
Douchen. Baden. Badlift.

Uw mobiliteitsgarantie in de badkamer.

Een andere BELEVING in de badkamer

Incl. m
odellen met 

gedeelde deur en baddeur



De douchebaden van Artweger - ze scoren met twee onvergeli jkbare voordelen: als volwaardige douche, als 

jewilt douchen. Of als handig bad, om te ontspannen. Met een gemakkeli jke toegang tot het bad. Met dit concept 

schetst Artweger de toekomst van de badkamer – met de meest moderne en comfortabele oplossing die er is. 
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Uw mobiliteitsgarantie in de badkamer. ARTLIFT van Artweger is het ultieme voorbeeld van wat vandaagde 

dag een moderne badkamer moet bieden: helder ontwerp, innovatieve techniek en overtuigend comfort. ART-

LIFT combineert de voordelen van het unieke douchebad met een comfortabele badlift. Daarmee biedt Artwe-

ger een all-inclusive mobiliteitsoplossing voor de badkamer. Overtuig uzelf!

Een mooier
leven thuis

Of: de onzichtbare zekerheid
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ARTLIFT



Zo makkeli jk kan men in bad stappen! Het douchebad van 

Artweger maakt met haar geïntegreerde deur het instappen in

bad of douche makkeli jker dan ooit. En geen zorgen – de deur

is absoluut waterdicht

Gemakkelijk instappen.
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Een mooier leven met comfort.



De ARTLIFT badl i f t  staat in de bovenste posit ie en u kunt 

op uw gemak plaatsnemen. Voor het opt imale comfort is het

zit je voorzien van Soft-Touch bekleding en voelt  daardoor 

aangenaam en warm aan.

Plaatsnemen.
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Een mooier leven met comfort.



Dompel uzel f  onder in een rustgevend bad. Zodra u op de 

bedieningsknop drukt, gaat het z i t je omlaag en brengt deze u 

in een comfortabele l ighouding. De Soft-Touch-bekleding en 

de rust ige beweging van het z i t je zorgen ervoor, dat u z ich in 

iedere fase vei l ig voelt .

Zachtjes onderdompelen.
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Een mooier leven met comfort.



De ARTLIFT badlift zelf is zeer ruimtebesparend en functioneel 

ontworpen, zodat u onbeperkt en ongestoord van uw bad kunt 

genieten. Na het baden komt u met een simpele druk op de knop 

weer omhoog.

Helemaal comfortabel.
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ARTLIFT

Een mooier leven met comfort.



U kunt gemakkelijk plaatsnemen 
als het zitje bovenaan is.

Bij het naar beneden gaan beweegt 
de rugleuning heel natuurlijk langs de

helling van het bad, het zitvlak blijft hierbij 
steeds horizontaal. Als het zitje helemaal 

beneden is, bereikt u automatisch een 
comfortabele lighouding. Het zitje is 
verbonden met het bad en brengt u 

veilig ineen zit- of ligpositie.
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Superieur comfort door de geïntegreerde douchedeur, dat is wel het opval lendste kenmerk van 

het ARTLIFT douchebad. De badli ft zorgt voor extra comfort. Deze nieuwe ontwikkel ing van Art-

weger vergemakkeli jkt een zorgeloos gebruik van het bad. Twee knoppen op de badrand – al les 

wat u nodig heeft, om de ARTLIFT badli ft te bedienen: zodra u op een knop drukt, komt het zit je 

in beweging – omhoog of omlaag. Laat u de knop weer los, dan stopt het zit je automatisch.

Comfort met één druk op de knop.

Gebruikt u het douchebad, maar heeft
u de badlift niet nodig? Dan kunt u het
zitvlak eenvoudig omhoogklappen. In
deze stand neemt de lift bijna geen
ruimte in beslag en stoort zo niet
tijdens baden of douchen.
Als het zitje weer wordt gebruikt, 
is hij direct weer beschikbaar, 
zonder lastige handelingen.  
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Zodra u de knop indrukt, komt het
zitje in beweging – naar boven of
naar beneden. Laat u de knop los,
dan stopt het zitje automatisch. 

ARTLIFT
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• Doorlopende glasdeur, 8 mm veiligheidsglas

• Deur opent ruimtebesparend naar binnen 

• Hooggeplaatste greep voor gemakkelijk openen als men staat 

• Doorlopende glasdelen, eenvoudige schoon te maken 

• Mechanische vergrendeling met gedeelde deur

Doorlopende deur:

ARTLIFT met 
3 verschillende deursystemen

De deurgreep is  uitgerust met 
een anti-slip rubbercoating en kan 
gemakkelijk worden bediend als 
men staat.
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Gedeelde deur:
• Bestaat uit baddeur en douchedeur

• Bij het in- en uitstappen zijn beide glasdelen stevig aan elkaar bevestigd

•  Naar wens kunnen beide deurdelen apart worden bediend 

•  Douchedeur opent tot 180° naar buiten en naar binnen

• Baddeur opent naar binnen

• Hooggeplaatste gecombineerde sluiting voor gemakkelijk openen a ls men 

• Mechanische vergrendeling baddeur

ARTLIFT

De opzetbaddeur kan zowel naar 
binnen als naar buiten worden weg-
geklapt, de baddeur opent naar binnen.



Baddeur

• Baddeur van glas, 8 mm veiligheidsglas

• Deur opent naar binnen

• Mechanische vergrendeling

Deur opent naar binnen.
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Gedeelde deur:: Een speciale strip 
zorgt voor 100% waterdichtheid tussen  
baddeur en opzetdeur. 

Gedeelde deur: Eenvoudige scheiding: 
door het omhoogtrekken van de greep 
kan de opzetdeur worden gescheiden 
van de baddeur.

Gedeelde deur en baddeur:
Bad met deur: door de vergrendeling licht 
aan te raken opent de deur naar binnen.

Elegant en functioneel: de mechanische
vergrendeling van ARTLIFT kan optioneel 
met de badinlaat gecombineerd
worden.

De douchedeur gaat ruimtebesparend 
naar binnen open en maakt een bijna 
gelijkvloers instappen in het douche- 
en bad gedeelte mogelijk.

De speciale geïntegreerde deurafdichting
garandeert een permanente en volledige 
waterdichtheid van het bad.

Verfijnd en praktisch tot in het kleinste
detail. Met één handbeweging kan 
het bad achter het zitje gemakkelijk 
gereinigd worden.

Optioneel is ARTLIFT verkrijgbaar met
twee geïntegreerde, gekleurde LEDlampen.
Met één druk op de knop zorgen zeven 
verschillende kleuren voor een aangename 
lichtstemming.

Comfort tot in het kleinste detail.

ARTLIFT

ARTCLEAR GLAS is een nieuw, du-
urzaam, onderhoudsarm glas met UV 
uitgehard oppervlak. Voor altijd minder 
schoonmaken en beschermt uw glas een 
doucheleven lang! 

Schoon glas een doucheleven lang! 



De ARTLIFT montagevoorbereiding.

Plan uw zekerheid op tijd ...

Indien u het ARTLIFT douchebad tegeli jk met de montagevoor-

bereiding van Artweger bestelt, kunt u de ARTLIFT badlift later, 

op ieder gewenst moment, alsnog laten plaatsen. Alleen met de 

montagevoorbereiding kan de ARTLIFT badlift achteraf worden 

toegevoegd. De uitsparing voor de liftconstructie wordt in geval 

van montagevoorbereiding netjes afgedekt met een comfortabele 

rugleuning.
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Zo gemakkelijk wordt vroeg of laat de ARTLIFT badlift ingebouwd:
1) De rugleuning wordt verwijderd 2) de zuil wordt geplaatst en 3) de badlift wordt gemonteerd



Met ARTLIFT kiest u voor een zekere toekomst. ARTLIFT biedt u ook later de mogeli jk-

heid om uw bad zelfstandig, zonder hulp van anderen, te kunnen gebruiken. Uitgerust 

met de montagevoorbereiding, kunt u ook na jaren uw ARTLIFT badlift bestellen en op 

ieder gewenst moment laten inbouwen. Bijzonder praktisch – en het is ook mogeli jk om 

de badlift later weer te demonteren.

De ARTLIFT badlift.

… monteren indien u dat wenst.
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ARTLIFT
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Vindt u, dat ARTLIFT precies voldoet aan uw behoeften? Wacht dan niet langer, maar neem de kortste weg naar 
meer comfort: de „24-uurs badwissel“ kan eenvoudig en snel gerealiseerd worden – zonder een grote verbouwing. 
De deelrenovatie van uw badkamer is makkelijker dan ooit tevoren. Ruil uw oude bad in voor ARTLIFT en geniet van 
uw badkamer op de mooiste manier – douche, bad en badlift in één! 

Nieuwe badkuip – eenvoudig te realiseren:

In slechts 24 uur een nieuwe ARTLIFT.

Om de overgang van bad naar ARTLIFT nog makkelijker te maken, is er ARTWALL van Artweger. ARTWALL is een 
modern wandsysteem voor badkamerrenovatie. De wandpanelen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en designs, en 
worden direct op de bestaande ondergrond (bv. tegels) geplakt. Dat scheelt geld en stress – en in de kortste tijd 
heeft u een schitterende nieuwe badkamer. Bespaar geld en moeite, en uw badkamer straalt als nooit tevoren. 
ARTWALL is speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes en bijzonder onderhoudsvriendelijk omdat het voegloos is. 

Coloris et décors actuels sous www.artweger.com/artwall

ARTWALL - nieuwe glans voor de badkamer.

ARTLIFT uitgerust met optioneel spatscherm,
met achterwanden en paneel in ARTWALL decor roest.

NA

VOOR
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Via meer dan 24 subtiele kleine jets wordt lucht met druk in het bad geblazen. Als tintelende champagnebubbels
stijgt de lucht op en masseert het lichaam zacht. De jets zijn ergonomisch geplaatst, zodat het hele lichaam opti-
maal geniet van de aanrakingen van de bubbels. De jets zijn nagenoeg geïntegreerd in het bad en storen daarom 
niet bij het douchen of baden. Met de beide ingeschakelde gekleurde LED-lichten transformeert u uw bad in een 
kleurenzee. Met één druk op de knop creëert u de stemming, waaraan u op dat moment behoefte heeft.

De voordelen van ARTLIFT AIR:

Ontspannend - door het zeer lage geluidsniveau
Hygiënisch - het luchtsysteem heeft geen reiniging nodig
zoals bij whirlpools. 
Handig - de jets worden na gebruik automatisch droog
geblazen
Comfortabel - de ergonomische plaatsing van de jets zorgt
voor een gelijkmatige verdeling over het hele bad.
Praktisch - de fi  jne jets zijn geïntegreerd in de bodem van
het bad en zijn niet storend tijdens het baden of douchen
Energiebesparend - gering stroomverbruik, slechts 45W
voor het luchtsysteem en 6W voor het gekleurde licht.

Het gekleurde licht:
Geheel naar eigen wens:  7 kleuren, wit, geel, rood,
felblauw, groen, blauw en violet

Zachte luxe. Luchtjets & gekleurd licht.
De iets andere whirlpool.

ARTLIFT AIR

ARTWALL - nieuwe glans voor de badkamer.

ARTLIFT uitgerust met optioneel spatscherm,
met achterwanden en paneel in ARTWALL decor roest.
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Badlift

Technische Details

ARTLIFT: Bad 160 x 75 cm 

75

75

49,5

49,5

• Acryl bad in wit
• Mechanische besturing voor afvoer en deurvergrendeling
• badplug-overloopcombinatie 
• Optioneel: badvulcombinatie
• Badinhoud ca. 180 liter
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

• Acryl bad in wit
• Mechanische besturing voor afvoer en deurvergrendeling
• badplug-overloopcombinatie 
• Optioneel: badvulcombinatie
• Badinhoud ca. 200 liter
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

Ausstattung

ARTLIFT: Bad 170 x 75 cm

160

170

80 49,5

• Acryl bad in wit
• Mechanische besturing voor afvoer en deurvergrendeling
• badplug-overloopcombinatie
• Optioneel: badvulcombinatie 
• Badinhoud ca. 220 liter
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

ARTLIFT: Bad 170 x 80 cm

170

80 49,5

• Acryl bad in wit
• Mechanische besturing voor afvoer en deurvergrendeling
• badplug-overloopcombinatie
• Optioneel: badvulcombinatie 
• Badinhoud ca. 240 liter
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

ARTLIFT: Bad 180 x 80 cm
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ARTLIFT: Bad + Whirlpool (alle maten)

Verkrijgbaar voor alle ARTLIFT modellen!
Uitvoering zoals TWINLINE 2, additioneel
• Electra-aansluiting 230V/50/60H vereist Afvoer en  
 deurvergrendeling
• 24 luchtjets
• 2 gekleurde LED-lampen
• Geïntegreerd bedieningselement
• Badbekleding noodzakelijk 
• Linker en rechter uitvoering

afbeelding links

afbeelding links

Schema van de jets

Diepte
in cm

Breedte
in cm

Lengte
in cm

Diepte
in cm

Breedte
in cm

Lengte
in cm

Diepte
in cm

Breedte
in cm

Lengte
in cm

Diepte
in cm

Breedte
in cm

Lengte
in cm

• Elektrische aansluiting 230V/50/60Hz vereist
• De montagevoorbereiding maakt uitrusting achteraf met een badlift mogelijk
• Bad is voorgemonteerd voor de montage van de badlifl en een bedieningselement.
• Afneembare rugleuning met hoogwaardige afwerking
• Voor onderhoud en service dient het bad te zijn uitgerust met een onderbouw of een 

tegelpaneel van Artweger
• Maat rugleuning: hoogte 26 cm, breedte 30 cm, diepte 2 cm.

• Elektrische aansluiting 230V/50/60Hz vereist
• Het bedieningselement is standaard aan de voorkant van het bad ingebouwd
• Voor onderhoud en service dient het bad te zijn uitgerust met een onderbouw of 

een tegelpaneel van Artweger
• Maximale belasting: 120 kg
• Hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke Soft-Touch afwerking
• Maat badlift: hoogte 60 cm, breedte 33 cm, diepte 12/9 cm. Zitvlak 33x33 cm

Montagevoorbereiding voor ARTLIFT modellen
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ARTLIFT

ARTLIFT: doorlopende deur

•  Gehard veiligheidsglas 8 mm 
 met onderhoudsvriendelijk ARTCLEAR GLAS
• Voor alle ARTLIFT baden
• Greep met deurvergrendeling
• Deur opent naar binnen 
• Optioneel: draaibare spatbescherming
•  Afschuiningen en speciale hoogtes op aanvraag

197 55,3211

ARTLIFT: doucheopzet

•  Gehard veiligheidsglas 6 mm
 met onderhoudsvriendelijk ARTCLEAR GLAS
• Voor alle ARTLIFT baden
• Greep met deurvergrendeling
• Schuifgreep om vast te maken aan de baddeur
• opent naar binnen en naar buiten
•  Afschuiningen en speciale hoogtes op aanvraag

ARTLIFT: baddeur

•  Gehard veiligheidsglas 8 mm
 met onderhoudsvriendelijk ARTCLEAR GLAS
•  Voor alle ARTLIFT baden
• Greep met deurvergrendeling
• Deuropening naar binnen 

•  Voorziening zoals douchedeur.
• Inclusief zijwand met plafondsteun
•   Plafondsteun max. 70 cm uittrekbaar
• Optioneel: draaibare spatbescherming

•  Voorziening zoals opzetdeur
• Inclusief zijwand met plafondsteun
•  Plafondsteun max. 70 cm uittrekbaar

197 55,3211

46 55,361

150 55,3211

150 55,3211

•  Gehard veiligheidsglas 6 mm
 met onderhoudsvriendelijk ARTCLEAR GLAS
• Alleen voor doorlopende douchedeur
• Ook achteraf te monteren
• 30 cm breed 211

Totale
hoogte
in cm

ARTLIFT: draaibaar spatdeel

ARTLIFT: doucheopzetdeur met zijwand

ARTLIFT: doorlopende deur met zijwand

Hoogte 
van het 

draaideel
in cm

135

Instap-
breedte
in cm

Deur-
hoogte
in cm

Totale
hoogte
in cm

Instapbreedte
in cm

Deur-
hoogte
in cm

Totale
hoogte
in cm

Instapbreedte
in cm

Deur-
hoogte
in cm

Totale
hoogte
in cm

Instapbreedte
in cm

Deur-
hoogte
in cm

Totale
hoogte
in cm

Instapbreedte
in cm

Deur-
hoogte
in cm

Totale
hoogte
in cm

Enkelvoudig veiligheidsglas. In de ARTLIFT 
is een speciaal warmte behandeld veiligheidsglas 
(EN 12150) aangebracht, dat meer tegen slag, 
stoot en temperatuurwisseling bestendig is. Bij 
glasbreuk ontstaan glaskorrels, die verwondings 
gevaar duidelijk reduceren.

wit

Badkleur:

kunststof   glas        glas           glas
wit            helder     bordeaux   anthrazit

Badpaneelkleuren:

Profielkleuren:

wit            zilver          zilver
                               hoogglans

Sluiteenheid:

chroom

Scharnieren en greep eindgedeelte:

evenals in de gekozen profielkleur

chroom

ARTWALL kleuren:
Actuele kleuren en decors op 
www.artweger.com/artwall



Overhandigd door uw specialist voor het bad:

Verantwoordelijk voor de inhoud: Artweger GmbH. & Co. KG, concept en tekst: Mag. Karl Frauscher, concept en layout: Walter Kritzinger, foto‘s: Fotostudio manfredllang, 
Mario Gärtner & Gerald Halbartschlager.  Portretfoto‘s: Elisabeth Grebe. Technische veranderingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Andere brochures:

Eenvouding te bestellen 
of te downloaden op 
www.artweger.com

D
P

 4
8N

LE
0 

  
11

/2
01

8

NEUES BAD. LEICHT GEMACHT.

ARTWALL

BELGIUM
Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 32936032 | Fax: +32 33 543298
info@devinorm.com | www.devinorm.com

NETHERLANDS
Burgmans Sanitair
Venkelbaan 42  | 2908 KE Capelle aan den IJssel
tel: +31 (0)10 227 18 89 | fax: +31 (0)10 4586840
info@burgmanssanitair.nl 
www.burgmanssanitair.nl

Een andere BELEVING in de badkamer

Een andere BELEVING in de badkamer

Bij uw Artweger 
garantiepartner.
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ARTCLEAR GLAS is een nieuw, 
duur-zaam, onderhoudsarm glas met 
UV uitgehard oppervlak. Voor altijd 
minder schoonmaken. Beschermt 
uw glas een doucheleven lang! Schoon glas een doucheleven lang! 




