look. Kies voor een 
zwarte glasdeur uit de stijlserie Nova design black. 
Trendy uitgevoerd in look a like staal zwart en met 
een hippe, slanke profilering. Passend bij jouw 
woonsmaak kun je kiezen uit drie verschillende 
glassoorten. Creëer een bijzonder accent met 
rookglas, kies voor satijn/mat glas voor geen 
doorkijk of ga voor tijdloos blank glas.  
Laat je inspireren op pagina 37.

Eigentijdse, nieuwe deurmodellen 
bij Frame
De afgelakte deuren van Frame zijn echte  
eyecatchers, helemaal met zwarte glaslatten,  
die je optioneel kunt kiezen. Met deze deuren  
geef je je interieur in no time een nieuwe twist. 
Helemaal met rookglas dat nieuw in de collectie is.
Benieuwd? Kijk op pagina 27. 

Nieuw: charmante 

combinatie met rookglas

Nieuwe smaakmakers 

voor je interieur!

Twee nieuwe stijliconen vullen  

de Nova design black collectie 
aan.

NIEUW!

Expression | model ABD507 met  
zwarte glaslatten (optioneel) met rookglas en ABD557

NDB905 NDB906

ABD521

ABD525

ABD571

ABD575

Zwarte glaslatten optioneel

collectie van Svedex  I  5  



Uniek concept 
     voor jou

Doe het (niet) zelf
Een goed begin is het halve werk. Wij helpen 
jou daar graag bij en hebben het meeste werk 
al voor je gedaan. Schuren, afplakken, boren, 
aflakken… dat is nu écht verleden tijd. De 
unieke deuren van Arne & Bodil zijn namelijk 
kant-en-klaar. Alle deuren (m.u.v. Nova design 
black) zijn strak afgelakt met de hoogwaardige 
Svedex Superlak®, een unieke lak. De deuren 
van Nova design black zijn ook hoogwaardig en 
compleet afgewerkt, in zwart. Ook het glas en 
slot monteren wij af fabriek al voor je.  
Eenvoudiger kan dus niet: klaar om direct  
af te hangen! 

Ultiem gemak

     Dat is echt 
     verleden tijd! 

Schuren, 
afplakken,     
aflakken, 
boren ...? 

ABD18

Ar
ne 

& Bodil, de deur die alles al heef 

 Dit doen wij:

 •  Aflakken 
 •  Glas monteren       
 •  Slot monteren 

   
Dat is all-in 

gemak!

Extra wit, Wit en Warm wit

Alle Arne & Bodil deuren zijn te bestellen in drie wittinten (m.u.v. Nova design black)



Originele Svedex Superlak®  
Kwaliteit
Wist je dat alle Arne & Bodil binnendeuren van 
topkwaliteit zijn? Hoe dat kan? In het Gelderse 
Varsseveld ontwerpt en produceert Svedex de 
collectie afgelakte binnendeuren van  
Arne & Bodil en lakt ze superstrak af met 
Svedex Superlak®. Deze ongekend duurzame 
lak is uniek en van een kwaliteit die nergens 
anders in Nederland te vinden is. De harde 
Superlak® laklaag biedt de deuren optimale 
bescherming tegen krassen, vlekken en zelfs 
zonlicht. Hierdoor zien je Arne & Bodil deuren 
er na jaren nog als nieuw uit. De schildpad 
waarmee Svedex haar Superlak® aanduidt, staat 
onmiskenbaar voor het beschermende pantser 
van Svedex Superlak® op Arne & Bodil binnen-
deuren. Om te verzekeren dat je met de beste 
lakdeur van Nederland te maken hebt, is het 
kwaliteitskeurmerk Originele Svedex Superlak® 
Kwaliteit ontwikkeld. Dit kwaliteitskeurmerk 
geeft je de garantie dat je Arne & Bodil deur is 
afgelakt met Svedex Superlak® en dat het gaat 
om originele Svedex kwaliteit.

Get inspired!
Arne & Bodil inspireert je graag om je 
interieur nog meer aan te passen aan jouw 
persoonlijke smaak. Door de riante keuze 
aan deurmodellen in de Design-, Trend-,  
Expression en Nova design black-series  
en de verrassende mogelijkheden aan lijn-, 
paneel- en glasdeurdesigns zit er altijd een 
deur voor je bij, die je persoonlijke stijl 
onderstreept. Wedden dat jouw favoriet er 
tussen zit? 

Laat je inspireren! kijk op arnebodil.nl

Een waterval van de unieke, krasvaste lak; 

Svedex Superlak® voor een strak resultaat

Betaalbaar design   
Met Arne & Bodil heb je wel heel veel deur 
voor je geld. Naast het strakke Scandinavische 
design en de de sublieme afwerking zijn de 
kant-en-klare deuren bijzonder betaalbaar.  
En omdat het lakken, de boringen en andere 
voorbereidingen al voor je zijn gedaan, zijn er 
geen bijkomende kosten! Zo brengen we met 
betaalbare ontwerpen een prachtig passende 
sfeer in je huis. Voor actuele prijzen kijk op 
arnebodil.nl en karwei.nl.

Oog voor het milieu  
Op de vraag of Arne & Bodil zorg draagt 
voor het milieu kunnen we kort en bondig 
antwoorden. Ja, natuurlijk! Onze deuren  
zijn voorzien van de FSC®-certificering.  
Je garantie dat het hout afkomstig is uit 
verantwoord beheerde bossen. En in onze 
unieke lak Svedex Superlak® worden geen 
oplosmiddelen gebruikt.
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ABD509

Arne & Bodil 
      loves...

ABD07

Arne & Bodil houdt van wonen, design en van lekker mixen  

en matchen. Designbank, oud kastje of stoere lamp, het zijn 

deze dingen die je huis karakter en persoonlijkheid geven.  

Net zoals onze deuren! Je huis is net zoals jij uniek en dat  

zijn onze deurmodellen ook. Wat je woonstijl ook is, bij  

Arne & Bodil is altijd een deurmodel te vinden die past bij 

jouw smaak. Wij brengen je graag op ideeën en hebben  

een paar hippe items voor je verzameld.

Volop inspiratie voor je interieur: 
arnebodil.nl
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ABT202 NDB905

Welke smaakmaker van Arne & Bodil past bij jou? 
Ontdek de verschillende woonstijlen op pagina 10.

Betaalbare kwaliteit  
van Hollandse bodem
Koop je een binnendeur van Arne & Bodil.  
Dan ben je verzekerd van een oerdegelijk en 
toch zeer betaalbaar product, dat volledig  
in Nederland is geproduceerd. En nog  
kant-en-klaar ook.

Binnendeur als meubelstuk
Een binnendeur is toch wel vaak het onderge-
schoven kindje in ons huis. Onterecht! Het is 
een basisstuk waarmee je je interieur net dat 
beetje extra persoonlijkheid geeft. Wij zien 
onze stijlvolle deuren dan ook als een meubel-
stuk; een volwaardig onderdeel van je huis en 
een smaakmaker voor elk vertrek. Zeg nou zelf: 
jouw huis verdient toch ook zo’n fraaie 
binnendeur?

Volg ons op 
 Pinterest
 Instagram &

NIEUW!

collectie van Svedex  I  9  



Ontdek je 
      woonstijl...

  Sfeervol en elegant.

   Te herkennen aan hun 
landelijke klassiek design.

  Verkrijgbaar als glasdeur, 
paneeldeur of lijndeur.

Trend  
Ben jij een liefhebber van sfeervolle 
vormgeving. Hou je van klassieke 
lijnen en elegante ontwerpen? Dan is 
de bijzondere Arne & Bodil Trend-serie 
precies wat jij zoekt.

 Strak en modern.

  Voorzien van glas, panelen 
of fraaie belijning.

   Stuk voor stuk oogstrelend 
dankzij hun unieke design.

Design 
Hou jij van stijl zonder franje? Van 
strakke lijnen en kubistische vormen? 
Met een vleugje retro, maar in een 
moderne uitvoering? Dan is de Arne & 
Bodil Design-serie geschikt voor jou!

Saaie, standaard deuren? Die vind je niet bij Arne & Bodil. Wij geven je graag wat te kiezen. 

Onze collectie bestaat uit vier stijlen, met daarbinnen een divers palet fraaie binnendeuren 

voor iedere smaak. We stellen ze graag aan je voor en ontdek je woonstijl.
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&Bodil, de deur die alles al heef !

  Dit doen wij:
• Aflakken 

•  Glas monteren       
•  Slot monteren 

   Dat is all-in
   gemak!

  Stijlvol en industrieel.
 

  In uitgesproken zwart.
 

  Verkrijgbaar als glasdeuren.

  Te combineren met alle lijndeuren.

  Keuze uit blank-, satijn/mat- en rookglas.

Nova design black 
Durf jij te kiezen voor zwart in het interieur? 
De eigentijdse, zwarte glasdeuren van de 
Arne & Bodil Nova design black-serie zijn stuk 
voor stuk smaakmakers voor het interieur en 
onderstrepen jouw smaak. 

  Opvallend krachtig en vernieuwend.

  Herkenbaar aan hun  
uitgesproken uiterlijk.

  Verkrijgbaar als glas- en lijndeuren.
 

  Verkrijgbaar met zwarte glaslatten. 

Expression  
Ben jij creatief en zet je graag jouw eigen 
stempel op je interieur? Met in het oog 
springende accenten voor de finishing 
touch? Dan word je op je wenken bediend 
met de Arne & Bodil Expression-serie. 

Op pagina 56 vind je een overzicht van alle deuren!

collectie van Svedex  I  11  



Design | model ABD21 met blank glas

Is jouw stijl modern? 
Dan is de Design-serie helemaal jouw smaak. Moderne, strakke vormen en subtiele designs 
vormen de boventoon in deze eigenzinnige collectie van Arne & Bodil. Stuk voor stuk unieke 
designs passend voor elke ruimte in je huis. Met keuze uit 18 verschillende binnendeuren zit er 
altijd wel een geschikte deur voor je bij. Ga voor je persoonlijke smaak én kleur en kies je deur in 
de kleur Wit, Extra wit of Warm wit. Trouwens ook onderling zijn de glas-, paneel- en lijndeuren 
met elkaar te matchen. Aan jou de keus! 

Design
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ABD07 ABD16

ABD17 ABD20 ABD21

Glasdeuren

Vlakliggende glaslat 

(optioneel)

Arne & Bodil 
Design deuren zijn:

Glas en slot al gemonteerd
Naast dat wij het strak voor je aflakken, monteren wij ook af fabriek het 
gewenste glas en het slot voor je. De prijs wordt er niet anders van, het 
klussen wel! Jij houdt tijd over voor andere leuke dingen.

Alle Design-deuren 
zijn optioneel  

verkrijgbaar met  
vlakliggende glaslat

 Strak en modern.
 

Voorzien van glas, 
panelen of fraaie belijning.

 
Stuk voor stuk 

oogstrelend dankzij 
hun unieke design.

collectie van Svedex  I  13  



ABD45 ABD46

Voor jou al gelakt!
Gemak heeft bij Arne & Bodil een naam; Svedex Superlak®. Een unieke krasvaste laklaag waardoor 
onze deuren superstrak in de lak zitten. Bovendien heb je 10 jaar garantie op de duurzaamheid van 
de lak. Ook fijn, je kunt kiezen uit verschillende kleuren wit. Wit, Extra wit of Warm wit. Hoe wil jij je 
deur hebben?

Glas- paneeldeuren

ABD44ABD18 ABD19

opliggende glaslat

vlakliggende glaslat(optioneel)



D
es

ig
n

D
es

ig
n

ABD124

ABD115 ABD108 ABD109ABD110

ABD122 ABD123

Vlakke deur en lijndeuren

Vlakke deur
Houd je van strak maar dan ook écht strak eenvoudig? Dan is een vlakke dichte deur 
(ABD100) een prachtige opstap naar jouw ideale gemak. Met een fraaie deurkruk als 
finishing touch breng je net dat beetje meer woongenot in jouw huis! En wil je nog dat 
beetje meer kies dan voor een fantastische lijndeur!

ABD100

Strak en vloeiend

lijnpatroon

Prachtige 
aflopende lijnen 

bij ABD108  

NIEUW!

collectie van Svedex  I  15  



Trend | model ABT104 met satijn/mat facetglas

Trend

Ga jij voor sfeervol klassiek?
De deuren uit de Trend-serie onderstrepen je woonsmaak. Een voor een prachtige elegante 
klassiekers waarmee je elke richting uit kan voor een sfeervolle uitstraling in je huis. Kies voor 
een stijlvolle paneeldeur of glasdeur of maak een mooie combinatie. Door de rijke glaslatten 
en panelen zijn het echte blikvangers in je huis. 
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ABT101 ABT102ABT103

ABT104 ABT105

Glas- en paneeldeuren

  Sfeervol en elegant.
 

   Te herkennen aan hun 
landelijke klassiek design.   

 
   Verkrijgbaar als glasdeur, 

paneeldeur.
      

Arne & Bodil 
Trend deuren zijn:

ABT116

ABT113

De Trend-serie  
(m.u.v. landelijke  
deuren, p. 25)  
zijn optioneel  

verkrijgbaar met 
vlakliggende of 

verzonken glaslatten.

opliggende glaslat

verzonken glaslat(optioneel)

collectie van Svedex  I  17  



ABT112

Glas- en paneeldeuren

Wit 3x anders
Heb je een spierwit keukenblok in je huis waar je deuren bij moeten passen of zijn de muren een 
warm kader voor je huiskamer en wil je deze sfeer doortrekken in je deuren? Met de drie wittinten 
van Arne & Bodil kun je je huis 3x anders maken. We lakken de deuren voor je af naar wens in de 
kleuren: Wit, Extra wit of Warm wit. Zie pagina 64 of ga naar jouw KARWEI en bekijk daar de 
kleurenwaaier.

ABT106ABT107

Prachtige rijke kraalprofilering



Tr
en

d
Tr

en
d

Tr
en

d
Tr

en
d

ABT117ABT120

ABT118ABT108 ABT115

Glas- en paneeldeuren

Rijkere uitstraling
De deurmodellen uit de Trend-serie (m.u.v. landelijke 
deuren, pagina 25) zijn optioneel verkrijgbaar met 
vlakliggende of verzonken glaslatten. 
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Trend | model ABT26 met 12 vlaks blank glas met geslepen lijnen

Smaakvol traditioneel als woonsmaak?
Wil je elegantie in een modern jasje? Dan zijn deze Arne & Bodil deuren precies waar je naar zoekt. 
De deuren zijn tijdloos mooi.  Of het nu een lijn-, paneel- of glasdeur is, deze deuren geven je huis 
karakter. Let maar eens op de uitgebalanceerde vlakverdeling waardoor deze deuren een extra 
slank uiterlijk krijgen. Er zijn maar liefst 18 modellen waaruit je kan kiezen. En het leuke is ...  
ook onderling combineren ze perfect met elkaar. Natuurlijk blijven ook deze deuren jarenlang  
mooi door onze Svedex Superlak®.
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ABT16 ABT26ABT17 ABT27

ABT21 ABT22 ABT23 ABT24

Glas- en paneeldeuren

collectie van Svedex  I  21  



ABT42 ABT43 ABT44

ABT45 ABT46

Glas- en paneeldeuren

Een blijvende
sfeervolle

smaakmaker

Een veilig idee 
Als een Arne & Bodil deur grote glasopeningen 
heeft, dan maken wij standaard gebruik van gehard 
veiligheidsglas, dit is sterker dan gewoon glas. 

   
Sp

an
nen

d samenspel

Combineer eens een 
schitterende lijndeur bij 

een klassieke glasdeur uit 
de Trend-serie. 

Ook mooi in de kleur 
Warm wit.
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ABT47 ABT38 ABT39

ABT40 ABT36

Lijndeuren

Rijkere uitstraling
De deurmodellen uit de Trend-serie (m.u.v. landelij-
ke deuren, pagina 25) zijn optioneel verkrijgbaar 
met vlakliggende of verzonken glaslatten. 
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Trend | model ABT200 met satijn/mat glas

Ben jij in voor hip & stoer landelijk?
Wij brengen landhuisdeuren in een modern jasje. Met strakke lijnen en een eigentijdse 
ruitverdeling haal je het stoere en hippe landleven in je huis. Ben je op zoek naar iets 
speciaals? Combineer deze deuren eens met het schuifdeursysteem Move Zwart.  
Een prachtige combinatie als resultaat! 
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ABT200 ABT201 ABT202 ABT203

ABT204 ABT252ABT250 ABT251

Glas- en lijndeuren

Mooie ruitverdeling

Haal het
landleven in huis

collectie van Svedex  I  25  



Creëer de deur die bij jouw leefstijl past!
We mogen het gerust zeggen: Arne & Bodil heeft de binnendeur opnieuw uitgevonden 
en aan de tekentafel gespeeld met glasvlakverdeling en lijnpatronen als nooit 
tevoren. Meer of minder glaslatten, horizontaal of verticaal geplaatst, of juist een  
mix van beide: het is allemaal mogelijk zo blijkt uit de grootschalige variëteit aan 
deurdesigns binnen Expression-Frame. De ontwerpen staan klaar om door jou 
gekozen te worden. Dus, het is nu aan jou!

Expression | model ABD507 met zwarte glaslatten (optioneel) met rookglas en ABD557

Expression
Nieuw

Nu ook met 
rookglas!
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Een uniek concept
Met Frame ga je sowieso voor een persoonlijke stijl en een nieuwe look voor je huis. Dus: geef 
jouw huis, jouw leven op een individuele wijze gestalte met deze voor jou ontworpen unieke 
kant-en-klare glasdeuren met zwarte of witte glaslatten naast smaakvolle lijndeuren. 

Boordevol combinatie
Arne & Bodil draait de hand er niet voor om als het om combineren gaat. Binnen Frame is de 
keus ruim. En je bent natuurlijk niet perse gebonden aan een specifiek model, want je kunt alle 
Frame deuren naar wens met elkaar combineren. Dit komt omdat alle lijndeuren een krachtig 
lijnpatroon hebben dat zondermeer past bij alle glasdeuren. Dat is nog eens keus!

Schitterend contrast
Op zoek naar een mooi contrast? Of wil je een 
bijzonder combinatie in kleur; kies dan voor zwarte 
glaslatten op de witte Frame glasdeuren. Zo heb je 
het beste van beiden. 

ABD524ABD521 ABD575ABD525

Zet de toon en laat jouw stijl zien met 

een glasdeur met zwarte glaslatten. 

Je zult versteld staan van het effect!

NIEUW!NIEUW!NIEUW!NIEUW!
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    Opvallend krachtig  
en vernieuwend.

   Herkenbaar aan hun
   uitgesproken uiterlijk.

Verkrijgbaar als glas- 
en lijndeuren.

Arne & Bodil 
Expression deuren zijn:

Nieuw in 
de collectie

Zwarte glaslatten optioneel
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Glas- en lijndeuren

ABD575ABD525

ABD517 ABD567

Het wordt allemaal nog mooier met een 

zwarte deurklink. (optioneel te kiezen bij alle 

deuren van Design, Trend en Expression)

Zwarte deurklink Close

ABD524

NIEUW!zwarte glaslattenoptioneel

Zwarte glaslatten optioneel

NIEUW!zwarte glaslattenoptioneel

NIEUW!
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Slijt- en krasvast
Een huis is om in te leven. En dan kun je maar beter 
deuren hebben die tegen een stootje kunnen. Ook alle 
Frame deuren zijn afgelakt met Svedex Superlak®.

ABD518 ABD568

Ex
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NIEUW!nu ook met rookglas

Rookglas,  
sfeermaker van nu 

ABD516 ABD566

Zwarte glaslatten optioneel

Zwarte glaslatten optioneel
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ABD521 ABD571

Glas- en lijndeuren

ABD522 ABD572

Uitgesproken binnendeuren
Frame kenmerkt zich in uitgesproken binnendeuren, de grote variatie, de combinatie 
van glas- en lijndeuren en het toepassen van witte of zwarte glaslatten (optioneel).  
Zet de toon en laat jouw stijl zien. 

Expression | model ABD568
Maak sfeer met zwarte details

NIEUW!NIEUW!
NIEUW!zwarte glaslattenoptioneel

NIEUW!zwarte glaslattenoptioneel
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ABD563
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ABD552

Expression | model ABD507 met zwarte glaslatten (optioneel) met blank glas en ABD557

Ga je voor blank glas of kies je 
voor satijn/mat glas of rookglas?
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ABD509 ABD559

ABD506 ABD556

Glas- en lijndeuren

ABD507 ABD557

Zwarte glaslatten optioneel

Zwarte glaslatten optioneel

Zwarte glaslatten optioneel

NIEUW!
Drie glassoorten:•  blank glas•  satijn/mat glas•  rookglas

Volop keuze
Ook qua kleur is er volop keuze bij Arne & Bodil. Je kunt kiezen uit drie 
Superlak® wittinten: Wit, Extra wit of Warm wit. Bij de Frame-serie kun  
je voor je glasdeur zelfs kiezen tussen witte of zwarte glaslatten en  
uit drie glassoorten: blank glas, satijn/mat glas en rookglas. 
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ABD504 ABD554

ABD550 ABD501 ABD551ABD500

Typisch Arne & Bodil 
Frame is typisch Arne & Bodil: lekker praktisch want kant-en-klaar afgelakt met 
Svedex Superlak®, met oog voor detail vormgegeven en nog betaalbaar ook!

Glas- en lijndeuren

Witte glaslatten

Zwarte glaslatten optioneel

Zwarte glaslatten optioneel

Zwarte glaslatten optioneel
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Deuren die gezien mogen worden!
De Arne & Bodil Expression-serie mag gezien worden. Dat is een ding wat zeker is. De deuren 
kenmerken zich door een krachtig design met spannende, repeterende lijnen. Ideaal om je 
woonomgeving in lijn te brengen met jouw persoonlijke  smaak. Bovendien kun je een deur  
uit de Expression-serie perfect combineren met een glasdeur uit de Design- of Trend-serie.

Expression | model ABD84 en Design | model ABD16 met satijn/mat glas
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ABD81 ABD82

ABD83 ABD84

Lijndeuren

Spannende, repeterende lijnen
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Nova design black | model NDB903 met blank glas

Nova design 

Haal een nieuwe sfeer in huis!
In de Nova design black serie vind je deuren die je huis nog mooier maken.  
Vijf eigentijdse glasdeuren die zo goed als toepasbaar zijn in vrijwel elk interieur  
en die een bijzondere en industriële look geven.
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NDB906

NDB900 NDB901

NDB905NDB903

Glasdeuren

Arne & Bodil 
Nova design black 

deuren zijn:
In uitgesproken

zwart. 

Verkrijgbaar als
glasdeuren.

Te combineren met
alle lijndeuren.

Nieuwe blikvangers in 
de collectie!

Kijk voor zwarte deurklinken op 
pagina 40

Handig!
De glasdeuren van Nova design black 
zijn natuurlijk ook kant-en-klaar en 
worden standaard geleverd met:

•  Gemonteerd veiligheidsglas

•  Deurklink (verplichte keuze uit  
vier bijpassende deurklinken)

• Gemonteerd loopslot

Dat is ultiem gemak voor jou!

Ook mooi als 
schuifdeur in 
combinatie met 
Move Zwart modern.
Zie pagina 42.

StylingtipNIEUW! NIEUW!
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Ontdek de glassoorten van Nova design black 

Naast blank glas kun je nu ook kiezen uit satijn/mat en rookglas.  

Kies je favoriet en maak daarmee je Nova design black glasdeur compleet. 

Rookglas is helemaal in en staat geweldig in combinatie met de zwarte Nova design black deuren. 
Dit bijzondere, transparante glas brengt dankzij de iets donkere kleur sfeer en charme in je huis. 
Bovendien onderstreept het de industriële sfeer van nu in combinatie met zwart. 

Ook met satijn/mat glas creëer je een mooie combinatie. Gegarandeerd geen doorkijk van de ene 
naar de andere ruimte maar tegelijkertijd wel licht en een mooi effect om jouw huis meer karakter 
en persoonlijkheid te geven met een zwarte deur. Uiteraard blijft een Nova design glasdeur met 
blank glas ook nog steeds een regelrechte blikvanger.

Blank glas, tijdloos mooi
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Satijn/mat glas,
spannend samenspel 

Rookglas,  
sfeermaker van nu 

Handig!

Trouwens, je hoeft  
het glas niet zelf in de 

deur te monteren. Deze 
klus doen wij voor jou. 

Kun jij snel genieten van 
je nieuwe, zwarte Nova 

design glasdeur. 
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Om je Nova design black glasdeur(en) fraai af te stylen zijn er voor deze serie bijpassende Nova deurklinken. 
Qua uitvoering en uitstraling passen deze vier deurklinken perfect bij de slanke stijlbreedte van de Nova 
design black glasdeuren. 

*  De deurmodellen van Nova design black 
worden standaard inclusief loopslot 
geleverd.

LET OP: Je Nova design black glasdeur gaat uitsluitend in combinatie met  één van deze slanke deurklinken

Close

Joy

Enter

Air

Welke Nova deurklink kies jij?*

Maak je Nova design black glasdeur compleet

Nova design black | model NDB903 met blank glas
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Deze stylingtip willen we je niet 
onthouden. Kies je voor zwart 
deurbeslag? Denk dan ook aan 
bijpassende zwarte scharnieren  
voor je stompe deuren. 

Stylingtip

Maak je Nova design black glasdeur compleet

Wist je dat ...
Nova deurklinken Enter, Close,  
Air en Joy in loop- of vrij/
bezetslot-uitvoering zijn ook te 
combineren met alle  
Arne & Bodil binnendeuren. 

Hoe makkelijk is dat!

Stomp of opdek? 
Aan jou de keuze
Alle Nova design black glasdeuren zijn in 
stomp en opdek verkrijgbaar. Je ontvangt 
bij een stompe Nova design black glas-
deur(en) een luxe montagesetje. Je hebt de 
keuze uit een variant met zwarte scharnieren 
om je glasdeur compleet zwart af te stylen 
en een variant met RVS scharnieren als dit 
beter past in je interieur. Welke kleur  
scharnieren jouw voorkeur ook heeft,  
voor de prijs maakt dit niets uit.
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Nova design black | model  NDB900 met rookglas
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Schuifdeursysteem Move Zwart modern, deurmodel ABD517 met zwarte glaslatten (optioneel) met satijn/mat glas

Schuifdeursystemen

Slimme ruimtebespaarder
Creëer een nieuwe look met één van de fraaie schuifdeursystemen van Arne & Bodil. Het is zowel 
praktisch als een zeer sfeervolle aanwinst voor je huis. Smaken en woonstijlen verschillen en daar 
speelt Arne & Bodil natuurlijk op in met een viertal voor de wand systemen: van strak aluminium, 
rond en geraffineerd RVS tot en met stoere zwarte uitvoeringen. Wat je stijl of smaak ook is, zo 
goed als alle deuren uit de Arne & Bodil collectie kunnen worden gecombineerd met één van de 
systemen. Al met al: een slimme mooimaker!
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Mooi en praktisch is wat Arne & Bodil  
betreft de ideale combinatie. Laat dit nou van 
toepassing zijn voor het schuifdeursysteem Move 
Zwart modern. Een echte smaakmaker voor je 
interieur. Het systeem is leverbaar in één afmeting 
(lengte: 2 meter) en zowel in enkel- als dubbel-
deurs verkrijgbaar. Wil je een dubbeldeurs- 
uitvoering, bestel dan 2 systemen. 

Praktisch, 
ruimtebesparend 
en nog mooi ook
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Move Zwart modern

Schuifdeursysteem Move Zwart modern, deurmodel ABD517 
met zwarte glaslatten (optioneel) met satijn/mat glas



Move Zwart landelijk

Schuifdeursysteem Move Zwart, deurmodel ABD123 

Een stoere & iets landelijke variant in zwart metaal is 
helemaal van nu! Zowel in enkel- als dubbeldeurs is 
dit systeem een aanwinst voor je huis. Het systeem is 
leverbaar in één afmeting (lengte: 2 meter). Voor een 
dubbeldeurs uitvoering combineer je twee systemen 
met elkaar.  

Stoer en landelijk 
in je huis

Voor bijpassende schuifdeurgrepen kijk op pagina 48.

Let op!
Move Zwart landelijk  
is niet mogelijk bij  

de deuren van  
Nova design black.
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Move Alu

Schuifdeursysteem Move Alu, deurmodel ABT23 met satijn/mat glas

Dit strakke aluminium systeem zorgt voor een 
moderne stijl in je interieur. Mooi in combinatie  
met een moderne glasdeur of lijndeur. Move Alu  
is leverbaar in één afmeting (lengte 2.10 meter).  
Wil je een dubbeldeurs uitvoering? Dan kies je  
voor twee systemen die je op elkaar aan laat sluiten.

Zeker zijn van afmetingen en andere technische weetjes?
Kijk eens op arnebodil.nl voor het bepalen van de juiste afmeting van het systeem en de 
Arne & Bodil deur. Maar ook andere ‘must have’ weetjes voor de bestelling. Dan weet je 
zeker dat je goed zit én welke mogelijke extra opties jij voor dubbeldeurs misschien nog 
nodig hebt. Ook staan hier de meest gestelde vragen over onze schuifdeursystemen voor  
jou op een rij!

Zorgt voor een moderne 
stijl in huis
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Een kwalitatief RVS systeem voor een industriële 
sfeerinvulling; dat is Move RVS. Het systeem is 
leverbaar in één afmeting (lengte: 2 meter). 
Wil je liever een dubbele schuifdeur? Dan heb 
je twee dezelfde systemen nodig. Deze kan je 
op jouw manier laten aansluiten zodat de totale 
look mooi doorloopt. 

Move RVS

Schuifdeursysteem Move RVS, deurmodel ABD108

Een industriële        sfeerinvulling; dat is Move RVS
 

Montage-klaar! 
Dat is All-in-gemak 
van Arne & Bodil!



Ex
pr

es
si

on
Ex

pr
es

si
on

Ex
pr

es
si

on
Ex

pr
es

si
on

All-in-gemak staat bij Arne & Bodil voorop! 
Aan jou de keuze!
De Arne & Bodil schuifdeursystemen zijn los verkrijgbaar maar je kunt er ook voor 
kiezen om het systeem direct te combineren met de strak afgelakte Arne & Bodil 
binnendeur uit de serie Design, Trend of Expression of een zwarte glasdeur uit de 
serie Nova design black. Wij maken de deur 'montage-klaar' voor het systeem en 
doen alle bewerkingen. Is het voor jou alleen nog een kwestie van ophangen en 
genieten maar.

Dit doet Arne & Bodil voor jou:  
1   Wij boren de bevestigingsgaten voor eenvoudige ophanging alvast in de nieuwe 

deur (m.u.v. Nova design black), geheel passend bij het systeem dat je hebt 
gekozen. 

2  Wij frezen de groef aan de onderzijde voor de bodemgeleider in de nieuwe deur, 
 geheel passend bij het systeem dat je hebt gekozen. 
3   Wij frezen én monteren de gekozen deurkom alvast in jouw nieuwe deur  

(Design, Trend en Expression) en boren de bevestigingsgaten voor de deurgreep  
al in jouw nieuwe deur (Design, Trend, Expression en Nova design black).

Voor meer informatie en inspiratie kijk op arnebodil.nl
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Schuifdeurgarnituur
Kies je voor een schuifdeur, dan heb je de keuze uit  fraaie deurkommen en deurgrepen.  
Wordt het een deurgreep, dan boren wij de bevestigingsgaten al voor je in de deur.

Schuifdeurkommen 
(gemonteerd) 

Schuifdeurgrepen 
(los geleverd) 

Schuifdeurgrepen

Schuifdeurkommen 

* Let op!
Schuifdeurkommen  
Cube en Studio zijn  

niet mogelijk bij  
de deuren van  

Nova design black.

Cube* (gemonteerd) Studio* (gemonteerd)Vila (gemonteerd)Loft (gemonteerd)

Satinato Edge

NIEUW!
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Schuifdeursysteem Move Zwart, deurmodel ABD123 met schuifdeurkom Loft

Voor meer informatie en inspiratie kijk op arnebodil.nl
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Glassoorten
Ruime keuze uit onze glassoorten
Bij de deuren van Arne & Bodil heb je de keuze uit diverse glassoorten. Blank glas voor lekker veel 
licht in huis of juist satijn/mat glas voor meer privacy. Wat je keuze ook is, wij monteren standaard 
het glas voor in je de deur. Dit hoef je dus nooit zelf te doen. Net zo makkelijk! Kijk in het deuren- 
overzicht welk type glas mogelijk is bij de deuren. 

blank glas blank glas

satijn/mat glas satijn/mat glas

blank facetglas

satijn/mat facetglassatijn/mat glas met blanke rand

blank glas met satijn/mat rand

12 vlaks blank glas
met geslepen lijnen

8 vlaks satijn/mat glas
met blanke lijnen

Unieke glassoorten 

bij KARWEI

Trend Design 



blank glas blank glas rookglasrookglas

satijn/mat glas satijn/mat glas

Arne & Bodil spreekt van 
een bewerkte zijde van het 
glas bij facet- en satijn/mat 

glas. De facetrand en de 
satijn/mat bewerking zitten 
aan één zijde van het glas.  
De bewerkte zijde van het 

glas zit standaard aan de 
voorkant van de deur  

(de kant die naar je toe-
draait bij opening van de 

deur), oftewel aan de zijde 
waar de paumelles en/of 
scharnieren zichtbaar zijn. 
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Combineer je 
Nova deur met 

satijn/mat glas of 
rookglas!

NIEUW!

Nova design black Expression 
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Technische informatie

      Bestel je deur online of ga naar de  

KARWEI-vestiging bij jou in de buurt!3.

Stappenplan

Arne & Bodil bekijken bij jou in de buurt
De binnendeuren van Arne & Bodil zijn in Nederland exclusief verkrijgbaar bij KARWEI. In de 
KARWEI-vestiging bij jou in de buurt kun je in levende lijve kennismaken met de kwaliteit en de 
karaktervolle uitstraling van Arne & Bodil. Omdat alle Arne & Bodil deuren speciaal voor je worden 
gemaakt heeft KARWEI deze deuren niet op voorraad. Goed om daar rekening mee te houden. 
KARWEI neemt de deur(en) van jouw keuze graag in bestelling. Na je bestelling moet je rekenen 
op een levertijd van circa 4 weken.

      Laat je inspireren en kies je favoriete  
Arne & Bodil deur op onze website, uit de  
brochure of bekijk ze in de KARWEI -vestiging.

1.

           Haal je deur af bij de KARWEI-vestiging of laat deze optioneel door KARWEI bezorgen.

4.

            Draai de paumelles uit je oude deur  
en draai ze in de nieuwe opdekdeur.  
Of plaats je stompe deur.

5.
             Binnen slechts 15 minuten  

een ware metamorfose!
6.   

       Meet zelf de deurmaat op en bepaal de draairichting.
2.



Goed om te weten

Loopslot
Het loopslot heeft 
alleen een dagschoot, 
te bedienen met een 
deurkruk.

Vrij/bezetslot
Het vrij/bezetslot 
(wc-slot) heeft naast 
een dagschoot ook 
een nachtschoot, te 
bedienen met de vrij/
bezet-draaiknop.

 

Dag/nachtslot
Het dag/nachtslot 
heeft naast de 
dagschoot een 
nachtschoot, te 
bedienen met een 
sleutel.

Kastslot
Het kastslot heeft 
geen dagschoot, maar 
alleen een nacht-
schoot. Op dit slot kan 
dus geen deurkruk 
geplaatst worden.
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Alle Arne & Bodil binnendeuren zijn leverbaar met een tocht valdorpel  
m.u.v. Nova design black. Handig om tocht van onder je deur tegen  
te gaan. De tochtvaldorpel wordt vanaf de fabriek gemonteerd. 

LET OP: de tochtvaldorpel kan een maximale ruimte onder de deur van 14 mm overbruggen. 
De minimale ruimte onder de deur is 8 mm.

Tochtvaldorpel

Stomp of opdek
Er zijn twee typen binnendeuren: stompe deuren en 
opdekdeuren (zie afbeeldingen). Een stompe deur 
valt geheel in het kozijn en wordt afgehangen met 
scharnieren. Een opdekdeur valt niet helemaal in het 
kozijn (juist deels op het kozijn) en wordt afgehangen 
met speciale paumelles (zie afbeelding). Een opdek-
deur van Arne & Bodil heeft een opdekrand van 8 mm 
aan de bovenzijde en 12 mm aan de zijkant.

Stompe deur Opdekdeur Paumelle voor 
opdekdeur

Linksdraaiende deurRechtsdraaiende deur

De draairichting van de deur 
Bij de aanschaf van zowel een stompe deur als een opdek-
deur is de draairichting van belang. Ga aan de kant van de 
deur staan waar je de deur naartoe trekt bij het openen.  
De scharnieren bepalen de draairichting. Hangen de 
scharnieren rechts, dan is de deur rechtsdraaiend.  
Hangen de scharnieren links, dan weet je dat de deur 
linksdraaiend is (zie afbeeldingen).

Diverse sloten: loop, vrij/bezet-, dag/nacht- en kastslot 
De deuren van Arne & Bodil worden standaard geleverd met een loopslot (zie afbeelding 1).  
Alle deuren (m.u.v. Nova design black) kunnen zonder meerprijs ook worden geleverd met vrij/bezetslot 
(zie afbeelding 2), dag/nachtslot (zie afbeelding 3) en met kastslot (zie afbeelding 4). Kies je voor 
een Nova deurklink dan heb je alleen de keuze uit een loop- of vrij/bezetslot-uitvoering.

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4

Voor meer informatie en inspiratie kijk op arnebodil.nl

LET OP: Arne & Bodil deuren worden geleverd met slot, maar zonder deurkruk m.u.v. Nova design black.  
Kijk in het deurkrukkenschap bij KARWEI voor een passende deurkruk. De deuren van Nova design black  
worden standaard geleverd met loopslot en met passend deurbeslag na (verplichte) keuze. 
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Zo bepaal je de deurmaat
(meetadvies)

Je eerste stap voor opdek én stomp
• Om de juiste maten te bepalen, moet je de kozijnopening opmeten (zie figuur 1). 
 Je neemt de maat op van sponning tot sponning. Dus van het gedeelte van het kozijn waar de deur in valt.

• Voor de hoogte meet je zowel de linker- als rechterzijde. Wanneer je nog een tochtvaldorpel wilt aanbrengen, 
 moet je met de hoogte daarvan natuurlijk rekening houden.

• De breedte meet je op drie verschillende plaatsen: onderaan, in het midden en bovenaan het kozijn.  
 Er kunnen in de kozijnopening namelijk maatverschillen bestaan.

Opdekdeur

Opmeten kozijnopening:
• Breedte: ga uit van de minimale maat die je hebt gemeten 
 (zie figuur 1). Trek van dat meetresultaat ca. 10 mm af om de juiste  
 breedtemaat van de deur te bepalen. 

• Hoogte: ga uit van de minimale maat die je hebt gemeten 
 (zie figuur 1). Tel bij dat meetresultaat 8 mm op (voor de opdekrand)  
 en trek hiervan 3 mm af voor de naad aan de bovenkant van de deur  
 en daarna 6 mm voor de ruimte onder de deur (de ruimte onder de  
 deur is afhankelijk van de situatie en kan dus indien gewenst   
 afwijken van 6 mm). 

Opmeten bestaande deur: 
Bij vervanging van een deur kun je ook gewoon de bestaande deur 
opmeten. Ga uit van de lange zijde (inclusief opdekrand) voor het 
bepalen van de hoogtemaat (zie figuur 2). De breedtemaat wordt 
gemeten aan de korte zijde zonder opdekrand (zie figuur 3).

Wanneer de opdekrand bij je bestaande deur aan de bovenkant anders 
is dan 8 mm, of bij twijfel over het inmeten, adviseren we gebruik te 
maken van KARWEI inmeetservice. 

Paumellehoogte:
Arne & Bodil levert drie verschillende deurhoogtes, namelijk 201,5 en 
211,5 en 231,5 cm. De deuren met de hoogtes 201,5 en 211,5 cm 
hebben twee paumellegaten. Deuren met de hoogte 231,5 cm hebben 
drie paumellegaten.

De positie van de paumellegaten kun je meten vanaf de bovenzijde van 
de deur, inclusief opdekrand. Bij standaardhoogtes zijn de standaard 
posities van de paumelles als volgt:
Hoogte deur 201,5 cm: 23,6 cm en 173,6 cm
Hoogte deur 211,5 cm: 33,6 cm en 183,6 cm
Hoogte deur 231,5 cm: 33,6 cm, 53,6 cm en 203,6 cm

Het is mogelijk om een opdekdeur met afwijkende paumellegat-
boringen te bestellen m.u.v. Nova design black. 

Slothoogte:
Alle  binnendeuren worden geleverd met een standaard Svedex slot met 
een krukgathoogte op 1050 mm. Dit resulteert in een hoogte van de 
dagschoot (midden) van 1070 mm wat overeenkomt met de Nederlandse 
standaard. Uitzondering hierop zijn de Nova design black deuren. Nova 
design black deuren worden standaard geleverd met een speciaal 
smalslot. Deze deuren hebben net als de andere  deuren een 
dagschoothoogte van 1070 mm. De krukgathoogte van de Nova design 
black deuren is daarvoor iets aangepast zodat deze aan de Nederlandse 
standaard voldoet.

Kozijnopening opmeten

Figuur 1

Hoogte meten van 
de opdekdeur

Figuur 2

Breedte meten van de opdekdeur

Figuur 3

Figuur 4

Breedte meten van de stompe afgelakte deur
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De deuren van Arne & Bodil kun je schaven 
aan de zijkanten (bij stomp) en inkorten 
aan de onderzijde (bij stomp en opdek). 
Kijk even goed naar de mogelijkheden, dit 
bepaalt namelijk hoeveel je maximaal van 
de deur mag afhalen. Deuren geleverd met 
een tochtvaldorpel kunnen niet ingekort 
worden aan de onderzijde.

Stomp

•  Hoogte: onderzijde maximaal 20 mm 
inkorten m.u.v. Nova design black (geldt 
niet voor deuren geleverd met een 
tochtvaldorpel).

•  Breedte: in de totale breedte maximaal 
10 mm per zijde afschaven.

 
Stomp Nova design black

•  Hoogte: onderzijde maximaal 10 mm 
inkorten.

•  Breedte: in de totale breedte maximaal 
10 mm aan de hangzijde afschaven.

De stompe deuren worden geleverd met een 
montageset. Hierin bevinden zich luxe RVS of 
zwarte scharnieren die gebruikt dienen te 
worden voor een perfecte oplossing van de 
Arne & Bodil binnendeur!

Opdek

•  Hoogte: onderzijde maximaal 20 mm 
inkorten m.u.v. Nova design black  
(geldt niet voor deuren geleverd met  
een tochtvaldorpel).

•  Hoogte Nova design black: onderzijde 
maximaal 10 mm inkorten.

•  Breedte: niet van toepassing.
 
Vergeet niet na het schaven en/of inkorten  
de deur weer aan de bewerkte delen met 
grondverf of lak te behandelen tegen 
vochtinbreng.  

Voor mooie ‘naden’ tussen deur en kozijn, 
deur en vloer adviseren wij de afmetingen: 

•   Hangzijde (scharnierzijde), 2,5 mm
•   Sluitzijde (slotzijde), 3,5 mm
•   Bovenkant deur, 3 mm
•   Onderkant deur, 6 mm (de naad onder de 

deur is afhankelijk van de situatie).

Stompe deur

Wij adviseren stompe deuren te laten inmeten door de KARWEI 
inmeet- en montagedienst of een onafhankelijke vakman. 
Zodoende ben je verzekerd van het beste resultaat.

Opmeten kozijnopening: 
• Breedte: ga uit van de breedste maat van de drie verschillende   
 plaatsen die je hebt gemeten (zie figuur 1). Trek van dat meet-  
 resultaat 6 mm af om de uiteindelijke breedtemaat van de deur 
 te bepalen. 

Voorbeeld:
Je hebt je deur gemeten volgens figuur 1 en komt uit op een breedtemaat 
van 884 mm. Hier trek je 6 mm vanaf en komt dan uit op een breedtemaat 
van 878 mm. Dit is geen standaardbreedte maat. Dus kies je een grotere 
standaard breedtemaat voor je deurbestelling. In dit voorbeeld kies je een 
standaard-breedte van 880 mm en zal de deur na levering iets geschaafd 
moeten worden. Kijk wel even naar het hoofdstuk ‘maximaal schaven & 
inkorten’ in deze brochure hoeveel je mag schaven aan de deur.

• Hoogte: ga uit van de hoogste maat die je hebt gemeten. Trek van dat  
 meetresultaat 3 mm af voor de naad aan de bovenzijde en daarna 6 mm  
 voor de ruimte onder de deur (de ruimte onder de deur is afhankelijk  
 van de situatie en kan dus indien gewenst afwijken van 6 mm). 

Voorbeeld:
Je hebt je deur gemeten volgens figuur 1 en komt uit op een hoogtemaat 
van 2120 mm. Hier trek je 3 mm plus bijvoorbeeld 6 mm voor ruimte 
onder de deur vanaf. Je komt dan uit op een hoogtemaat van 2111 mm. 
Dit is geen standaardhoogte maat. Dus kies je een grotere standaard 
hoogtemaat voor je deurbestelling. In dit voorbeeld kies je een standaard-
hoogte van 2115 mm en zal de deur na levering iets geschaafd moeten 
worden. Kijk wel even naar het hoofdstuk ‘maximaal schaven & inkorten’ 
in deze brochure hoeveel je mag schaven of inkorten aan de deur.

Opmeten bestaande deur 
Bij vervanging van een deur kun je ook gewoon de bestaande deur 
opmeten en een passende of grotere standaard breedte- en hoogtemaat 
aanhouden zoals hierboven beschreven. 

De kant-en-klare stompe deuren:
•   Worden standaard geleverd met complete montageset met keuze 

voor RVS of zwarte scharnieren.

•  Hebben standaard schuine afgewerkte deurkanten (zie figuur 4).

•  Zijn niet te gebruiken als schuifdeuren

Voor meer informatie en inspiratie kijk op arnebodil.nl

Wist je dat 
Arne & Bodil ook afwijkende  

maatvoering levert  
m.u.v. Nova design black? 
Informeer bij KARWEI naar 

de mogelijkheden.

Montageset voor stompe deuren, nu ook met zwarte scharnieren

Maximaal schaven & inkorten
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Alle deuren zijn  
in opdek en stomp 

verkrijgbaar. 

ABD07 ABD19

ABD123

ABT116 ABT105

ABD16

ABD44 ABD124

ABT101

ABT107 ABT120

ABD17

ABD45

ABD110

ABT103

ABT106 ABT118

ABD20

ABD46

ABD115

ABT102

ABT108

ABD21

ABD100

ABD108 ABD109

ABT113

ABT112 ABT115

ABD18

ABD122

ABT104

Voor meer informatie en inspiratie kijk op arnebodil.nl
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ABT42

ABT39ABT38

ABT203

ABT117 ABT27

ABT43

ABT40

ABT204

ABT21

ABT44

ABT36

ABT250

ABT22

ABT45

ABT200

ABT252

ABT23 ABT46

ABT201

ABT251

ABT24

ABT47

ABT202

ABT26ABT16 ABT17

Kijk voor prijzen en 

het samenstellen 
van jouw deur op 
karwei.nl of scan 

de QR-code
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Alle Frame 
glasdeuen zijn te combineren met 

rookglas

Alle deuren zijn  
in opdek en stomp 

verkrijgbaar. 

ABD516

ABD525

ABD521

ABD522

ABD516

ABD525

ABD521

ABD522

ABD566

ABD575

ABD571

ABD572

ABD524ABD524

ABD518 ABD518

ABD517 ABD517 ABD567

ABD568

ABD563

ABD506ABD506 ABD556 ABD507 ABD507 ABD557

ABD552
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Voor meer informatie en inspiratie kijk op arnebodil.nl



ABD509 ABD509 ABD559 ABD500 ABD500

ABD551

ABD550

ABD501 ABD501
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e Zwarte glaslatten optioneel

ABD504 ABD504 ABD554
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ABD81 ABD82 ABD83 ABD84

Kijk voor prijzen en 

het samenstellen 
van jouw deur op 
karwei.nl of scan 

de QR-code
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Alle deuren zijn  
in opdek en stomp 

verkrijgbaar. 

Combineer je zwarte Nova design glasdeur met satijn/mat glas of rookglas

NDB905 NDB906NDB900 NDB901 NDB903
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Kijk voor prijzen en het samen- 
stellen van jouw deur op 
karwei.nl of scan de QR-code
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Nova design black | model  NDB900 met blank glas en Expression | model ABD566
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Breedtes (cm) Hoogte 201,5 / 211,5 / 231,5 cm

Type 63 68 73 78 83 88 93 Panelen/lijnen Blank glas Blank facet 
glas Satijn/mat glas Satijn/mat 

facet glas
Blank glas met 
satijn/mat rand

Satijn/mat glas 
met blanke 

rand 

12 vlaks blank 
glas met  

geslepen lijnen

8 vlaks satijn/
mat glas met 
blanke lijnen

ABD07 • • • •  • • •

ABD16 • • • • • •  •

ABD17 • • • •  • • • • •

ABD18 • • • • • • • • •

ABD19 • • • •  • • 

ABD20 • • • • • •  • • •

ABD21 • • • •  • • • • •

ABD44 • • • • • • • • •

ABD45 • • • •  • • • • •

ABD46 • • • • • •  • • •

ABD100 • • • • • •  • • 

ABD108 • • • • • • • • 

ABD109 • • • • • • • • 

ABD115 • • • • • •  • •

ABD110 • • • • • • • •

ABD122 • • • • •  • •

ABD123 • • • • • • • •

ABD124 • • • • • •  • •

ABT16 • • • • • • • • • • •

ABT17 • • • • • •

ABT21 • • • • • • • • •

ABT22 • • • •  • •

ABT23 • • • • • • • • •

ABT24 • • • •  • •

ABT26 • • • • • • • • • • •

ABT27 • • • •  • •

ABT36 • • • • • •  • •

ABT38 • • • • • •

ABT39 • • • • • • • •

ABT40 • • • • • •  • •

ABT42 • • • • • • • • •

ABT43 • • • •  • • • • •

ABT44 • • • • • • • • •

ABT45 • • • •  • • • • •

ABT46 • • • • • • • • •

ABT47 • • • • • • • •

ABT101 • • • •  • •

ABT102 • • • • • •

ABT103 • • • •  • • • • •

ABT104 • • • • • • • • • • •

ABT105 • • • •  • •

ABT106 • • • • • •

ABT107 • • • •  • • • • • • •

ABT108 • • • • • •

ABT112 • • • • • • • •

ABT113 • • • •  • • • • 

ABT115 • • • • • • • 

ABT116 • • • •  • • • • •

ABT117 • • • • • •

ABT118 • • • •  • • • • •

ABT120 • • • • • • • • •

ABT200 • • • •  • • •

ABT201 • • • • • • •

ABT202 • • • •  • • •

ABT203  • • • • • • •

ABT204 • • • •  • • •

ABT250 • • • • • • • •

ABT251 • • • • • •  • •

ABT252 • • • • • • • •

Deurenoverzicht 
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Alle deuren zijn in opdek en 

stomp verkrijgbaar. 



Breedtes (cm) Hoogte 201,5 / 211,5 / 231,5 cm

Type 63 68 73 78 83 88 93 Panelen/lijnen Blank glas Blank facet 
glas Satijn/mat glas Satijn/mat 

facet glas
Blank glas met 
satijn/mat rand

Satijn/mat glas 
met blanke 

rand 

12 vlaks blank 
glas met  

geslepen lijnen

8 vlaks satijn/
mat glas met 
blanke lijnen

ABD07 • • • •  • • •

ABD16 • • • • • •  •

ABD17 • • • •  • • • • •

ABD18 • • • • • • • • •

ABD19 • • • •  • • 

ABD20 • • • • • •  • • •

ABD21 • • • •  • • • • •

ABD44 • • • • • • • • •

ABD45 • • • •  • • • • •

ABD46 • • • • • •  • • •

ABD100 • • • • • •  • • 

ABD108 • • • • • • • • 

ABD109 • • • • • • • • 

ABD115 • • • • • •  • •

ABD110 • • • • • • • •

ABD122 • • • • •  • •

ABD123 • • • • • • • •

ABD124 • • • • • •  • •

ABT16 • • • • • • • • • • •

ABT17 • • • • • •

ABT21 • • • • • • • • •

ABT22 • • • •  • •

ABT23 • • • • • • • • •

ABT24 • • • •  • •

ABT26 • • • • • • • • • • •

ABT27 • • • •  • •

ABT36 • • • • • •  • •

ABT38 • • • • • •

ABT39 • • • • • • • •

ABT40 • • • • • •  • •

ABT42 • • • • • • • • •

ABT43 • • • •  • • • • •

ABT44 • • • • • • • • •

ABT45 • • • •  • • • • •

ABT46 • • • • • • • • •

ABT47 • • • • • • • •

ABT101 • • • •  • •

ABT102 • • • • • •

ABT103 • • • •  • • • • •

ABT104 • • • • • • • • • • •

ABT105 • • • •  • •

ABT106 • • • • • •

ABT107 • • • •  • • • • • • •

ABT108 • • • • • •

ABT112 • • • • • • • •

ABT113 • • • •  • • • • 

ABT115 • • • • • • • 

ABT116 • • • •  • • • • •

ABT117 • • • • • •

ABT118 • • • •  • • • • •

ABT120 • • • • • • • • •

ABT200 • • • •  • • •

ABT201 • • • • • • •

ABT202 • • • •  • • •

ABT203  • • • • • • •

ABT204 • • • •  • • •

ABT250 • • • • • • • •

ABT251 • • • • • •  • •

ABT252 • • • • • • • •
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Deurenoverzicht 
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Breedtes (cm) Hoogte 201,5 / 211,5 / 231,5 cm

Type 63 68 73 78 83 88 93 Panelen/
lijnen Blank glas Satijn/mat 

glas Rookglas

ABD500 • • •  • • • •

ABD501 • • • • • • • •

ABD504 • • • •  • • • •

ABD506 • • • •  • • • •

ABD507 • • • • • • • •

ABD509 • • • • • • • •

ABD516 • • • •  • • • •

ABD517 • • • • • • • •

ABD518 • • • •  • • • •

ABD521 • • • •  • • • •

ABD522 • • • •  • • • •

ABD524 • • • •  • • • •

ABD525 • • • •  • • • •

ABD550 • • • • • •  • •

ABD551 • • • • • • • •

ABD552 • • • • • •  • •

ABD554 • • • • • • • •

ABD556 • • • • • • • •

ABD557 • • • • • •  • •

ABD559 • • • • • •  • •

ABD563 • • • • • •  • •

ABD566 • • • • • • • •

ABD567 • • • • • •  • •

ABD568 • • • • • • • •

ABD571 • • • • • • • •

ABD572 • • • • • • • •

ABD575 • • • • • • • •

ABD81 • • • • • •  • •

ABD82 • • • • • • • •

ABD83 • • • • • •  • •

ABD84 • • • • • • • •

NDB900 • • • • • • • •

NDB901 • • • •  • • • •

NDB903 • • • •  • • • •

NDB905 • • • • • • • •

NDB906 • • • •  • • • •
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Wat kan er nog meer bij de Arne & Bodil  
binnendeuren (m.u.v. Nova design black)
• Tochtvaldorpel gemonteerd.

• Kleur Extra wit en Warm wit.

• Vlakliggende glaslat bij Design deuren en vlakliggende of  
 verzonken glaslat bij Trend deuren (m.u.v. landelijke deuren).

• Zwarte glaslatten voor Expression-Frame glasdeuren.

• Afwijkende maatvoering.

Arne & Bodil wittinten  
(m.u.v. Nova design black):
•  Wit, bij benadering RAL 9010.

•  Extra wit, bij benadering RAL 9016 (NCS S 0300-N).

•  Warm wit, bij benadering RAL 9001.

Arne & Bodil Nova design black:
•  Zwart, bij benadering NCS S 9000-N.

Zwarte glaslatten optioneel

Wist je dat ...
Arne & Bodil ook afwijkende  

maatvoering levert m.u.v. 
Nova design black? 

Informeer bij KARWEI naar 
de mogelijkheden.

 
Of kijk op karwei.nl 

Alle deuren zijn in opdek en 

stomp verkrijgbaar. 

Voor meer informatie en inspiratie kijk op arnebodil.nl
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Nova deurklinken* 

Type Loopslot Vrij/bezet

Enter • •

Close • •

Air • •

Joy • •

*   Let op: De deuren van Nova design black 
worden standaard geleverd met loopslot. De 
deuren van Nova design black zijn uitsluitend 
te combineren met  bovenstaande deurklin-
ken. Voor alle andere deuren geldt optioneel 
de keuze voor bovenstaande deurklinken in 
loop- of vrij/bezetslot-uitvoering.

schuifdeursystemen  
(incl. alle bewerkingen, zie pagina 47)

opties Move Alu:

Extra softstop t.b.v dubbeldeurs 

Extra softstop t.b.v enkeldeurs

schuifdeurkommen

Studio (set)

Cube (set)

Loft (set)

Vila (set)

Let op: schuifdeurkommen Studio en Cube zijn 
niet van toepassing voor Nova design black.

opties Move Zwart:

Extra softstop t.b.v dubbeldeurs 

Extra softstop t.b.v enkeldeurs

schuifdeurgrepen 
Satinato

Edge

Type Breedtes (cm)

Move Alu 210

Move RVS 200 

Move Zwart landelijk* 200

Move Zwart modern 200 

*   Niet in combinatie met Nova design black.

Alle deuren van Arne & Bodil zijn ook te 
bestellen als schuifdeur. Hiervoor wordt 
de prijs van een stompe deur gehanteerd.

Kijk voor prijzen en 

het samenstellen 
van jouw deur op 
karwei.nl of scan 

de QR-code

collectie van Svedex  I  65  



Inmeet- en montagedienst

Vakmannen kunnen jou helpen!
Ben je niet zeker van je doe-het-zelf zaak of 
wil je gewoon ultiem gemak? Laat je nieuwe 
Arne & Bodil deur(en) inmeten en monteren 
door een vakman. 

  Ga voor meer informatie over deze servicedienst en 
de aantrekkelijke tarieven naar arnebodil.nl

Wist je dat ...
het ook mogelijk is om je nieuwe 

deur(en) te laten bezorgen? 
En ook na montage is het mogelijk 
om je oude binnendeur(en) retour  

te laten nemen.
 

Opgeruimd staat netjes! 



Belangrijk om te weten:
•  Montageset meegeleverd bij stompe deuren.

• Verandering van de deurmaat heeft invloed op de verhoudingen en 
 het ontwerp van de deur bijv. glasopening en het lijn(en) patroon.

• De levertijd is circa 4 weken.

• Het schuifdeursysteem is montage-klaar.

• Het schuifdeursysteem is ook los verkrijgbaar (ga naar KARWEI servicebalie).

• Modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. 

Nova design black | model NDB900 met satijn/mat glas

collectie van Svedex  I  67  
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Arne & Bodil is altijd bereikbaar. Volg ons! Deel je bericht, vraag, foto 
of video met ons via social media of arnebodil.nl

exclusief verkrijgbaar bij

Kijk voor prijzen en het samenstellen van 
jouw deur op karwei.nl of scan de QR-code.

Voor meer informatie en inspiratie kijk op arnebodil.nl

8 716402 728955


