The fine ART of bathing
Fijne KUNST in de badkamer

Innovation & Quality
from Austria

Innovatie en kwaliteit

uit Oostenrijk

>

Artweger is a family run business based in Bad Ischl, Austria.
We still place high value on trustworthiness and reliability.
The personal involvement of the proprietor and an experienced
and motivated team are the corner stones of our success.
Our aim is to make life a little easier for you: That is why we
are constantly looking for new ways to give you a more comfortable experience in the bathroom..

>

Artweger is een familie-onderneming met de productie
in Bad Ischl, Oostenrijk. We leveren uitsluitend
topkwaliteit. De persoonlijke inzet van de eigenaren
en een ervaren, gemotiveerd team zijn de hoekstenen
van ons succes.
Ons doel is om uw leven aangenamer te maken:
we zijn voortdurend op zoek naar nieuwe
manieren om u meer comfort en beleving
in de badkamer te bieden.

2

ARTCLEAR Glass

10

ARTCLEAR Glas

10

Small bathroom solutions

14

Oplossingen voor kleine baden

14

SHOWER ENCLOSURES

DOUCHEWANDEN

ARTWEGER 360
Winged doors
Swinging doors
Folding doors
Sliding doors
Walk In
Artweger ZERO Walk in

16
26
38
48
56
66

ARTWEGER 360
Vleugeldeuren
Pendeldeuren
Vouwdeuren
Schuifdeuren
Walk In
Artweger ZERO Walk in

16
26
38
48
56
66

DYNAMIC
Swinging doors & Walk In

76

DYNAMIC
Pendeldeuren & Walk In

76

SLIDE
Sliding doors

86

SLIDE
Schuifdeuren

86

TUB FOLDING SCREENS

92

BADKLAPWANDEN

92

Shower bathtubs
TWINLINE & ARTLIFT

112

Douchebad
TWINLINE & ARTLIFT

114

Guarantees and adhesion technique

113

Garantie en kleeftechniek

115

3

Our claim:

We make your
life easier.
Ons motto:

We maken het leven
aangenamer
> We listen carefully to your wishes and implement them
using Austrian creativity and quality.

This is why Artweger products have already
been hitting the mark for decades.

>

Goed luisteren naar de wensen en dit met Oostenrijkse creativiteit en kwaliteit uitvoeren. Hierdoor zijn de
Artweger-producten al tientallen jaren succesvol.
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Almost two thirds of bathroom users are dissatisfied with their
current bathroom. On the wish list: easier cleaning, more space
and it should be barrier free. We set ourselves the aim.
We set ourselves the aim to develop products to fulfil these wishes.
Modern combination products such as the shower/bathtub,
TWINLINE, or the steam-shower, BODY+SOUL, not only help
to save space but also bring additional comfort to the bathroom.
Ingenious technical solutions such as the 360° TWIN hinge, ensure
additional room for manoeuvre in the bathroom. Also numerous
minor and major product details make using and cleaning easier.

Gerhard Aigner
Managing Director / directeur

These additional benefits make our products unique and life
in the bathroom so much easier.
Best wishes,
Gerhard Aigner

Bijna tweederde van de badkamergebruikers is ontevreden over hun huidige badkamer.
Bovenaan de lijst met wensen staan: eenvoudiger schoonmaken, meer ruimte en een
barrièrevrije omgeving.
Wij hebben onszelf het doel gesteld om producten te ontwikkelen die aan deze wensen voldoen.
Moderne combinatieproducten zoals het instapbad TWINLINE of de stoomdouche BODY+SOUL
helpen niet alleen om ruimte te besparen, ze brengen ook extra comfort in de badkamer.
Verfijnde technische oplossingen zoals het 360° TWIN-scharnier bieden extra bewegingsvrijheid
in de badkamer. En vele kleine en grote productdetails maken bediening en onderhoud
eenvoudiger.
Deze meerwaarde van onze producten maakt ze zo uniek en zorgt voor veel comfort in de
badkamer.
Ich wens u nog veel plezier met de unieke producten van Artweger.
Met vriendelijke groet,
Gerhard Aigner
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The Benefits

More comfort
De toegevoegde waarde is

Meer comfort
>
>

All Artweger Products share an important feature:
They should make your life easier and more comfortable.

Alle Artweger producten hebben één belangrijk kenmerk:
ze moeten het leven gemakkelijker en
comfortabeler maken
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Showers and baths
The TWINLINE is a full sized shower and comfortable bath in one,
including easy entry through an integrated door.

Douchen en baden
De TWINLINE is een volwaardige douche en een comfortabel bad
inclusief gemakkelijke instap door de geïntegreerde deur.

Doors that don‘t get in the way
The shower series ARTWEGER 360 with a door opening radius of 360°
gives the biggest possible freedom of movement in the bathroom.

Deuren, die nooit in de weg zitten
De douchewandenserie ARTWEGER 360 met een openingsradius tot 360°
biedt de grootst mogelijke bewegingsvrijheid in de badkamer.

Completely barrier free
With many of the Artweger showers series, by using the VARIO sealing
system, you can decide if you would like to have a narrow surge strip in the
door area, or to go without to be completely barrier free.

Volledig barrièrevrij
Bij vele series douchewanden van Artweger kunt u met het
VARIO-afdichtingssysteem zelf kiezen voor een smalle strip tegen
spatwater bij de deur of voor volledige barrièrevrijheid (zonder strip).

Less cleaning and maintenance
The tiresome task of shower glass cleaning can be clearly
reduced with Artweger shower glass. Find out how on the next side.

Minder reiniging en onderhoud
Het lastige schoonmaken van de douchewand kan bij
Artweger glaswanden aanzienlijk gereduceerd worden.
Hoe, dat ervaart u op de volgende bladzijden.
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Your benefit

Long lasting satisfaction
De toegevoegde waarde is

Lange tevredenheid
>

Devised and constructed by specialists
in Austria, our products guarantee
lasting pleasure.

>

Onze producten zijn bedacht en gebouwd
door specialisten in Oostenrijk en zullen
u gegarandeerd jaren plezier bezorgen.
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Quality for many years
Artweger Products are produced in our headquarters in Bad Ischl. Our
experienced team manufacture the showers with great care. Special test
procedures ensure quality without compromise down to the last detail.

Kwaliteit voor vele jaren
De producten van Artweger worden geproduceerd in eigen huis
in Bad Ischl. Een ervaren team produceert zorgvuldig en onder
streng toezicht de producten. Speciale testprocedures zorgen
voor compromisloze kwaliteit tot in het kleinste detail.

Unique design
Longstanding cooperation with designers from GP designer
partners have led to the development of products which create
space by concentrating on the essentials.

Uniek design
Door een langdurige samenwerking met de designers van
GP Designpartners is een vormentaal ontwikkeld die vrije
ruimte creëert door zich te beperken tot de essentie.

Technically perfected products
Artweger products are created and developed by specialists.
Experts work together to implement our ideas, creating products
that give pleasure for many years.

Technisch vernunftige produkten
Artweger producten worden door experts gebouwd en ontwikkeld.
Experts werken samen aan de realisatie van een idee. Zodat het
producten worden, waar men jarenlang plezier aan beleeft.

Innovation to make your life easier
Whether a combination product, a 360° TWIN-Hinge, a silicone free
shower or a modular design steam shower - all Artweger products
have special advantages in their function and use.

Innovaties, die uw leven aangenamer maken
Of het nu gaan om combinatieproducten, 360° TWIN-scharnieren,
siliconenvrije douches of modulaire design stoomdouches –
alle Artweger producten bieden altijd speciale voordelen
voor wat betreft functie en bediening.
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Your benefit is

Less cleaning
>
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The unique ARTCLEAR GLASS makes cleaning the
shower glass easier for the life time of the shower.

Clean glass a shower-life long!
ARTCLEAR GLASS is a new, permanently easyclean glass for shower enclosures. The ART-

Water-repellent surface:
reduced dirt and
limescale deposits

ARTCLEAR GLASS

CLEAR glass surface is specially treated and
hardened by UV exposure. This leads to an impressive result: the treated glass is protected
against aging and glass corrosion and remains

Non water-repellent surface:
lime and dirt set off

clear for the entire life of the shower!

0

2
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16 years

Long-term wet abrasion test based on DIN EN ISO 11998

CLEAN GLASS

A SHOWER LIFE LONG

• Water-repellent surface

• UV-hardened glass surface, lasts the whole life of the shower

• Lime and dirt find hardly any hold

• Permanently resistant to care and cleaning agents

• Significantly reduced cleaning effort

• Suitable for microfibre cloths

• No need to wipe the glass after showering

• Protection against aging and glass corrosion, the glass remains clear

It is not necesary to daily clean or dry wipe Artweger
showers and shower trays with the new ARTCLEAR
GLASS. Simply rinse the glasses with a hand shower
after showering, the glass dry almost
residue-free.
To clean the shower, wipe the glasses regularly with a
damp cloth (also microfiber bre cloth) and clean from
time to time with a conventional bath cleaner. We recommend Artweger BLITZBLANK.

Certified
adhesion
technique

With many shower series, the hinges and fittings are
securely glued to the outside. The inner side of the
glass remains completely free without any protrusions or grooves, which makes cleaning
easier.

Normal glass

Artclear Glass

Concealed
silicone joints

With many shower series, the vertical silicone wall
fixings are hidden by elegant profile covers. This
ensures a perfect appearance for many years, as
well as being easy to care for.
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De toegevoegde waarde is

minder onderhoud
>
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Het unieke ARTCLEAR GLAS maakt het schoonmaken
kinderlijk eenvoudig, een doucheleven lang.

Schoon glas een doucheleven lang!
ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam en
gemakkelijk te onderhouden glas voor douche-

ARTCLEAR GLAS

wanden. Bij Everclear krijgt het glas een speciale

waterafstotend oppervlak:
water, kalk en vuil
druppelen er af

behandeling en wordt door UV-straling uitgehard.
Dit zorgt voor een verbluffend resultaat: het behandelde glas is beschermd tegen veroudering

niet-waterafstotend
oppervlak: kalk en vuil
hechten zich aan het
onbehandelde glas

en glascorrosie en blijft een doucheleven lang
helder.
0

2

8

16 Jaar

Lange termijn test volgens DIN EN ISO 11998

SCHOON GLAS

EEN DOUCHELEVEN LANG

• waterafstotend oppervlak

• UV-gehard glasoppervlak, houdt een doucheleven lang

• kalk en vuil krijgen geen kans

• langdurig bestand tegen onderhouds- en schoonmaakmiddelen

• veel minder schoonmaken

• geschikt voor microvezeldoek

• wissen van het glas na het douchen hoeft niet meer

• bescherming tegen veroudering en glascorrosie, het glas blijft helder

Bij Artweger douchewanden en instapbaden met het
nieuwe ARTCLEAR GLAS hoeft men de douchewand
niet meer dagelijks te wissen of te drogen. Na het douchen afspoelen met de handdouche is voldoende, het
glas droogt vanzelf, er blijft nagenoeg niets achter.
Om de douche schoon te maken het glas regelmatig
met een vochtige microvezeldoek afnemen en af en toe
schoonmaken met een normale badkamerreiniger. Wij
raden aan Artweger BLITZBLANK te gebruiken.

Gecertificeerde
kleeftechniek

Bij veel douchewandenseries zijn de scharnieren
stevig aan de buitenzijde van het glas verlijmd. De
binnenkant van het glas blijft volledig glad en zonder
uitstekende elementen of groeven, dit vereenvoudigt
de schoonmaak.

Normaal Glas

Artclear Glas

Verborgen
siliconenvoegen

Bij veel douchewandenseries zijn de siliconenvoegen op het verticale deel netjes weggewerkt achter het elegante wandprofiel. Dat blijft
er jarenlang mooi uitzien en vereenvoudigt het
schoonmaken.
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Your benefit is

More space in
a small bathroom
De toegevoegde waarde is

meer ruimte in een
kleine badkamer
>

Experience the many exciting solutions Artweger
has to offer in the bathroom. Shower, bath,
or shower AND bath- or even a steam shower:
Everything is possible! Even in a small bathroom.

>

Ervaar de vele unieke oplossingen die Artweger
biedt voor uw badkamer. Douchen, baden,
of douchen EN baden – of tegelijkertijd stomen:
alles is mogelijk! Zelfs in een kleine badkamer.
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One room, three solutions
Eén ruimte, drie oplossingen

Shower AND bath!
It doesn’t get much smaller. But bigger! Where the question
used to be whether to install a bath or a shower, now it’s possible
to have both with the TWINLINE 2- a real space saving miracle.
From page 138

Douchen EN baden!
Kleiner bestaat bijna niet. Groter wel! Want u hoeft niet
meer te kiezen tussen een douche of bad, met de TWINLINE 2
heeft u het allebei! Een waar ruimtewonder. Van pagina 138

Open Walk In solution!
Die 360 Walk In Vario has a divided walk-in glass panel which is
split into a fixed part and a moving part. This creates space in the
shower area, it’s easy to clean and it’s 100% barrier free!
From page 48

Open Walk In oplossing!
De 360 Walk In Vario verdeelt de Walk In glaswand in een
vast en draaibaar deel en creëert daarmee voldoende ruimte om
in de douche te stappen, is eenvoudig schoon te maken
en 100% barrièrevrij! Van pagina 48

The Fold-Away Shower!
The ARTWEGER 360 corner entry is a comfortable, spacious
shower - but only when it’s needed. When not in use,
both shower doors can be simply folded away.
From page 33

De douche om weg te klappen!
De ARTWEGER 360 hoekinstap is een comfortabele, ruime
douche – maar alleen, als hij gebruikt wordt. Als de douche
niet wordt gebruikt, kunnen beide douchedeuren helemaal
weggevouwen worden. Van pagina 33
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Artweger 360
Winged doors
Vleugeldeuren
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Artweger 360
Winged doors
Vleugeldeuren

Door opens 180° outwards for barrier-free entry.
Simple to use thanks to a lifting and lowering hinge
Elegant Design with fixtures and hinges
in a unique mix of materials
Perfect appearance due to hidden vertical silicone
joints in partly-framed models
Individual customised solutions possible
Easy to clean thanks to hinges being glued
on the outer side
Long-lasting easier cleaning with ARTCLEAR GLASS
(optional)

Deur opent 180° naar buiten, barrièrevrije toegang
Eenvoudige bediening dankzij hef-daalscharnier
Elegant design met unieke materiaalmix
van profielen en scharnieren
Optisch perfect door verborgen verticale
siliconenvoegen bij modellen met profiel
Individuele maatwerkoplossingen mogelijk
Eenvoudig schoon te maken dankzij aan de
buitenzijde gekleefde scharnieren
Minder reiniging nodig door ARTCLEAR GLAS
(optioneel)
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360

Winged doors / Vleugeldeuren

In a niche / In nis

On a straight wall / Aan de rechte wand

In the corner / In de hoek

Next to bathtub / Op de badrand
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Fold out doors are the classic among door systems. They open
up to 180° outwards. A special lifting-lowering mechanism
ensures the door opens and closes easily.
Vleugeldeuren zijn de klassieker onder de deursystemen. Ze openen
tot 180° naar buiten. Een speciaal hef-daalmechanisme zorgt ervoor
dat de deuren gemakkelijk openen en sluiten.

20

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

An elegant appearance of the Artweger 360 is ensured
thanks to the fittings being made of a SPECIAL MIX OF
MATERIALS which create an amazing visual effect:
The handles and the hinges appear to hover over the glass.

360
Winged doors
Vleugeldeuren

Een speciale mix van materialen van de profielen zorgt voor het opvallende
verschijningbeeld van der Artweger 360. Er ontstaat een verbluffend
optisch effect: de grepen en scharnieren lijken te zweven boven het glas.

The folding doors open outwards up to180°. A special lift-lowering
mechanism eases the opening and closure of the shower door.
De vleugeldeuren openen tot 180° naar buiten. Een speciaal HEF-DAAL
mechanisme vergemakkelijkt het openen en sluiten van de douchedeur.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

ARTCLEAR GLASS (optional) has a new long-lasting easy care surface for
shower enclosures. This glass is protected from ageing and corrosion and
the amount of cleaning is reduced.
ARTCLEAR GLAS (optioneel) biedt een nieuw, duurzaam onderhoudsvriendelijk glasoppervlak voor douchewanden. Dit glas biedt bescherming
tegen glasveroudering en glascorrosie en het is gemakkelijk schoon te maken.

Highlight

Other advantages to make cleaning easier :
++ Hinges are glued on to the outside which means the inside of the glass
is completely blank
++ In the case of partly-framed models, the vertical silicone seals on the wall
are hidden by ELEGANT COVER PROFILES.
Verder voordelen die het schoonmaken vergemakkelijken:
++ Scharnieren zijn gekleefd aan de buitenzijde, waardoor de binnenzijde
VOLLEDIG GLAD is.
++ Bij de modellen met profiel zijn de verticale siliconenvoegen door
ELEGANTE PROFIELEN niet zichtbaar

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

VARIO sealing system
Decide when installing: 100% FLOOR LEVEL ENTRY or...
... an optional just 12mm high surge bar, to improve the seal in the door area.
VARIO-afdichtsysteem
Kies pas tijdens de montage: 100% VLAKKE TOEGANG of…
…. een optionele, slechts 12mm hoge strip voor VERBETERDE
WATERDICHTHEID.

21

Artweger 360 Winged doors
Optional left or right opening
Standard height 200 cm
Barrier-free access,
Application ON or WITHOUT shower tray.
Winged door on fixed
Pentagonal shower
1/4-round shower
1/4-round shower
Corner access
2 door parts, 2 fixed parts 1 door part, 2 fixed parts 1 door part, 2 fixed parts 2 door parts,2 fixed parts part, in alcove
1 door part, 1 fixed part

frameless
Made to
measure

to 120x120

partially
framed
standard width
80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II
90 x 80 I
100 x 90 II

Winged door on fixed
part, in alcove, extra
wide, 1 door part,
2 fixed parts

partially
framed
standard width
140
150
160
170
180

frameless
Made to
measure

120x120

A

80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 I
100 x 100 II
90 x 80 I
100 x 90 II

Winged door on fixed
part, in alcove,
next to side screen
1 door part, 1 fixed part

frameless
Made to
measure
to 120

Winged door on fixed
part, with 2 side
screens
1 door part, 1 fixed part

partially
framed
standard width

partially
framed
standard width
80
90
100
120

Side screen A
next to winged door

frameless
Made to
measure
90 x 90 bis
max.
100 x 100

partially
framed
standard width
90 x 90 I
90 x 90 IV
100 x 100 I
100 x 100 IV

Side screen
next to winged door

frameless
Made to
measure
to 120

partially
framed
standard width
80
90
100

Side screen B
next to winged door

frameless
Made to
measure

to 120

partially
framed
standard width
80 x 80
90 x 90
90 x 75
90 x 80
80 x 90
100 x 100

to 130

Shortened side
screen

partially
framed
standard width
80
90
100

to 120
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bis 120

On request
Special widths:

A
B
Slopes:

to 140

partially
framed
standard width

frameless
Made to
measure

Special heights:

B

frameless
Made to
measure

partially
framed
standard width
75
80
90
100

to 120

Winged door on fixed
part, in alcove,
next to shortened
side screen 1 door
part, 1 fixed part

frameless
Made to
measure

frameless
Made to
measure

partially
framed
standard width
90
100

frameless
Made to
measure
to 120

partially
framed
standard width
90
100

frameless
Made to
measure
to 120

partially
framed
standard width
90
100

Recesses:

Winged door on fixed
part, in alcove
1 door part, 2 fixed parts

frameless
Made to
measure

to 160

partially
framed
standard width
90
100
120

360

You have the choice:

Winged doors
Vleugeldeuren

Models

Partly framed models with the
proven Artweger wall profile, durable, elegant and easy-care.
+ securely fixed glass panel
+ 3D adjustment system
+ hidden silicone joints

With the frameless models, the
transparent glass parts reach
right to the wall. Narrow wall brackets ensure firm, secure stability

Optionally, the frameless models
can also be installed with wall
brackets on the outer surface.

Handles

Horizontal handle

Vertical handle

Hinge

Knob

Also recommended as
a hand towel rail.

Good to touch: The front side of the handle has a chrome-look,
the back side is out of soft non-slip plastic.

Colours,
glazing

Profile colors
(frameless models):

Profile colors
(partially framed models):

Hinges and handles:
For partially framed
models also in the
selected profile color.

white

powder-coated
silver

high-gloss
metal

white

chrome
plated

chrome
plated

white

Further colours on request.

Single-pane safety glass 6 mm (ESG):
In the Artweger 360 special heat-treated safety
glass (EN 12150) is used, which is more impact-,
shock- and temperature-resistant. If the glass
breaks then little crumbs are created which greatly reduces the possibility of injury.
Genuine glass
clear

Fully frosted or a frosted strip
Satin, surface complète

Further information and pictures of the shower models can be found on www.artweger.at

Clean glass a shower life long!
ARTCLEAR GLASS is a new, permanently easyclean glass for shower enclosures. The ARTCLEAR glass surface is specially treated and hardened by UV exposure. Water beads off, lime and
dirt hardly find a hold - protects your glass for a
shower life!
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Artweger 360 Vleugeldeuren
Naar keuze links of rechts openend
Standaard hoogte 200 cm
Barrièrevrije toegang
Montage op tegels of douchebak
1/4-rond
2 deurdelen,
2 vaste delen

5-hoek
1 deurdeel,
2 vaste delen

1/4-rond
1 deurdeel,
2 vaste delen

Vleugeldeur naar vast
deel, in alcove
1 deurdeel, 1 vast deel

Hoekinstap
2 deurdelen,
2 vaste delen

Vleugeldeur naar vast
deel, in alcove
1 deurdeel,
2 vaste delen

zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt
standaard
standaard
standaard
standaard
standaard
standaard
Maatvoering
Maatvoering
Maatvoering
Maatvoering
Maatvoering
Maatvoering
breedtes
breedtes
breedtes
breedtes
breedtes
breedtes

tot 120x120

80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II
90 x 80 I
100 x 90 II

Vleugeldeur naar vast
deel in alcove, extra
breed, 1 deurdeel,
2 vaste delen

profiel beperkt
standaard breedtes
140
150
160
170
180

Vleugeldeur naar vast
deel met 2 zijwanden
1 deurdeel, 1 vast deel

A

120x120

80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 I
100 x 100 II
90 x 80 I
100 x 90 II

Vleugeldeur naar vast
deel bij zijwand
1 deurdeel, 1 vast deel

90 x 90 tot
max.
100 x 100

90 x 90 I
90 x 90 IV
100 x 100 I
100 x 100 IV

Zijwand
bij de vleugeldeur

tot 120

80 x 80
90 x 90
90 x 75
90 x 80
80 x 90
100 x 100

tot 120

Vleugeldeur naar vast
deel voor de korte
zijwand
1 deurdeel, 1 vast deel

Korte zijwand

zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt
standaard
standaard
standaard
Maatvoering
standaard
Maatvoering
Maatvoering
Maatvoering
breedtes
breedtes
breedtes
breedtes
80
80
80
90
90
90
tot 120
tot 120
tot 130
tot 120
tot 120
100
100
100
120

Zijwand A
voor de vleugeldeur

Zijwand B
voor de vleugeldeur

Op aanvraag
Speciale hoogtes: Speciale breedtes:

A
B

B
Afschuiningen:

zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt
standaard
standaard
standaard
Maatvoering
Maatvoering
Maatvoering
breedtes
breedtes
breedtes
tot 140
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75
80
90
100

90
100

tot 120

90
100

tot 120

90
100

Uitsparingen:

tot 160

90
100
120

360

U heeft de keus:

Winged doors
Vleugeldeuren

Modellen

modellen met het bewezen Artweger wandprofiel, duurzaam,
elegant en onderhoudsvriendelijk.
+ veilige bevestiging van de glaswand
+ 3D afstelsysteem
+ verborgen siliconenvoegen

Bij de profielloze modellen komen de transparante glasdelen
direct tegen de muur. Smalle bevestigingen zorgen voor een hoge
mate van stabiliteit

Naar keuze kunnen de profielloze
modellen ook mit bevestigingspunten naar buiten gemonteerd
worden.

Greep

Dwarsgreep

Hoge Greep

Beugelgreep

Knop

Ook geschikt als
handdoekhouder.

Beste haptiek: de voorkant voor de greep is van chroom,
de achterkant is gemaakt van zacht, anti-slip kunststof.

Kleuren,
glas

Profielkleuren
(profiel beperkt modellen):

Profielkleuren
(zonder profiel modellen):

Scharnieren en grepen:
Bij modellen deels met
profiel ook in de gekozen
profielkleur.

wit

zilver

metaal
hoogglans

wit

chroom

chroom

wit

Verdere kleuren op aanvraag.

Gehard veiligheidsglas 6 mm (ESG):
Bij de Artweger 360 wordt speciaal hittebestendig
veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt. Dit is beter
bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen. Bij breken van het glas ontstaan zeer
kleine stukjes, waardoor de kans op verwonding
zeer klein is.
Helder hardglas

Satijn, volledig oppervlak
of veiligheidsstrook Satijn

Verdere informatie en foto’s van de modellen douchewanden vindt u op www.artweger.at

Schoon glas een doucheleven lang!
ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam, onderhoudsarm glas met UV uitgehard oppervlak. Water
druppelt er af, kalk en vuil krijgen geen kans. Beschermt uw glas een doucheleven lang!
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Artweger 360
Swinging doors
Pendeldeuren
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Artweger 360
Swinging doors
Pendeldeuren

TWIN-hinge
TWIN-scharnier

360°

More room for manoeuvre thanks to the 360° TWIN-hinge
giving barrier free access
Barrier-free entry
Simple to use thanks to a lifting and lowering hinge
Elegant Design with fixtures and hinges in a unique mix
of materials
Perfect appearance due to hidden vertical silicone joints in
partly-framed models
Individual customised solutions possible
Easy to clean thanks to hinges being glued on the outer side
Long-lasting easier cleaning with ARTCLEAR GLASS
(optional)

Meer bewegingsvrijheid door 360° TWIN-Scharnier
Barrièrevrije toegang
Eenvoudige bediening dank zij hef-daal-pendelscharnier
Elegant design met unieke materiaalmix van profielen en
scharnieren
Optisch perfect door verborgen verticale siliconenvoegen
bij modellen met profiel
Individuele maatwerk oplossingen mogelijk
Envoudig te reinigen dank zij aan de buitenkant
bevestigde scharnieren
Duurzaam makkelijker schoon te maken door
ARTCLEAR GLAS (optioneel)
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360

Swinging doors / Pendeldeuren

In a niche / In nis

On a straight wall / Aan de rechte wand

In the corner / In de hoek

Next to the bathtub / Op de badrand
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The Artweger 360 is - as the name already implies- a real all rounder. With it’s unique
design and excellent functionality you will be completely satisfied with this quality
shower.
De Artweger 360 is – zoals de naam al aangeeft – een echte allrounder. Met zijn unieke
design en hoge functionaliteit zal deze kwaliteitsdouche u zeker tevreden stellen.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

360

Swinging doors
Pendeldeuren

An elegant appearance of the Artweger 360 is ensured thanks
to the fittings being made of a SPECIAL MIX OF MATERIALS
which create an amazing visual effect: The handles and the
hinges appear to hover over the glass.
Een speciale mix van materialen van de profielen zorgt voor het opvallende
verschijningbeeld van der Artweger 360. Er ontstaat een verbluffend
optisch effect: de grepen en scharnieren lijken te zweven boven het glas.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

The slim and elegant 360° TWIN-hinge has a unique
opening radius of up to 360°.
Het smalle en elegante 360°-TWIN-scharnier heeft
een unieke openingsradius tot 360°.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

ARTCLEAR GLASS (optional) has a new long-lasting easy care surface for
shower enclosures. This glass is protected from ageing and corrosion and
the amount of cleaning is reduced.
ARTCLEAR GLAS (optioneel) biedt een nieuw, duurzaam onderhoudsvriendelijk glasoppervlak voor douchewanden. Dit glas biedt bescherming
tegen glasveroudering en glascorrosie en het is gemakkelijk schoon te maken.

Highlight

Other advantages to make cleaning easier :
++ Hinges are glued on to the outside which means the inside of the glass
is completely blank
++ In the case of partly-framed models, the vertical silicone seals on the wall
are hidden by ELEGANT COVER PROFILES.
Verder voordelen die het schoonmaken vergemakkelijken:
++ Scharnieren zijn gekleefd aan de buitenzijde, waardoor de binnenzijde
VOLLEDIG GLAD is.
++ Bij de modellen met profiel zijn de verticale siliconenvoegen door
ELEGANTE PROFIELEN niet zichtbaar

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

VARIO sealing system
Decide when installing: 100% FLOOR LEVEL ENTRY or...
... an optional just 12mm high surge bar, to improve the seal in the door area.
VARIO-afdichtsysteem
Kies pas tijdens de montage: 100% VLAKKE TOEGANG of…
…. een optionele, slechts 12mm hoge strip voor VERBETERDE
WATERDICHTHEID.
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360° Barrier-free!
360° barrièrevrijheid!

With the Artweger 360° TWIN-hinge the shower door can be opened all the way outwards as well as
all the way inwards.
Met het Artweger 360° TWIN-scharnier kunt u de deur van uw douche zowel naar binnen als naar buiten openen.
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ONLY at ARTWEGER: 360° TWIN-hinge
Conventional swing doors normally have an opening radius of 90° inwards and outwards.
Thereby the glass door would stand in the middle of the room. Artweger swing doors with
their 360° TWIN-hinge, open up to 180° outwards and 180° inwards. This gives maximum
flexibility and the shower door never stands in the way.

360

Swinging doors
Pendeldeuren

ALLEEN bij ARTWEGER: 360° TWIN-scharnier
Normale pendeldeuren hebben meestal een openingsradius van 90° naar binnen en buiten.
Daardoor wordt het glasdeel altijd midden in de ruimte gestopt. Artweger pendeldeuren
met het 360° TWIN-scharnier kunnen tot 180° naar binnen en 180° naar buiten worden
geopend. Dat betekent flexibiliteit, de deur staat nooit in de weg.

The new 360° TWIN-hinge is an extraordinary invention and provides
solutions that aren’t possible with conventional swing hinges.
Het nieuwe 360° TWIN-scharnier is een buitengewone uitvinding en
maakt oplossingen mogelijk, die met een gewoon pendelscharnier
niet te realiseren zijn.
Resting position
Rustpositie

Door opens outwards up to 180°
Deur opent tot
180° naar buiten

The hinge enables the door to open 180° inwards and outwards, until
it rests on the fixed glass part. In this way there is much more free
space in the bathroom as the shower door doesn’t stand in the way.
This enables consistent barrie-freedom even in a small bathroom!
Het scharnier maakt het mogelijk dat de deur 180 graden naar binnen
en buiten opent, tot aan het vaste glasdeel.
Op deze manier ontstaat er meer bewegingsvrijheid in de badkamer,
de douchedeur staat niet meer in de weg. Dat is consistente toegankelijkheid, zelfs in een kleine badkamer!

This means the Artweger 360 brings comfort before and during
showering. And after the shower there are also advantages.
When cleaning, the shower door doesn’t get in the way.

Door opens
inwards up to 180°

Voor u betekent de Artweger 360 met name comfort, voor en
tijdens het douchen. Ook na het douchen biedt het voordelen:
bij het schoonmaken staat de douchedeur niet in de weg.

Deur opent tot
180° naar binnen
33

Artweger 360 Swinging doors
Optional left or right opening
Standard height 200 cm
Barrier-free access,
Application ON or WITHOUT shower tray.
1/4-round shower
2 door parts,
2 fixed parts

frameless
Made to
measure
to 120x120

partially
framed
standard width
80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II
90 x 80 I
100 x 90 II

partially
framed
standard width
140
150
160
170
180

to 200

frameless
Made to
measure
to 120x120

partially
framed
standard width

Swinging door
attached on fixed part
with 2 side screens
1 door part,
1 fixed part

A

frameless
Made to
measure
to 130

frameless
Made to measure

80 x 80
90 x 90
90 x 75
90 x 80
100 x 100

Swinging door
attached on fixed part
next to side screen
1 door part,
1 fixed part

Swinging door
in alcove
2 door parts,
2 fixed parts

frameless
Made to
measure

Swinging door
in alcove
1 door part,
without fixed part

Corner access
2 door parts,
2 fixed parts

partially
framed
standard width
80
90
100
120

Side screen A
next to swinging
door

Swinging door next to
fixed part, in alcove
1 door part,
without fixed part

frameless
Made to
measure

frameless
Made to measure

to 90

frameless
Made to
measure

partially
framed
standard width

to 120

80
90
100

Side screen B
next to swinging
door

Swinging door
attached on fixed
next to shortened
side screen
1 door part, 1 fixed part

frameless
Made to
measure
to 130

partially
framed
standard width
75
80
90
100

to 120

to 160

Side screen
next to swinging
door

Swinging door
attached on fixed part,
in alcove
1 door part,1 fixed part

partially
framed
standard width
80
90
100

to 120

Swinging door
attached on fixed part
with swinging side
screen next to bathtub

frameless
Made to
measure

partially
framed
standard width
90
100
120

to 160

Swinging door
attached on fixed part
in Nische, extrabreit
1 door part, 2 fixed parts

Shortened side
screen

frameless
Made to
measure

Swinging door
in alcove
1 door part,
2 fixed parts

partially
framed
standard width
to 120

Swinging door
attached on fixed part
with swinging side
screen next to bathtub

partially
framed
standard width
140
150
160
170
180

On request
Special heights:

A

B

Special widths:

B

Slopes:

G
frameless
Made to
measure
to 140
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partially
framed
standard width
90
100

frameless
Made to
measure
to 120

partially
framed
standard width
90
100

frameless
Made to
measure
to 120

partially
framed
standard width
90
100

frameless
Made to
measure
door to 120
SW to 90

partially
framed
standard width
80
90
90
90

x
x
x
x

80
90
75
80

frameless
Made to
measure
door to 120
SW to 90

partially
framed
standard width
80
90
90
90

x
x
x
x

80
90
75
80

Recesses:

360

You have the choice:

Swinging doors

Models

Partly framed models with the
proven Artweger wall profile, durable, elegant and easy-care.
+ securely fixed glass panel
+ 3D adjustment system
+ hidden silicone joints

With the frameless models, the
transparent glass parts reach
right to the wall. Narrow wall brackets ensure firm, secure stability

Optionally, the frameless models
can also be installed with wall
brackets on the outer surface.

Handles

Horizontal handle

Vertical handle

Hinge

Knob

Also recommended as a
hand towel rail.

Good to touch: The front side of the handle has a chrome-look,
the back side is out of soft non-slip plastic.

Colours,
glazing

Profile colors
(frameless models):

Profile colors
(partially framed models):

Hinges and handles:
For partially framed
models also in the
selected profile color.

white

powder-coated
silver

high-gloss
metal

white

chrome
plated

chrome
plated

white

Further colours on request.

Single-pane safety glass 6 mm (ESG):
In the Artweger 360 special heat-treated safety
glass (EN 12150) is used, which is more impact-,
shock- and temperature-resistant. If the glass
breaks then little crumbs are created which greatly reduces the possibility of injury.
Genuine glass
clear

Fully frosted or a frosted strip
Satin, surface complète

Clean glass a shower life long!
ARTCLEAR GLASS is a new, permanently easyclean glass for shower enclosures. The ARTCLEAR glass surface is specially treated and hardened by UV exposure. Water beads off, lime and
dirt hardly find a hold - protects your glass for a
shower life!

Further information and pictures of the shower models can be found on www.artweger.at
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Artweger 360 Pendeldeur
Naar keuze links of rechts openend
Standaard hoogte 200 cm
Barrierevrije toegang
Montage op tegels of douchebak
1/4-ronde douche
2 pendeldeuren en
2 vaste delen

Hoekinstap
2 pendeldeuren en
2 vaste delen

zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt
standaard
standaard
Maatvoering
Maatvoering
breedtes
breedtes
tot 120x120

80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II
90 x 80 I
100 x 90 II

Pendeldeur in nis
2 pendeldeuren en
2 vaste delen

tot 120x120

Pendeldeur in nis
1 pendeldeur zonder
vast deel

zonder profiel
Maatvoering

80 x 80
90 x 90
90 x 75
90 x 80
100 x 100

Pendeldeur naar vast
deel bij zijwand
1 pendeldeur en
1 vast deel

tot 90

Pendeldeur met vast
deel in nis
1 pendeldeur zonder
vast deel

75
80
90
100

tot 120

Pendeldeur naar vast
deel bij korte zijwand
1 pendeldeur en
1 vast deel

A

Zijwand A
voor pendeldeur

Zijwand B
voor pendeldeur

Pendeldeur naar vast
deel met draaibare
zijwand bij het bad

tot 160

90
100
120

Pendeldeur naar vast
deel in nis, extra breed
1 pendeldeur en
2 vaste delen

Korte zijwand

zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt
standaard
Maatvoering
standaard
Maatvoering
standaard
Maatvoering
standaard
Maatvoering
standaard
Maatvoering
breedtes
breedtes
breedtes
breedtes
breedtes
80
80
140
80
tot 120
tot 120
tot 130
tot 120
tot 200
90
90
tot 130
150
90
100
100
160
100
120
170
180

Pendeldeur naar
vast deel
zu 2 Seitenwänden
1 pendeldeur en
1 vast deel

Pendeldeur in nis
1 pendeldeur en
2 vaste delen

zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt
standaard
Maatvoering
standaard
Maatvoering
breedtes
breedtes

zonder profiel
Maatvoering

tot 160

Zijwand voor
pendeldeur

Pendeldeur naar vast
deel in nis
1 pendeldeur en
1 vast deel

Pendeldeur naar vast
deel met draaibare
zijwand bij het bad

profiel beperkt
standaard
breedtes
140
150
160
170
180

Op aanvraag
Speciale hoogtes:

A

B

Speciale breedtes:

B

Afschuiningen:

G
zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt zonder profiel profiel beperkt
standaard
Maatvoering
standaard
standaard
standaard
standaard
Maatvoering
Maatvoering
Maatvoering
Maatvoering
breedtes
breedtes
breedtes
breedtes
breedtes
tot 140
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90
100

tot 120

90
100

tot 120

90
100

Tür tot 120
SW tot 90

80
90
90
90

x
x
x
x

80
90
75
80

Tür tot 120
SW tot 90

80
90
90
90

x
x
x
x

80
90
75
80

Uitsparingen:

360

U heeft de keus:

Pendeldeuren

Modellen

modellen met het bewezen Artweger wandprofiel, duurzaam,
elegant en onderhoudsvriendelijk.
+ veilige bevestiging van de glaswand
+ 3D afstelsysteem
+ verborgen siliconenvoegen

Bij de profielloze modellen komen de transparante glasdelen
direct tegen de muur. Smalle bevestigingen zorgen voor een hoge
mate van stabiliteit

Naar keuze kunnen de profielloze
modellen ook mit bevestigingspunten naar buiten gemonteerd
worden.

Greep

Dwarsgreep

Hoge Greep

Beugelgreep

Knop

Ook geschikt als
handdoekhouder

Beste haptiek: de voorkant voor de greep is van chroom,
de achterkant is gemaakt van zacht, anti-slip kunststof.

Kleuren,
glas

Profielkleuren
(profiel beperkt modellen):

Profielkleuren
(zonder profiel modellen):

Scharnieren en grepen:
Bij modellen deels
met profiel ook in
de gekozen profielkleur.

wit

zilver

metaal
hoogglans

wit

chroom

chroom

wit

Verdere kleuren op aanvraag.

Gerhard veiligheidsglas 6 mm (ESG):
Bij de Artweger 360 wordt speciaal hittebestendig
veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt. Dit is beter
bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen. Bij breken van het glas ontstaan zeer
kleine stukjes, waardoor de kans op verwonding
zeer klein is.
Helder hardglas

Satijn, volledig oppervlak
of veiligheidsstrook Satijn

Verdere informatie en foto’s van de modellen douchewanden vindt u op www.artweger.at

Schoon glas een doucheleven lang!
Optional: ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam, onderhoudsarm glas met UV uitgehard
oppervlak. Water druppelt er af, kalk en vuil krijgen geen kans. Beschermt uw glas een doucheleven lang!
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Artweger 360
Folding doors
Vouwdeuren
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Artweger 360
Folding doors
Vouwdeuren

TWIN-hinge
TWIN-scharnier

360°

The shower to fold away
The 360° hinge means that the door can be swung
away inwards or outwards.
Barrier-free entry with the lifting-lowering swing
hinge
Elegant Design with fittings and fixtures in a unique
mix of materials.
Individual custom-made solutions possible
Easy to clean thanks to the hinges being adhered
on the outer side
Long-lasting reduced cleaning with ARTCLEAR
GLASS (optional)

De douche die kan worden weggevouwen
Ieder deurdeel kan dank zij het 360° scharnier naar
binnen en buiten weggeklapt worden.
Barrièrevrije toegang met hef-daal-pendelscharnier
Elegant design met unieke materiaalmix van
profielen en scharnierenn
Individuele maatwerkoplossingen mogelijk
Eenvoudig te reinigen door aan de buitenzijde
gekleefde scharnieren
Duurzaam minder schoonmaken
dank zij ARTCLEAR GLAS (optioneel)
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360

Folding doors / Vouwdeuren

In a niche / In nis

In a corner / In de hoek

On a straight wall / Aan de rechte wand

Free standing (Walk In solution)
Vrijstaand (Walk In oplossing)
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Artweger 360 folding doors enable elegant space-saving solutions.
The doors can be quite simply folded away and in all directions because
of the new 360° TWIN hinge. This creates extra free space in the bathroom!
Artweger 360 vouwdeuren bieden ruimtebesparende oplossingen van een
verfijnde soort. De deurdelen laten zich eenvoudig in alle richtingen wegvouwen,
door het nieuwe 360° TWIN-scharnier. Daarmee ontstaat meer bewegingsvrijheid in de badkamer!

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

360
Folding doors
Vouwdeuren

An elegant appearance of the Artweger 360 is ensured thanks
to the fittings being made of a SPECIAL MIX OF MATERIALS
which create an amazing visual effect: The handles and the
hinges appear to hover over the glass.
Een speciale mix van materialen van de profielen zorgt voor het
opvallende verschijningbeeld van der Artweger 360. Er ontstaat
een verbluffend optisch effect: de grepen en scharnieren lijken
te zweven boven het glas.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

The slim and elegant 360° TWIN-hinge has a unique
opening radius of up to 360°.
Het smalle en elegante 360°-TWIN-scharnier heeft
een unieke openingsradius tot 360°.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

ARTCLEAR GLASS (optional) has a new long-lasting easy care
surface for shower enclosures. This glass is protected from
ageing and corrosion and the amount of cleaning is reduced.
ARTCLEAR GLAS (optioneel) biedt een nieuw, duurzaam onderhouds vriendelijk glasoppervlak voor douchewanden. Dit glas
biedt bescherming tegen glasveroudering en glascorrosie en het
is gemakkelijk schoon te maken.

Highlight

Other advantages to make cleaning easier :
++ Hinges are glued on to the outside which means the inside
of the glass is completely blank
++ In the case of partly-framed models, the vertical silicone seals
on the wall are hidden by ELEGANT COVER PROFILES.
Verder voordelen die het schoonmaken vergemakkelijken:
++ Scharnieren zijn gekleefd aan de buitenzijde, waardoor de
binnenzijde VOLLEDIG GLAD is.
++ Bij de modellen met profiel zijn de verticale siliconenvoegen
door ELEGANTE PROFIELEN niet zichtbaar

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

The folding doors can simply be folded away inwards or outwards
and the shower area becomes part of the extended bathroom.
This is ideal for small bathrooms!
De vouwdeuren van de ARTWEGER 360 vouwen eenvoudig naar
binnen en naar buiten en daardoor wordt de doucheruimte extra
groot. Ideaal voor kleinere badkamers!
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Window solutions

The new window solutions with the ARTWEGER 360 combines the revolutionary 360° TWIN-hinge with a 180°
rotating cylinder wall connector. This means the space in front the window can also be used as a shower area.
After showering, the shower doors can be simply folded back making the window accessible again.

ARTWEGER 360 FOLDING DOORS, free standing, a Walk In solution
where the glass elements can be simply folded away.

Both glass elements can be folded inwards or outwards
as required.
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Artweger 360 Folding doors
Optional left or right opening
Standard height 200 cm
Barrier-free access,
Application ON or WITHOUT shower tray.

Corner entry
with folding doors an
Fixteil

Corner entry
with folding doors
without fixed part

partially framed

partially framed

80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120

80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120

Folding door attached
on fixed part
U-assembly

Folding door
with solution for
window 45°

Double folding door
attached on fixed part
in alcove

Double folding door
attached on fixed part
next to side screen

Double folding door
Quadruple folding door
attached on fixed part attached on fixed part
free-standing
in alcove

partially framed

partially framed

partially framed

partially framed

75
80
90
100
120

80
90
100
120

100
120
140

150
160
170
180
190
200

Folding door
with solution for
window 90°

On request
Special heights:

Slopes:

partially framed

partially framed

partially framed

bis 100x100

Made to measure
up to max. 100 x 100

Made to measure
up to max. 100 x 100

Height 180 - 200 cm

Height 180 - 200 cm

Colours,
glazing

Hinges and handles:

Profile colors:

white

powder-coated
silver

high-gloss
metal

chrome
plated

Special widths:

Recesses:

Knob

white

Further colours on request.

Single-pane safety glass 6 mm (ESG):
In the Artweger 360 special heat-treated safety
glass (EN 12150) is used, which is more impact-,
shock- and temperature-resistant. If the glass
breaks then little crumbs are created which greatly
reduces the possibility of injury.
Genuine glass
clear

Fully frosted or a frosted strip
Satin, surface complète

Further information and pictures of the shower models can be found on www.artweger.at

Clean glass a shower life long!
ARTCLEAR GLASS is a new, permanently easyclean glass for shower enclosures. The ARTCLEAR glass surface is specially treated and hardened by UV exposure. Water beads off, lime and
dirt hardly find a hold - protects your glass for a
shower life!
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Raamoplossingen

De nieuwe raamoplossingen van de ARTWEGER 360 combineren het revolutionaire 360° TWIN-scharnier met
een 180° draaibare wandaansluiting. Daarmee kan ook de ruimte voor het raam als doucheruimte worden gebruikt. En na het douchen worden de douchedeuren eenvoudig weggeklapt, het raam is weer toegankelijk.

ARTWEGER 360 VOUWDEUR vrijstaand, een Walk In oplossing,
waarbij de glaselementen eenvoudig weggevouwen kunnen worden.

De beide glaselementen kunnen naar keuze naar buiten en
binnen worden weggevouwen.
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Artweger 360 Vouwdeuren
Naar keuze links of rechts openend
Standaard hoogte 200 cm
Barrierevrije toegang
Montage op tegels of douchebak

Hoekinstap
met vouwdeuren naar
vast deel

Hoekinstap
met vouwdeuren zonder
vast deel

profiel beperkt

profiel beperkt

80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120

80 x 80
90 x 90
100 x 100
120 x 120

vouwdeur met vast
deel u-inbouw

Vouwdeur
oplossing bij een raam
45°

2-delige vouwdeur
naar vast deel
bij zijwand

2-delige vouwdeur
naar vast deel
in nis

2-delige vouwdeur
naar vast deel
vrijstaand

4-delige vouwdeur
naar vast deel
in nis

profiel beperkt

profiel beperkt

profiel beperkt

profiel beperkt

75
80
90
100
120

80
90
100
120

100
120
140

150
160
170
180
190
200

Vouwdeur
oplossing bij een raam
90°

Op aanvraag
Speciale hoogtes: Speciale breedtes:

profiel beperkt

profiel beperkt

profiel beperkt

tot 100x100

solutions
tot max. 100 x 100

Maßanfertigung
bis max. 100 x 100

Hoogte 180 - 200 cm

Hoogte 180 - 200 cm

Kleuren,
glas

Scharnieren en grepen:

Profielkleuren:

wit

Afschuiningen:

zilver

metaal
hoogglans

chroom

Uitsparingen:

Knop

wit

Evenals in de gekozen profielkleur.

Veiligheidsglas 6 mm (ESG):
Bij de Artweger 360 wordt speciaal hittebestendig
veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt. Dit is beter
bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen.
Bij breken van het glas ontstaan zeer kleine stukjes,
waardoor de kans op verwonding zeer klein is.
Helder hardglas

Satijn, volledig oppervlak
of veiligheidsstrook Satijn

Verdere informatie en foto’s van de modellen douchewanden vindt u op www.artweger.at

Schoon glas een doucheleven lang!
ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam, onderhoudsarm glas met UV uitgehard oppervlak. Water
druppelt er af, kalk en vuil krijgen geen kans.
Beschermt uw glas een doucheleven lang!
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Artweger 360
Sliding doors
Schuifdeuren
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Artweger 360
Sliding doors
Schuifdeuren

Framed models for for extra stability.
Extra smooth running due to the 4 point
guided and ball-bearing supported door.
Elegant Design with a unique mixture
of materials
Individual custom-made solutions possible
Easy to clean thanks to the fittings being glued
on the outside
Long-lasting reduction in cleaning
with ARTCLEAR glass (optional)
8 mm tempered safety glass

Uitvoering met profiel voor hoge stabiliteit
Stil design door 4-punts geleiding en
deuren met kogellagers.
Elegant design met unieke materiaalmix
van profielen
Individuele maatwerk oplossingen mogelijk
Eenvoudig te reinigen dank zij aan de buitenkant
bevestigde scharnieren
Duurzaam minder schoonmaken
dank zij ARTCLEAR GLAS (optioneel)
8 mm veiligheidsglas
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360
Sliding doors
Schuifdeuren

In a niche / In nis

In the corner / In de hoek

The 4 point guided sliding doors
4-punts geleiding van de schuifdeuren
The floor-level guide of the Artweger 360 sliding doors has a
whole row of advantages not available with any other system.
The entire weight of the glass doors rests securely on the
lower guide rail and the sliding doors glide on this narrow
rail smoothly over the whole door opening. This means that
wider doors are also possible and the upper guide rails can
be made especially narrow. Stability is maintained: The glass
door is guided securely at all 4 corners This 4 point guide
guarantees an exact and especially quiet opening and closing
of the sliding doors. A practical additional effect, thanks to
the VARIO sealing system, is that the discreet lower guide rail
(or the slightly higher surge bar), keeps splashed water within
the shower area.

De bodemgeleiding van de Artweger 360 schuifdeuren biedt een hele rij voordelen, die geen ander systeem heeft. Het totale
gewicht van de glasdeuren schuift stabiel op de onderste geleiders, de schuifdeuren glijden over deze smalle rail over de gehele
deuropening. Daarmee zijn ook brede deuroplossingen mogelijk en kan het bovenste profiel zeer smal uitgevoerd worden. De
stabiliteit blijft gewaarborgd: de glasdelen steunen op alle vier de hoekpunten.
Deze 4-punts geleiding garandeert altijd een exact, bijzonder stil openen en sluiten van de schuifdeuren. Handig bijkomend effect:
door het VARIO afdichtingssysteem houdt deze degelijke onderste geleidingsrail tegelijkertijd het spatwater in de douche.
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With the Artweger 360, the sliding doors roll easily and very quietly on their ball
bearings over the narrow floor level guides. The 4 point guide of these doors lends
this model particular stability - therefore larger showers with sliding doors are also
possible.
Bij de Artweger 360 glijden de schuifdeuren op rollers met kogellagers zeer zacht
en stil over de smalle bodemrail. De 4-punts geleiding van de deuren verleent deze
modellen een hoge mate van stabiliteit – daarmee kunnen ook grote douches worden
voorzien van schuifdeuren.

360
Sliding doors
Schuifdeuren

Fittings made with a SPECIAL MIX OF MATERIALS
ensure the elegant appearance of the Artweger 360.
This creates an amazing visual effect - the handles
and fittings appear to float above the glass.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

Een speciale mix van materialen van de profielen zorgt voor
het opvallende verschijningsbeeld van der Artweger 360.
Er ontstaat een verbluffend optisch effect: de grepen en
scharnieren lijken te zweven boven het glas.

A STOP BUFFER integrated in the upper guide rail acts as a brake
when opening the sliding door.
Een in het bovenste profiel geïntegreerde STOP remt de schuifdeur
af bij het openen.

The Artweger 360 sliding doors glide on high quality ball bearings on
the guide rails. This rail guide on all 4 corners of the door creates an
incomparable SMOOTH RUNNING.
De Artweger 360 schuifdeuren glijden op hoog kwalitatieve kogellagers
over de geleidingsrail. Dankzij deze railgeleider op de vier hoeken van
de deur bereikt men een onevenaarbare SOEPELE WERKING.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

ARTCLEAR GLASS (optional) has a new long-lasting easy care surface for
shower enclosures. This glass is protected from ageing and corrosion and
the amount of cleaning is reduced.
ARTCLEAR GLAS (optioneel) biedt een nieuw, duurzaam onderhouds vriendelijk glasoppervlak voor douchewanden. Dit glas biedt bescherming tegen
glasveroudering en glascorrosie en het is gemakkelijk schoon te maken.

VARIO sealing system :The low level guide rails of only 6mm, enable
smooth running and protect from water flowing out(1) To improve the water
tightness an additional surge bar (12mm) can be added(2).

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

(2)
(1)

VARIO-afdichtsysteem: De slechts 6mm hoge geleidingsrail zorgt voor een
perfecte stille geleiding en beschermt tegen naar buiten tredend spatwater. (1) Ter verbetering van de waterdichtheid kan een extra strip (12mm)
gemonteerd worden (2).
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Artweger 360 Sliding doors
Optional left or right opening
Standard height 200 cm
Application ON or WITHOUT shower tray

Double sliding door
in alcove
1 sliding door
and 1 fixed part

Quadruple sliding door
in alcove
2 sliding doors
and 2 fixed parts

Double sliding door
next to side screen
1 sliding door
and 1 fixed part

Corner access
2 sliding doors
and 2 fixed parts

Side screen

framed

framed

framed

framed

framed

100
120
140
160

160
180
200

100
120
140

80
90
100
120

80x80
90x90
100x100
120x120
90x80
100x80

Handles

Horizontal handle

Vertical handle

Knob

Good to touch: The front side of the handle has a chrome-look,
the back side is out of soft non-slip plastic.

Colours,
glazing

Hinges and handles:

Profile colors:

white

Hinge
Also recommended as a
hand towel rail.

On request
Special heights:

powder-coated high-gloss
silver
metal

chrome
plated

white

Slopes:

Special widths:

Recesses:

Further colours on request.

Single-pane safety glass 8 mm (ESG):
In the Artweger 360 special heat-treated safety
glass (EN 12150) is used, which is more impact-,
shock- and temperature-resistant. If the glass
breaks then little crumbs are created which
greatly reduces the possibility of injury.
Genuine glass clear
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Horizontal strip Satin

Further information and pictures of the shower models can be found on www.artweger.at

Clean glass a shower life long!
Optional: ARTCLEAR GLASS is a new, permanently easy-clean glass for shower enclosures.
The ART-CLEAR glass surface is specially treated and hardened by UV exposure. Water beads
off, lime and dirt hardly find a hold - protects your
glass for a shower life!

Artweger 360 Schuifdeuren
Naar keuze links of rechts openend
Standaard hoogte 200 cm
Montage op tegels of douchebak

2-delige Schuifdeuren
in nis
1 Schuifdeur
en 1 vast deel

4-delige Schuifdeur
in nis
2 Schuifdeuren
en 2 vaste delen

2-delige Schuifdeuren
bij zijwand
1 Schuifdeur
en 1 vast deel

Hoekinstap
2 Schuifdeuren
en 2 vaste delen

Zijwand

met profiel

met profiel

met profiel

met profiel

met profiel

100
120
140
160

160
180
200

100
120
140

80
90
100
120

80x80
90x90
100x100
120x120
90x80
100x80

Greep

Dwarsgreep

Hoge Greep

Knop

Beugelgreep

Beste haptiek: de voorkant voor de greep is van chroom, de achterkant is
gemaakt van zacht, anti-slip kunststof.

Kleuren,
glas

Ook geschikt als
handdoekhouder

Op aanvraag
Scharnieren en grepen:

Profielkleuren:

wit

zilver

metaal
hoogglans

chroom

wit

Speciale hoogtes: Speciale breedtes:

Afschuiningen:

Uitsparingen:

Verdere kleuren op aanvraag.

Veiligheidsglas: 8 mm (ESG):
Bij de Artweger 360 wordt speciaal hittebestendig
veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt. Dit is beter
bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen.
Bij breken van het glas ontstaan zeer kleine stukjes,
waardoor de kans op verwonding zeer klein is.
Helder hardglas

Dwarsstrepen
satijn

Verdere informatie en foto’s van de modellen douchewanden vindt u op www.artweger.at

Schoon glas een doucheleven lang!
ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam, onderhoudsarm glas met UV uitgehard oppervlak. Water
druppelt er af, kalk en vuil krijgen geen kans.
Beschermt uw glas een doucheleven lang!
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Artweger 360
Walk In
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Artweger 360
Walk In

Barrier-free access
A large selection of frameless and
partly-framed models
Elegant design with fittings in a unique
mix of materials
Individual custom-made solutions possible
Easy to clean thanks to fittings being fixed on the
outer side
Long-lasting reduced cleaning with ARTCLEAR
GLASS (optional)
Stable, low-tension fixings
with special floor fixing elements
8mm tempered safety glass

Barrièrevrije toegang
Grote keus aan profielloze modellen
en modellen met profiel
Elegant design met unieke materiaalmix van profielen
Maatwerk oplossingen mogelijk
Eenvoudig te reinigen dank zij aan de buitenkant
bevestigde scharnieren
Duurzaam minder schoonmaken dank zij ARTCLEAR
GLAS (optioneel)
Stabiele bevestiging
met speciale elementen voor vloerbevestiging
8 mm veiligheidsglas
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360
Walk In

In the corner / In de hoek

On a straight wall / Aan de rechte wand

The Artweger 360 Walk In VARIO combines an anchored glass
part with a 360° revolving glass part. In this way a generous
Walk In solution with sufficient splash protection is achieved.
De Artweger 360 Walk In Vario combineert een vast glasdeel
met een 360° draaibaar glasdeel. Daarmee wordt een ruime
Walk In oplossing met voldoende bescherming tegen spetteren
gerealiseerd.

Walk In VARIO for small bathrooms
Walk In VARIO voor kleinere badkamers
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Classic Walk In solutions comprising of a large glass panel.
Here also Artweger has something special to offer: The optional ARTCLEAR
GLASS, through which cleaning is permanently reduced, as well as the discreet
floor fixing elements that prevent the glass standing directly on the floor.

360
Walk In

Klassieke Walk In oplossingen bestaan uit een glaswand met een groot oppervlak.
Ook hier biedt Artweger 360 iets bijzonders: het optionele ARTCLEAR GLAS, waardoor er veel minder onderhoud nodig is en stevige vloerbevestiging, die voorkomen
dat het glas direct op de vloer komt.

Whether it’s a corner piece, a splash protection panel, a side
wall or a handrail, the Artweger 360 Walk In collection can fulfil
all of your wishes. Pictured: Walk In with corner piece
Of het nou een hoekdeel, spatbescherming, zijwand of
bevestigingsstang is, het assortiment van Artweger 360
heeft voor iedere wens een passende oplossing.
Op de foto: Walk In met hoekdeel

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

Fittings in a SPECIAL MIX OF MATERIALS ensure the elegant
appearance of the Artweger 360. They create an amazing
visual effect: The fittings appear to hover over the glass.
Een SPECIALE MIX VAN MATERIALEN zorgt voor een
elegante verschijning van de Artweger 360 bij de scharnieren
en greep. Daardoor ontstaat een verbluffend optisch effect: het
lijkt of de scharnieren en greep boven het glas zweven.

Highlight

The advantages that make cleaning easier :
++ FITTINGS ARE GLUED on the outer side whereby the
inner side of the glass remains completely blank.
++ With the party-framed models, the vertical silicone wall joints
are hidden by elegant profile covers.
Uw voordelen, die de schoonmaak eenvoudig maakt:
++ door aan de buitenzijde bevestigde scharnieren is de binnenkant
van het glas helemaal glad
++ bij de modellen met profiel zijn de verticale siliconenvoegen
weggewerkt achter het de elegante wandprofielen.

Optional elegant floor elements or transparent corner protectors
ensure that the glass elements of the Artweger 360 Walk In do not
stand directly on the floor. This protects the glass from damage.
Design vloerelementen of een transparante onderstrip zorgt
ervoor dat de glasdelen van de Artweger 360 Walk In niet
direct op de vloer rusten.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

ARTCLEAR GLASS (optional) has a new long-lasting easy care
surface for shower enclosures. This glass is protected from
ageing and corrosion and the amount of cleaning is reduced.
ARTCLEAR GLAS (optioneel) biedt een nieuw, duurzaam
onderhoudsvriendelijkglasoppervlak voor douchewanden.
Dit glas biedt bescherming tegen glasveroudering en glascorrosie en het is gemakkelijk schoon te maken.
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Artweger 360 Walk In
Standard height 200 cm
Barrier-free access
Application ON or WITHOUT shower tray.

360 Walk In
without side screen

360 Walk In
with rod fastened
to ceiling

360 Walk In
without side screen
with corner element,
30 cm

360 Walk In VARIO
without side screen

360 Walk In VARIO
with side screen

50

50

1

partially framed

frameless

partially framed

frameless

partially framed

30 - 180

30 - 180

30 - 180

30 - 180

70 - 180

70 - 180

360 Walk In
attached on side screen

1

360 Walk In
rounded

1

2

frameless

partially framed

1: 30 - 120

1: 30 - 120

2: Side screen 30 - 160 cm

360 Walk In
with side screen

frameless
130

1

3

10

frameless

cm

frameless

partially framed

2

frameless

partially framed

frameless

partially framed

1

360 Walk In
free-standing with
2 corner elements
30 cm.

360 Walk In
free-standing

2

frameless

partially framed

frameless

partially framed

frameless

frameless

1: 30 - 180

1: 30 - 180

1: 30 - 180

30 - 180

30 - 180

2: Side screen 30 - 120

3

cm

1: 30 - 180

Additional
splash
protection

2: Side screen 30 - 120

Pivoting
splashguard

On request
Custom heights: Custom heights:

Slopes:

Splash guard panel
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2

1

1: 30 - 160
1: 30 - 160
1: 30 - 160
1: 30 - 120
1: 30 - 160
1: 30 - 120
3: Vario part 50 3: Vario part 50 3: Vario part 50 3: Vario part 50 2: 30 - 160
2: 30 - 160
3: Vario part 50 3: Vario part 50
2: Seitenwand 30 - 120

360 Walk In
with side screen and
corner element, 30 cm

2

cm

3

10

cm

360 Walk In VARIO
attached on side screen

An additional flexible splash guard,
swiveling up to 180°. 30 cm wide.
For all models except those that are
rounded or with a handrail.

Recesses:

360

You have the choice:

Walk In

Models

Partly framed models with the
proven Artweger wall profile, durable, elegant and easy-care.
+ securely fixed glass panel
+ 3D adjustment system
+ hidden silicone joints

With the frameless models, the
transparent glass parts reach
right to the wall. Narrow wall brackets ensure firm, secure stability

Optionally, the frameless models
can also be installed with wall
brackets on the outer surface.

Adjustable foot
Securely anchored with well designed floor fittings
+ holds glass securely in place
+ high stability of the glass panels

Edge protector
Made of transparent plastic
+ glued edge protectors
+ completely transparent

Floor fixation

Colours,
glazing

Profile colors
(partially framed models):

Profile colors
(frameless models):

Hinges (Modell Vario):

For partially framed
models also in the
selected profile color.
white

powder-coated high-gloss
silver
metal

white

chrom

chrome
plated

white

Single-pane safety glass 6 mm (ESG):
In the Artweger 360 special heat-treated safety
glass (EN 12150) is used, which is more impact-,
shock- and temperature-resistant. If the glass
breaks then little crumbs are created which greatly
reduces the possibility of injury.
Genuine glass
clear

Fully frosted or a frosted strip
Satin, surface complète

Further information and pictures of the shower models can be found on www.artweger.at

Clean glass a shower life long!
Optional: Optional: ARTCLEAR GLASS is a new,
permanently easy-clean glass for shower enclosures. The ART-CLEAR glass surface is specially
treated and hardened by UV exposure. Water beads off, lime and dirt hardly find a hold - protects
your glass for a shower life!
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Artweger 360 Walk In
Standaard hoogte 200 cm
Barrièrevrije toegang
Montage op tegels of douchebak

360 Walk In
zonder zijwand

360 Walk In
zonder zijwand
en hoekdeel 30 cm

360 Walk In
met stang

360 Walk In VARIO
zonder zijwand

360 Walk In VARIO
met zijwand

50

50

1

frameless
sans cadre

profielloos

frameless
sans cadre

profielloos

frameless
sans cadre

30 - 180

30 - 180

30 - 180

30 - 180

70 - 180

70 - 180

360 Walk In
rond

360 Walk In
naar zijwand

1

profielloos
1: 30 - 120

360 Walk In
met zijwand

frameless
sans cadre
1: 30 - 120

2: zijwand 30 - 160 cm

profielloos
130

profielloos
1: 30 - 160
3: Vario
deel 50

frameless
sans cadre
1: 30 - 160
3: Vario
deel 50

1

2

cm

3

10

cm

360 Walk In
met zijwand
en hoekdeel 30 cm

1

2

1

3

10

profielloos

cm

360 Walk In VARIO
naar zijwand

1

frameless
sans cadre

profielloos

cm

profielloos

1: 30 - 160
1: 30 - 160
3: Vario
3: Vario
deel 50
deel 50
2: zijwand 30 - 120

1: 30 - 120
2: 30 - 160
3: Vario
deel 50

frameless
sans cadre
1: 30 - 120
2: 30 - 160
3: 3: Vario
deel 50

360 Walk In
vrijstaand
met 2 hoekdelen 30 cm

360 Walk In
vrijstaand

2

profielloos

frameless
sans cadre

profielloos

frameless
sans cadre

profielloos

profielloos

1: 30 - 180

1: 30 - 180

1: 30 - 180

1: 30 - 180

30 - 180

30 - 180

2: zijwand 30 - 120

Extra
draaibaar
spatscherm

2: zijwand 30 - 120

flexibel spatscherm

Op aanvraag
Speciale hoogtes: Speciale breedtes:

Afschuiningen:

Spatscherm
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3

2

2

Extra, flexibel spatscherm, tot 180°
draaibaar. 30cm breed. Voor alle
modellen, m.u.v. ronde modellen en
modellen met een bevestigingsstang.

Uitsparingen:

360

U heeft de keus:

Walk In

Modellen

modellen met het bewezen Artweger wandprofiel, duurzaam,
elegant en onderhoudsvriendelijk.
+ veilige bevestiging van de glaswand
+ 3D afstelsysteem
+ verborgen siliconenvoegen

Bij de profielloze modellen komen de transparante glasdelen
direct tegen de muur. Smalle bevestigingen zorgen voor een hoge
mate van stabiliteit

Naar keuze kunnen de profielloze
modellen ook mit bevestigingspunten naar buiten gemonteerd
worden.

Beschermingsrand

Verstelbare voet
Veilige steun dankzij de stijlvolle
vloerbevestigingen
+ stabiele plaatsing van het glas
+ hoge stabiliteit van de glazen
wanden

Kleuren,
glas

Profielkleuren
(profiel beperkt modellen):

Profielkleuren
(frameless models):

Beschermingsrand
uit transparante kunststof
+ gelijmde randbescherming
+ volledig transparant

Scharnieren (model Vario):
Bij modellen deels met
profiel ook in de gekozen
profielkleur.

wit

zilver

metaal
hoogglans

wit

chroom

chroom

wit

Gehard veiligheidsglas 8 mm (ESG):
Bij de Artweger 360 wordt speciaal hittebestendig
veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt. Dit is beter
bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen. Bij breken van het glas ontstaan zeer
kleine stukjes, waardoor de kans op verwonding
zeer klein is.
Helder hardglas

Satijn, volledig oppervlak
of veiligheidsstrook Satijn

Verdere informatie en foto’s van de modellen douchewanden vindt u op www.artweger.at

Schoon glas een doucheleven lang!
ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam, onderhoudsarm glas met UV uitgehard oppervlak. Water
druppelt er af, kalk en vuil krijgen geen kans.
Beschermt uw glas een doucheleven lang!
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Artweger

ZERO Walk In
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Artweger

ZERO Walk In
Barrier-free access

Perfect appearance without visible profiles and
without silicone joints
Completely transparent due to the almost
invisible fixings - only the glass remains visible
Brand new appearance for many years,
without ageing silicone joints on the glass
Individual custom-made solutions possible
Easy-care. Plastic seals can be replaced
Long-lasting reduced cleaning
with ARTCLEAR GLASS (optional)
Installation without drilling protects the tiles
and the wall seal

Barrièrevrije toegang
Perfecte verschijning zonder zichtbare
profielen en zonder siliconenvoegen
Volledige transparantie door bijna onzichtbare
bevestiging – alleen het glas is zichtbaar
Ziet er jarenlang uit als nieuw zonder
vieze siliconvoegen bij het glas
Maatwerk mogelijk
Eenvoudig te onderhouden. Kunststof
afdichtingen kunnen worden vervangen
Langdurig weinig onderhoud door
ARTCLEAR GLAS (optioneel)
Verschillende manieren om te monteren,
ook tussen de wandtegels.
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ZERO

In the corner / In de hoek

The Artweger ZERO Walk In VARIO combines a fixed
glass part with a 360° moveable glass part. This creates a generous Walk In solution with sufficient splash
protection. The moveable part opens 180° inwards and
outwards which gives total freedom of space, even in
small rooms.

ZERO Walk In VARIO für kleine Bäder

De Artweger ZERO Walk In VARIO combineert een vast
deel met een 360° draaibaar glasdeel. Daarmee ontstaat een royale Walk In oplossing met genoeg spatbescherming. Het beweegbare deel kan zowel 180° naar
binnen als naar buiten worden gedraaid, dat betekent
volledige bewegingsvrijheid ook in kleinere ruimtes.
69

The new shower series Artweger ZERO is impressive due to its complete transparency.
The connecting profiles can be sunk into the wall and floor. Only the glass remains visible nothing else. The 8mm thick shower glass is fixed onto the wall and floor using transparent seals.
This gives a particularly slim, uniform and silicone-free joint. This not only looks good but has
other advantages in cleaning and care.

ZERO

De nieuwe serie douchewanden Artweger ZERO valt op door zijn volledige transparantie. De profielen
kunnen in de wand en vloer weggewerkt worden. Alleen het glas blijft zichtbaar – verder niets. Het
8mm sterke veiligheidsglas wordt door transparante afdichtingen bevestigd aan de vloer en wand.
Hierdoor ontstaat een bijzonder kleine, gelijkmatige voeg. Dat ziet er niet alleen mooi uit, het heeft
ook voordelen voor het schoonmaken.

Highlight

100% TRANSPARENT: The profiles can be integrated
into the wall and floor. Only the glass remains visible.
100% transparant: de profielen kunnen IN de muur
of vloer worden weggewerkt. Alleen het glas blijft
zichtbaar.

Highlight

100% SILICONE-FREE: The just 17 mm high profiles
can be mounted on the surface, (tiles or shower tray),
without silicone and WITHOUT DRILLING.
100% siliconenvrij: het slechts 17mm hoge profiel
kan zonder siliconen en ZONDER BOREN op de
ondergrond (tegels, wand) worden gemonteerd.

Can be freely combined: Here as an example, the
floor profile is mounted ONTO the tiles, the wall profile
is integrated into the wall.
Vrij te combineren: hier is als voorbeeld het vloerprofiel OP tegels gemonteerd, het wandprofiel is
IN de wand verzonken.

Highlight
Long-lasting beautiful appearance: High quality
TRANSPARENT SEALS instead of silicone joints.
Ziet er jarenlang mooi uit: hoogwaardige TRANSPARANTE
AFDICHTINGEN vervangen de siliconen

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

ARTCLEAR GLASS (optional) has a new long-lasting easy care
surface for shower enclosures. This glass is protected from
ageing and corrosion and the amount of cleaning is reduced.
ARTCLEAR GLAS (optioneel) biedt een nieuw, duurzaam
onderhoudsvriendelijkglasoppervlak voor douchewanden.
Dit glas biedt bescherming tegen glasveroudering en glascorrosie en het is gemakkelijk schoon te maken.
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Artweger ZERO Walk In

Artweger ZERO Walk In

BASIC
Die Bodenauflage der ZERO Walk In
BASIC erfolgt immer ohne Bodenprofil
mit einem transparenten Kantenschutz
(Bild unten). Hier muss entlang der
Glaskante zum Abdichten silikoniert
werden.

Inexpensive
Series solution
Especially when renovating, the new Artweger ZERO offers a
practical solution. That’s because its 30mm deep wall profile
that can be glued on the wall without drilling, has an adjustment allowance of 15 mm. This means that any slight sloping
of the wall can be compensated and glass panels in standard
series sizes can be used.
The wall profile can be either completely or partly sunk into
the wall, whereas the floor mounting is always done without a
profile.
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The ZERO Walk In BASIC which is always mounted without a floor profile, has a transparent edge
protector. Here along, the glass edge is sealed
with silicone.

Artweger ZERO Walk In
8 mm Single-pane safety glass (Vario-part 6 mm)
Standard height 190-205 cm
Barrier-free access
Application ON or WITHOUT shower tray

Artweger ZERO
Walk In BASIC

Artweger ZERO
Walk In VARIO

Artweger ZERO
Walk In

1

3

10

1

3

cm

10

Artweger ZERO
Walk In BASIC Vario

1

10

cm

Height in cm

Width in cm

Height in cm

Width in cm

190 up to
205 cm

70 - 140

190 up to
205 cm

1: 55 - 130
3: 30 - 50

3

Height in cm

Glass thickness 1: 8 mm
Glass thickness 3: 6 mm

200 cm

Width in cm
78
88
98
108
118
138

On request
Special heights:

1

3

Special widths:
cm

cm

10

Height in cm

Width in cm

200 cm

1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
3
Glass thickness 1: 8 mm
Glass thickness 3: 6 mm

Slopes:

128
138
148
158
168
50

Recesses:

Models
Mounting onto tiles

Installation into the tiled
surface or next to tiles

Floor mounting
without profile onto
tiled surface

ZERO Basic:
Wall mounting onto tiles
or next to ARTWALL

Clean glass a shower life long!
Optional: ARTCLEAR GLASS is a new, permanently easy-clean glass for shower enclosures. The
ART-CLEAR glass surface is specially treated and
hardened by UV exposure. Water beads off, lime
and dirt hardly find a hold - protects your glass for
a shower life!

Colours, glazing
Single-pane safety glass:
Single-pane safety glass 8/6mm (ESG).
In the Artweger ZERO special heat-treated safety glass (EN 12150) is used, which is more
impact-, shock- and temperature-resistant. If
the glass breaks then little crumbs are created
which greatly reduces the possibility of injury.
Genuine glass clear

Profile colors:

high-gloss
metal

Hinges (Vario):

chrome
plated

Fully frosted or a frosted strip
Satin, surface complète

Renovation solution:
ZERO Walk In and the Wall System Artwall:
The shower area is covered with the wall system Artwall, where the wall profiles
are mostly hidden by the Artwall. The grout-free Artwall panels and the covered
profiles make the shower area easy to clean.

Further information and pictures of the shower models can be found on www.artweger.at
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Artweger ZERO Walk In

Artweger ZERO Walk In

BASIC
Die Bodenauflage der ZERO Walk In
BASIC erfolgt immer ohne Bodenprofil
mit einem transparenten Kantenschutz
(Bild unten). Hier muss entlang der
Glaskante zum Abdichten silikoniert
werden.

Gunstig
geprijsde serie
Speciaal voor renovaties biedt de nieuwe Artweger ZERO
Basic een practische oplossing. Want het 30mm diepe wandprofiel, dat zonder boren aan de wand bevestigd wordt, verschaft een verstelbereik van 15mm. Daardoor kunnen kleine
afwijkingen in de wand worden opgevangen en heeft men
geen maatwerk nodig. Het wandprofiel kan geheel of deels
worden verzonken in de muur, op de vloer geschiedt de montage altijd zonder profiel.

De vloerbevestiging van de ZERO Walk In BASIC
geschiedt altijd zonder vloerprofiel met een transparante glasbeschermer. Hier wordt langs het
glas met siliconen afgedicht.
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Artweger ZERO Walk In
Enkelvoudig veiligheidsglas 8/6 mm (ESG).
Standaard hoogte 190-205 cm
Barrièrevrije toegang
Montage op tegels of douchebak.

Artweger ZERO
Walk In BASIC

Artweger ZERO
Walk In VARIO

Artweger ZERO
Walk In

1

3

10

hoogte in cm

breedte in cm

190 tot 205 cm

70 - 140

1

3

cm

10

Artweger ZERO
Walk In BASIC Vario

1

10

cm

hoogte in cm

breedte in cm

190 tot 205 cm

1: 55 - 130
3: 30 - 50

Glasdikte 1: 8 mm
Glasdikte 3: 6 mm

3

hoogte in cm
200 cm

breedte in cm
78
88
98
108
118
138

Op aanvraag
Speciale hoogtes:

1

3

Speciale breedtes:
cm

cm

10

hoogte in cm

breedte in cm

200 cm

Glasdikte 1: 8 mm
Glasdikte 3: 6 mm

1+3
1+3
1+3
1+3
1+3
3

Afschuiningen:

128
138
148
158
168
50

Uitsparingen:

Modellen
verwondingsgevaar

Vloermontage
zonder profiel
op de tegels

montage tussen of naast
de tegels

ZERO Basic:
Wandmontage op tegels
of naast Artwall

Schoon glas een doucheleven lang!
ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam, onderhoudsarm glas met UV uitgehard oppervlak. Water
druppelt er af, kalk en vuil krijgen geen kans.
Beschermt uw glas een doucheleven lang!

Kleuren, glas
Gerhard veiligheidsglas:
Gerhard veiligheidsglas 8/6mm (ESG).
Bei der Artweger ZERO wordt speciaal hittebestendig veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt.
Dit is beter bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen. Bij breken van het glas
ontstaan zeer kleine stukjes, waardoor de kans
op verwonding zeer klein is.
Helder hardglas

Profielkleuren:

Scharnieren (Vario):

metaal hoogglans

chroom

Satijn, volledig oppervlak
of veiligheidsstrook Satijn

Clevere renovatie-oplossing:
ZERO Walk In en wandsysteem Artwall:
Het ZERO wandprofiel is OP de bestaande ondergrond gemonteerd.
De doucheruimte is voorzien van het Artwall wandsysteem, het wandprofiel is
hierbij grotendeels achter de Artwall weggewerkt. Door de voegloze Artwall
wandpanelen en de weggewerkte profielen is de doucheruimte gemakkelijk
schoon te maken.

Verdere informatie en foto’s van de modellen douchewanden vindt u op www.artweger.at
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Artweger

Dynamic

Swing door - and Walk In
Pendeldeuren & Walk In
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Artweger

Dynamic

Swinging doors
Pendeldeuren & Walk In
Swing door - and Walk In Models

Swing doors open inwards and outwards 90°
Universal design fits in with any style
Barrier-free access
Easy to use thanks to the lifting-lowering
swing hinge
Perfect appearance due to the hidden vertical
silicone joints by the swing door
Easy to clean due to the hinges being glued
on the outside
Long-lasting reduced cleaning
with ARTCLEAR GLASS (optional)

Pendeldeur- en Walk In modellen
Pendeldeuren openen 90° naar buiten en binnen
Universeel design past in iedere stijl
Barrièrevrije toegang
Eenvoudige bediening dank zij hef-daalpendelscharnier
Optisch perfect door verborgen verticale
siliconenvoegen bij de pendeldeuren
Eenvoudig schoon te maken dank zij gekleefde
scharnieren
Langdurig weinig onderhoud door
ARTCLEAR GLAS (optioneel)
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Dynamic

In the corner / In de hoek

In a niche / In nis

Walk In
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STYLE WITHOUT QUESTION!
The Artweger Dynamic combines rounded and angular elements to create a
new universal design. It fits in with every interior style, yet it makes for a timeless
eye-catching feature in the bathroom.

Dynamic

PAST IN IEDERE STIJL!
De Artweger Dynamic verbindt ronde en hoekige elementen tot een nieuwe, universele designtaal. Het past in iedere inrichting en is een tijdloze blikvanger in de badkamer.

Highlight

Timeless classic design for many years:
Hinges and handles combine geometric and organic forms
to create a new universal design.
Tijdloos actueel design voor vele jaren:
Scharnieren en greep verbinden geometrische en
organische vormen tot een nieuw universeel design.

Transparent CONTINUOUS SEALS ensure that the water
stays only in the shower area, even around the hinges.
Transparante DOORLOPEDE DICHTINGEN zorgen er ook bij
de scharnieren voor dat het water in de doucheruimte blijft.

Highlight

Advantages for easier cleaning:
++ The hinges are glued on the outside of the glass, where by
the inside of the glass remains COMPLETELY BLANK.
++ The vertical silicone wall joints are hidden by elegant profile covers.
(Swing doors).
Voordelen, die de schoonmaak eenvoudig maken:
++ de scharnieren zijn gekleefd aan de buitenzijde van het glas,
waardoor de binnenkant volledig glad blijft
++ de verticale siliconenvoegen aan de muur worden weggewerkt
achter een ELEGANT PROFIEL (pendeldeuren)

VARIO sealing system
Decide when installing: 100% FLOOR LEVEL ENTRY or...
... an optional just 12mm high surge bar, to improve the seal in the
door area.
VARIO-afdichtsysteem
Kies pas tijdens de montage: 100% VLAKKE TOEGANG of…
…. een optionele, slechts 12mm hoge strip voor VERBETERDE
WATERDICHTHEID.

Exclusive by Artweger
Exclusief bij Artweger

ARTCLEAR GLASS (optional) has a new long-lasting easy care surface
for shower enclosures. This glass is protected from ageing and corrosion and the amount of cleaning is reduced.
ARTCLEAR GLAS (optioneel) biedt een nieuw, duurzaam onderhoudsvriendelijk glasoppervlak voor douchewanden. Dit glas biedt
bescherming tegen glasveroudering en glascorrosie en het is
gemakkelijk schoon te maken.
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Style without question
Puristic, modern, linear or rather curved, elegant, opulent: The Artweger Dynamic with its universal
design fits in with any style. Certainly a good choice: Whatever style the future brings, whether
cubist, organic or rounded, the Dynamic always fits in, which makes it a timeless classic

This modern feel-good bathroom combining
natural materials and suffused with light is a
place to relax. Like being immersed in nature.
The Artweger Dynamic fits in perfectly with the
organic shapes of this bathroom.

This elegant bathroom is both functional and
timeless with plenty of space for the whole family.
The Artweger DYNAMIC is a stylish highlight here.

Stylish and pure at the same time, this architect
designed bathroom makes a clear statement for
designand individuality. Right in the middle is the
Artweger Dynamic with its unmistakable look.
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Artweger Dynamic
Optional left or right opening
Barrier-free access,
Standard height 200 cm
Application on or without shower tray

1/4-round shower
2 door parts,
2 fixed parts

Corner entry
on fi xed part
2 door parts,
2 fixed parts

Dynamic Walk In

Swinging door
attached on fi xed part
in alcove
1 door part, 1 fixed part

Swinging door
attached on fi xed part
in alcove
1 door part, 2 fixed parts

Swinging door
attached on fi xed part
next to side screen
1 door part, 1 fixed part

80
80
90
80 x 80
80
90
90
100
90 x 90
90
100
100
120
90 x 75
100
120
120
75 x 90
110
90 x 80
120
80 x 90
100 x 100
Custom width - Measurement Custom width - Measurement Custom width - Measurement Custom width - Measurement Custom width - Measurement Custom width - Measurement
sketch needed.
sketch needed.
sketch needed.
sketch needed.
sketch needed.
sketch needed.
80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II

Handle

Colours,
glazing

Hinges and handles are
the optical highlights
of the Artweger Dynamic
shower range.

Profile color:

high-gloss
metal

On request

Side screen

Special widths:

80
90
100

Hinges and handles:

Custom width - Measurement
sketch needed.

chrome
plated

Single-pane safety glass 6 mm (ESG):
In the Artweger Dynamic special heat-treated
safety glass (EN 12150) is used, which is more
impact-, shock- and temperature-resistant. If the
glass breaks then little crumbs are created which
greatly reduces the possibility of injury.

Clean glass a shower life long!

ARTCLEAR GLASS is a new, permanently
easy-clean glass for shower enclosures. The
ART-CLEAR glass surface is specially treated
and hardened by UV exposure. Water beads
off, lime and dirt hardly find a hold - protects
your glass for a shower life!

Genuine glass clear

Further information and pictures of the shower models can be found on www.artweger.at
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Past in iedere stijl!
Puristisch, modern, rechtlijnig of toch liever gebogen, elegant, weelderig? De Artweger Dynamic pas met haar
universele vormentaal in verschillende stijlen. Zeer zeker een goede keus: welke stijlen ook nog komen in de
toekomst – kubistisch, organisch of rond – de Dynamic pas in iedere stijl en is daardoor tijdloos!

Deze fijne badkamer biedt een plaats om te
ontspannen met zijn lichte sfeer en natuurlijke
materialen. Een plek midden in de natuur.
De Artweger Dynamic neemt een subtiele
plaats in in het vormenspel van de badkamer.

Deze elegante badkamer wordt functioneel en
tijdloos gepresenteerd, met veel ruimte voor de
hele familie. De Artweger Dynamic is een highlight
in de inrichting.

Deze architectenbadkamer maakt een duidelijk
statement voor design en individualiteit, stijlvol
en puristisch tegelijk. Centraal staat de Artweger
Dynamic met zijn onmiskenbare design.
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Artweger Dynamic
Naar keuze links of rechts openend
Barrierevrije toegang
Standaard hoogte 200 cm
Montage op tegels of douchebak.

1/4-rond
2 pendeldeuren en
2 vaste delen

Dynamic Walk In

Hoekinstap
2 pendeldeuren en
2 vaste delen

Pendeldeur in nis
1 pendeldeur en
1 vast deel

80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II

80 x 80
90 x 90
90 x 75
75 x 90
90 x 80
80 x 90
100 x 100

80
90
100
110
120

80
90
100
120

Speciale breedte maatschets vereist

Speciale breedte maatschets vereist

Speciale breedte maatschets vereist

Speciale breedte maatschets vereist

Greep

Kleuren,
glas

Scharnieren en grepen zijn
de optische highlights van
de serie douchewanden
Artweger Dynamic.

Profielkleuren:

metaal
hoogglans

Pendeldeur in nis
1 pendeldeur en
2 vaste delen

Pendeldeur
met zijwand
1 pendeldeur en
1 vast deel

80
90
100
120

90
100
120

Speciale breedte maatschets vereist

Op aanvraag

Speciale breedte maatschets vereist

Zijwand

Speciale breedtes

80
90
100

Scharnieren en grepen:

Speciale breedte maatschets vereist

chroom

Gehard veiligheidsglas 6 mm (ESG):
Bij de Artweger Dynamic wordt speciaal hittebestendig veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt. Dit is beter
bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen.
Bij breken van het glas ontstaan zeer kleine stukjes,
waardoor de kans op verwonding zeer klein is.

Schoon glas een doucheleven lang!

ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam,
onderhoudsarm glas met UV uitgehard oppervlak. Water druppelt er af, kalk en vuil
krijgen geen kans. Beschermt uw glas een
doucheleven lang!

Helder hardglas

Verdere informatie en foto’s van de modellen douchewanden vindt u op www.artweger.at
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Artweger Slide
Sliding doors
Schuifdeuren
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Artweger Slide
Sliding doors
Schuifdeuren

Sliding door models
Classic design
Practical to clean:
Swing out door
Transparent look
with narrower profiles
Easier cleaning:
Including Artclean coating
Compact affordable models

Schuifdeur-modellen
Klassiek design
Eenvoudig te reinigen:
Wegdraaiende deuren
Transparante optiek
met weinig profielen
Vereenvoudigt de schoonmaak:
Inclusief ARTCLEAN bewerking
Compacte, gunstig geprijsde modellen
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Sliding doors
Schuifdeuren

In the corner / In de hoek

Artweger Slide Sliding doors
Standard height 200 cm, Application ON or WITHOUT shower tray
1/4-round shower
2 sliding doors
and 2 fi xed parts

Corner access
2 sliding doors
and 2 fi xed parts

Colours, glazing
Profile colors:

Hinges:

high-gloss
metal

chrome
plated

The classic handles of the
SLIDE lie well in the hand
and are easy to clean.

Single-pane safety glass 6 mm:

80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II

Single pane safety glass (6mm ESG).
In the Artweger SLIDE a special, heat treated safety
glass (EN 12150) is used which is very resistant to
blows, knocks and changes in temperature. If the
glass breaks then little crumbs are created which
greatly reduces the possibility of injury.

80 x 80
90 x 90
100 x 100

Included:

Genuine glass clear

Artweger Slide Schuifdeuren
Standaard hoogte 200 cm, Montage op tegels of douchebak
1/4-ronde douche
2 schuifdeuren
en 2 vaste delen

Hoekinstap
2 schuifdeuren
en 2 vaste delen

Kleuren, glas
Profile colors:
metaal
hoogglans

Hinges:
chroom

De klassieke greep van
SLIDE ligt goed in de
hand en is eenvoudig
schoon te maken.

Eenlaags veiligheidsglas (6mm ESG).

80 x 80 I
90 x 90 I
90 x 90 II
100 x 100 II

80 x 80
90 x 90
100 x 100
Helder hardglas

Eenlaags veiligheidsglas (6mm ESG).
In de Artweger SLIDE wordt een speciaal met warmte
behandeld veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt, dat beter tegen klappen, stoten en wisseling van temperatuur
bestand is. Wanneer het glas zou breken, ontstaan er
glaskruimels die het gevaar van verwondingen duidelijk
reduceren.

Inclusief:
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Sliding doors
Schuifdeuren
The shower series Artweger SLIDE presents classic sliding door models with a modern
design at an attractive price. Whether as a round shower or as a corner access, the Artweger SLIDE is a compact, smooth-opening and space-saving shower series. With their
discreet, slim looking profiles, the sliding door models fit harmoniously into any bathroom.
De serie douchewanden Artweger SLIDE toont klassieke schuifdeurmodellen met een
modern design en aantrekkelijke prijs. Of het nu een ronde douche is of een hoekinstap, de SLIDE presenteert zich als compacte, stille en ruimtebesparende serie. Door de
subtiele en smalle optiek van de profielen passen de schuifdeurmodellen harmonieus in
iedere badkamer.

Especially practical, the doors can be swung
out for cleaning.
Zeer praktisch: om schoon te maken kunnen
de deurdelen naar buiten worden geklapt.

Behind the well designed wall profiles is room for an adjustment of 1.5 cm. This means that the Artweger SLIDE
can also be installed where the walls incline and the profiles
always look just as slim.
Achter de subtiele wandprofielen is plaats voor een
verstelbereik van 1.5cm. Daarmee kan de SLIDE ook
tegen schuine wanden gemonteerd worden, optisch
blijven de profielen net zo smal.

Modern and yet watertight. Floor profiles in the door area
ensure smooth-running and water tightness. The frameless
door parts and the floor length frameless glass fixed parts
ensure a transparent look
Modern en toch dicht. Vloerprofielen bij de deur zorgen voor
geluidsarme en waterdichte deuren. De profielloze deurdelen
en de tot aan de vloer profielloze vaste glasdelen zorgen voor
een transparante optiek.

Reduced cleaning due to the ARTCLEAN coating. This
makes the glass surface especially smooth. Water droplets pearl off, and dirt and lime scale can’t get a grip.
Weinig schoonmaken door de ARTCLEAN-behandeling.
Deze maakt het glasoppervlak bijzonder glad. Waterdruppels parelen naar beneden, vuil en kalk kunnen
moeilijk hechten op het glas.
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Bathtub folding
screens
Badscheidingswanden
Artweger 360
Baseline
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Tub folding screens

Badscheidingswanden
Artweger 360
TWIN-hinge
TWIN-scharnier

360°

The fold-back shower panel
Models with or without fixed parts.
Also models with the 360° TWIN hinge open
180° outwards and inwards
Easy to use thanks to the lifting-lowering swing
hinge
Elegant design with fittings and hinges in
a unique mix of materials
Space-saving resting position against the wall
Individual custom-made solutions possible
Easy to clean with the outside glued hinges
Long-lasting reduced cleaning
with ARTCLEAR GLASS (optional)

De douchewand die kan worden weggeklapt
Modellen met en zonder vast deel
Ook modellen met 360° TWIN-scharnier opent 180° naar binnen en naar buiten
Eenvoudige bediening dank zij hef-daalpendelscharnier
Elegant design met unieke materiaalmix an
Maatwerk oplossingen mogelijk
Eenvoudig schoon te maken dank zij gekleefde
scharnieren
Langdurig weinig onderhoud door
ARTCLEAR GLAS (optioneel)
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Tub folding screens Artweger 360
Badscheidingswanden Artweger 360

With a fixed part: The moveable glass part can be swung
inwards or outwards up to the fixed glass part.

Without a fixed part: The folding panel can be swung
inwards and outwards to the wall.

Met vast deel: Het beweegbare glasdeel kan naar binnen en
naar buiten tot aan het vaste glasdeel worden weggeklapt.

Zonder vast deel: De vouwwand kan naar binnen
en naar buiten tot aan de wand worden weggeklapt.

With side wall on straight wall
Met zijwand op rechte muur
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Exclusive by Artweger

Fittings in a SPECIAL MIX OF MATERIALS ensure the elegant appearance of the Artweger 360 . An amazing visual
effect is created: The handles and hinges appear to float
above the glass.

Exclusive by Artweger
The models with the slim and elegant 360° TWIN-hinge
have a unique opening radius of up to 180° inwards AND
outwards. A special lifting-lowering swing hinge eases the
opening and closing of the fold-back panel with all models.

Exclusive by Artweger

ARTCLEAR GLASS (optional) has a new long-lasting
easy care surface forshower enclosures. This glass is
protected from ageing and corrosion and the amount of
cleaning is reduced.

Highlight
Other advantages to make cleaning easier :
++ Hinges are glued on to the outside which means
the inside of the glass is completely blank
++ In the case of partly-framed models, the vertical silicone
seals on the wall are hidden by ELEGANT COVER PROFILES.
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Artweger 360 Tub folding screens
Optional left or right opening.
Standard height 150 cm

Single folding
screen

Double folding
screen

Triple folding
screen

130

66,8
71,8

Colours,
glazing

Side screen

70
75
80

140

Profile color:

Single part folding
door on fixed part

Hinges:

high-gloss
metal

chrome
plated

90

120

On request
For partially framed
models also in the
selected profile color.

white

Single folding screen
on fixed part
extra wide

Custom heights: Custom heights:

white

Further colours on request.

Slopes:

Recesses:

Single-pane safety glass 6 mm (ESG):
In the Artweger 360, special heat-treated safety glass (EN 12150)
is used, which is more impact-, shock- and temperatureresistant. If the glass breaks then little crumbs are created
which greatly reduces the possibility of injury.

Genuine glass clear

ARTCLEAR GLASS is a new, permanently easyclean glass for shower enclosures. The ARTCLEAR
glass surface is specially treated and hardened by
UV exposure. Water beads off, lime and dirt hardly
find a hold - protects your glass for a shower life!

Clean glass a shower life long!

It‘s your choice
VARIO sealing system:
Choose between the
barrier-free 6 mm guiding
track and a 12 mm surge bar
for additional water-tightness.
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Exclusief bij Artweger

Een SPECIALE MIX VAN MATERIALEN zorgt voor een elegante verschijning van de Artweger 360 bij de scharnieren
en greep. Daardoor ontstaat een verbluffend optisch effect:
het lijkt of de scharnieren en greep boven het glas zweven.

Exclusief bij Artweger
De modellen met het smalle en elegante 360° TWIN-scharnier
hebben een unieke openingsradius tot 180° naar binnen EN
buiten. Een speciaal hef-daalpendelmechanisme maakt dat
het openen en sluiten van de deur zeer licht gaat.

Exclusief bij Artweger

ARTCLEAR GLAS (optioneel) biedt een nieuw, duurzaam
onderhoudsvriendelijk glasoppervlak voor douchewanden.
Dit glas biedt bescherming tegen glasveroudering en glascorrosie en het is gemakkelijk schoon te maken.

Highlight
Verder voordelen die het schoonmaken vergemakkelijken:
++ Scharnieren zijn gekleefd aan de buitenzijde, waardoor
de binnenzijde VOLLEDIG GLAD is.
++ Bij de modellen met profi el zijn de verticale siliconen
voegen door ELEGANTE PROFIELEN niet zichtbaar
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Artweger 360 Badklapwanden
Naar keuze links of rechts openend.
Standaard hoogte 150 cm

1-dlg. vouwwand

2-dlg. vouwwand

3-dlg. vouwwand

130

66,8
71,8

Kleuren,
glas

Zijwand

70
75
80

140

Profielkleuren:

1-dlg. vouwwand
met vast deel

Scharnieren:

metaal
hoogglans

chroom

90

120

Op aanvraag
Bij modellen deels met
profiel ook in de gekozen
profielkleur.

wit

1-dlg. vouwwand
met vast deel extra
breed,

Speciale hoogtes: Speciale breedtes:

wit

Evenals in de gekozen profielkleur.

Afschuiningen:

Uitsparingen:

Gehard veiligheidsglas 6 mm (ESG):
Bij de Artweger 360 Wannenfaltwänden wordt speciaal hittebestendig veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt. Dit is beter
bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen.
Bij breken van het glas ontstaan zeer kleine stukjes, waardoor de kans op verwonding zeer klein is.
Helder hardglas

Schoon glas een doucheleven lang!

ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam, onderhoudsarm glas met UV uitgehard oppervlak.
Water druppelt er af, kalk en vuil krijgen geen
kans. Beschermt uw glas een doucheleven lang!

Uw keus!
VARIO sealing system:
Bij de vouwwand van Artweger
360 kunt u zelf kiezen of u kiest
voor de variant met of zonder
lekstrip. Door gebruik van de
extra, slechts 12 mm hoge strip
wordt de waterdichtheid nog
extra gegarandeerd.
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Tub folding screens

Badscheidingswanden
Baseline
Shower panels fold back inwards and outwards
All-round frame for the best stability
Folds all the way back to the wall for a
space-saving resting position
Models with real glass or plastic glass
Individual custom-made solutions possible
Long-lasting reduced cleaning
with ARTCLEAR GLASS
(optional for real glass models)

Douchewanden naar binnen en buiten
wegklapbaar
Rondom profiel voor de beste stabiliteit
Volledig weg te draaien, ruimtebesparend
te positioneren tegen de muur
Modellen met echt glas of kunststof glas
Maatwerk mogelijk
Langdurig minder onderhoud nodig door
ARTCLEAR GLAS (optioneel bij echt glas)
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Tub folding screens Baseline
Badscheidingswanden Baseline

In the corner / In de hoek

On a straight wall / Aan de rechte wand

101

Custom triple folding screen
with triangular cutout on last part,
frames white, genuine glass clear

Triple folding screen, frames natural
anodised, genuine glass clear
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Baseline tub folding screens
Optional left or right opening.
Standard height 150 cm

Single folding
screen

Double folding door

70,5
75,5

Triple folding
screen

140,5

125,5

Colours, glazing

Side screen
incl. ceiling support

Side screen
incl. ceiling support

Custom width Measurement sketch
needed.

70
75
80

On request
Special heights: Special widths:

Profile colors:
Further colours
on request.
white

Natural
anodised

Single-pane safety
glass 3 mm:

Silver

high-gloss
metal

Slopes:

Recesses:

Synthetic glazing:
Diamond

Single-pane safety glass (3 mm ESG).
For the BASELINE tub folding screens special heat-treated
safety glass (EN 12150) is used, which is more impact-,
shock- and temperature-resistant. If the glass breaks then
little crumbs are created which greatly reduces the possibility
of injury.

Clean glass a shower life long!
ARTCLEAR GLASS is a new, permanently easyclean glass for shower enclosures. The ARTCLEAR glass surface is specially treated and hardened by UV exposure. Water beads off, lime and
dirt hardly find a hold - protects your glass for a
shower life!
More information under www.artweger.at

The folding screen can be swung out on the
180-degree hinge.
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Speciale uitvoering 3-delige vouwwand
met afschuining
aan het laatste gedeelte, profielen wit,
helder hardglas

3-delige klapwand,
profielen blank aluminium,
helder hardglas
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Baseline Badscheidingswanden
Naar keuze links of rechts openend.
Standaard hoogte 150 cm

1dlg. klapwand

2dlg. klapwand

70,5
75,5

3dlg. klapwand

140,5

125,5

Kleuren, glas

Zijwand
incl. plafondsteun

70
75
80

Zijwand
incl. plafondsteun

Speciale breedte maatschets vereist

Op aanvraag
Speciale hoogtes: Speciale breedtes:

Profielkleuren:
Verdere kleuren
op aanvraag.
wit

Natural
anodised

Silver

high-gloss
metal

Afschuiningen:

Uitsparingen:

Gerhard veiligheidsglas Kunststofglas:
3 mm:
acryl diamond

Gerhard veiligheidsglas (3 mm ESG).
Bij de Artweger 360 badscheidingswanden wordt speciaal
hittebestendig veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt. Dit is
beter bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen.
Bij breken van het glas ontstaan zeer kleine stukjes, waardoor
de kans op verwonding zeer klein is.

Schoon glas een doucheleven lang!
Optional: ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam,
onderhoudsarm glas met UV uitgehard oppervlak.
Water druppelt er af, kalk en vuil krijgen geen kans.
Beschermt uw glas een doucheleven lang!

Meer informatie of op www.artweger.at

Door het 180° - SCHARNIER kan de
vouwwand naar buiten worden bewogen.
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Shower bathtub

TWINLINE
Shower or bath? No question! Comfort and well-being are becoming increasingly important issues when
it comes to the bathroom. And it all revolves around the question: Shower or bath?
The answer to all these related questions is TWINLINE. It is the trendsetting and multiple award-winning alternative to the conventional bath or shower. Because it is both - bathtub and shower in one! It is made possible
by the integrated shower door, through which you can enter comfortably and safely in to the bath and shower
area. - Pure comfort!

TWINLINE
The bathtub of the future

Twinline 2 with a divided door
106

Spacious shower
So that you can enjoy complete shower comfort in the TWINLINE
2, the standing area of the tub in the shower area is wider. The
TWINLINE 1, with its outwards curved shower door, has even got
an XXL shower area.

Twinline 2

Generous bathtub
A bathtub should be completely comfortable to lie in. With the
TWINLINE models, the tub shape is especially shaped to meet
your needs.

Twinline 2

Comfortable entry and exit
You can step into the TWINLINE as easily and comfortably as
into a shower. The space-saving glass door opens inwards and
can be opened and closed easily while standing.

Twinline 2

Ideal for small bathrooms
From now on you don’t need to choose between a bath or
a shower: Because the TWINLINE is both. It allows complete
bathing and shower comfort even in small bathrooms - including
almost floor-level entry into the bathtub.

Twinline 1
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Douchebad

TWINLINE
Douchen of baden? Geen issue! Comfort en welzijn worden steeds belangrijkere thema’s als het gaat om
de badkamer. De vraag die steeds weer terugkeert: douche of bad?
Het antwoord op deze vraag is TWINLINE. Het toekomstbestendige en meermaals onderscheiden alternatief
voor een normaal bad of een normale douche. Het is beiden- bad en douche tegelijk! Dit wordt mogelijk gemaakt door de geïntegreerde deur, waardoor men comfortabel en veilig kan in- en uitstappen in de douche en
het bad – puur genot!

TWINLINE
Het bad van de toekomst

Twinline 2 met gedeelde deur
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Royale douche
Om ervoor te zorgen dat u in de TWINLINE 2 comfortabel
kunt douchen, is de ruimte om te staan in het bad verbreed.
De TWINLINE 1 biedt met haar naar buiten afgeronde deur
een XXL-doucheruimte.

Bild: Twinline 2

Royaal bad
Als men dan toch voor een bad kiest, dan met optimaal ligcomfort! Bij de TWINLINE modellen is de vorm van het bad speciaal
afgestemd op de behoeften bij het baden.

Twinline 2

Eenvoudig in- en uitstappen
In de TWINLINE stapt men eenvoudig en comfortabel in, net zoals bij een gewone douche. De glasdeur opent ruimtebesparend
naar binnen, het openen en sluiten kan staand worden gedaan.

Twinline 2

Ideaal in kleinere badkamers
Vanaf nu hoeft men niet meer te kiezen tussen een douche of
een bad: Twinline heeft het allebei! Twinline biedt ook in een kleinere
badkamer volledig douche- en badcomfort inclusief een instap die
bijna tot de grond reikt.

Twinline 1
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TWINLINE - space saving yet very comfortable:
TWINLINE – is plaatsbesparend en biedt meer comfort:

SHOWERING in the TWINLINE:
The TWINLINE offers you a full-sized shower. The tub is widened in the shower area. Simply walk in through
the shower door which opens inwards to save space: The raised handle can be easily opened while standing.
Bild Twinline 2

DOUCHEN in de TWINLINE:
De TWINLINE biedt u een volwaardige doucheruimte. De kuip is verbreed in de douchezone. Gewoon instappen
via de douchedeur. Deze opent plaatsbesparend naar binnen. De hoog geplaatste hendel kan gemakkelijk rechtop
geopend worden. Foto Twinline 2.

BATHING in the TWINLINE:
The shower panel of the TWINLINE 2 can be decoupled from the door and simply folded away. The bathtub is particularly spacious and deep. Ideal for relaxing full baths. Photo:Twinline 2 with split door

EEN BAD NEMEN in de TWINLINE:
Om een bad te nemen kan men bij de TWINLINE 2 de douchewand loskoppelen van de deur en eenvoudig opklappen.
De badkuip is heel ruim en diep. Ideaal voor een ontspannend volledig bad. Foto Twinline 2 met opgeklapte deur.
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Models / Modellen

TWINLINE 1

TWINLINE 2
TWINLINE 1
Bathtub / Badkuip 170
170 cm
1700

160 cm
1600

1600
1600

8,5cm
85

526
800
800

476
476
750
750

TWINLINE 2
170 x 75 cm Bathtub / Badkuip

526

TWINLINE 2
180 x 80 cm Bathtub / Badkuip
1800

1700

180 cm
1800

1700

1335
1335

1800

526

526

°

°

145
14,5 cm

800
800

133 cm

476

85
8,5cm

1235
1235

90

1000
100 cm
80 cm
800

13,5
135

553

72

100
cm
1000
80 cm
800

°

°

14,5
145

553

553
553

TWINLINE 1
Bathtub / Badkuip 180 eckig

180 cm
1800

133 cm

1700
1700

1235

1235

123 cm

145
14,5c m

14,5c
145 m

TWINLINE 1
Bathtub / Badkuip 180

TWINLINE 2
170 x 80 cm Bathtub / Badkuip

90

113 cm

95950
cm
75
cm
750

8,5cm
85

1132
1132

72

95
cm
950
75
cm
750

TWINLINE 2
160 x 75 cm Bathtub / Badkuip

476
750
750

TWINLINE 1
Bathtub / Badkuip 160

553
553

553

553

All models also available as TWINLINE AIR Whirlpool with Airsystem
as well as with a side wall!

All models also available as TWINLINE AIR Whirlpool with
Airsystem as well as with a side wall!

Alle modellen zijn ook verkrijgbaar als TWINLINE AIR Whirlpool
met luchtsysteem alsmede met zijwand!

Alle modellen zijn ook verkrijgbaar als TWINLINE AIR
Whirlpool met luchtsysteem alsmede met zijwand!

DOOR VARIANTS:
DEURVARIANTEN:

with one-piece door
met doorlopende deur

with bathtub door
met baddeur

with a divided door
met gedeelde deur

with one-piece door
met doorlopende deur
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ARTLIFT

More information can be found in
our ARTLIFT brochure or under
www.artweger.com

Your guarantee for mobility
in the bathroom.

The ARTLIFT seat lift is constructed
to be especially compact as well as
functional so that you can still feel unrestricted in your bathtub and can relax
totally. And when you have finished
bathing simply press the button and
you rise back up!

Making provisions can be so elegant.
The comfortable backrest is delivered
with the pre-installation preparation
set which is invisibly integrated into
the bathtub.
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When the seat is at its highest position
you can easily take a seat. While it is
lowering, the backrest adjusts to the
angle of the bathtub but the seat always
remains horizontal. When completely
lowered you automatically obtain a
comfortable reclining position.

As soon as you press a button the
seat starts to move either up or
down. Stop pressing the button and
the seat stops automatically.

Guaranteed quality
ARTCLEAR GLASS
ARTCLEAR GLASS is a new, permanently easy-clean glass for shower enclosures. The
ARTCLEAR glass surface is specially treated and hardened by UV exposure. This leads to
an impressive result: the treated glass is protected against aging and glass corrosion
and remains clear for the entire life of the shower!

Innovative adhesive technology.
On Artweger shower enclosures with this certificate the hinges are bonded to the outside of the glass.
This technology was developed together with leading adhesive specialists and permanently undergoes
strictest security and quality controls. The load capacity of the adhesive contact is several 1000 kg.
That means safety is ensured for many years.

Quality guaranteed for years to come
TE
E
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T

With products from ARTWEGER, you get a FACTORY WARRANTY of up to 5 YEARS if the Artweger
product has been both bought from an Artweger guarantee partner and installed by an Artweger
guarantee partner who has been authorised to do so under commercial law! With the Artweger
guarantee partnership, we place the focus on uncompromising quality without any ifs or buts.

Y

R
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A

via your Artweger
Guarantee Partner.

Guaranteed security
At Artweger not only the materials used are put to the acid test, but also the manufacturing processes
and the functionality of the products. Regular watertightness and impact tests as well as long-term load
tests guarantee continuously high quality.

Aqua. Responsible care for the environment.
Environmental protection is not an annoying duty at Artweger but rather part of our corporate culture.
Therefore we consciously apply high standards to our environmental and quality management.
We handle raw materials with special care; production residues are finely sorted and professionally
disposed of or re-used. A symbol of this position is the AQUA quality seal.

Glass In The Bath
Artweger uses only single-pane safety glass. By means of careful heat treatment according to EN 12150, the
glass obtains considerably increased resistance to impact, shock and temperature change. Due to these properties, the glass can be used as a structural element for shower enclosures. If the glass breaks, mostly bluntedge glass granules form that partially remain tightly interlaced with one another. Possible danger of injury is
thereby reduced significantly.
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ARTLIFT

Meer informatie in de ARTLIFT
brochure of op www.artweger.com

Uw mobiliteitsgarantie in de badkamer.

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.

Indien u het ARTLIFT douchebad tegelijk met de montagevoorbereiding 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.

114

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.

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.

Gegarandeerde kwaliteit
ARTCLEAR GLAS
ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam en gemakkelijk te onderhouden glas voor douchewanden. Bij Everclear krijgt het glas een speciale behandeling en wordt door UV-straling uitgehard. Dit zorgt voor
een verbluffend resultaat: het behandelde glas is beschermd tegen
veroudering en glascorrosie en blijft een doucheleven lang helder.

Innovatieve lijmtechniek
Bij Artweger douchescheidingswanden met dit certificaat worden de scharnieren aan de
buitenkant op het glas gelijmd. Deze techniek werd in samenwerking met leidende specialisten voor lijmtechniek en een onafhankelijk instituut ontwikkeld en is onderworpen
aan de strengste veiligheids- en kwaliteitscontroles. De belastbaarheid van de lijmverbinding bedraagt meerdere 1.000 kg. Hetgeen betekent een zeer hoge mate aan veiligheid
ook na jaren.

Maximaal 5 jaar fabrieksgarantie
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Op producten van ARTWEGER krijgt u maximaal 5 JAAR FABRIEKSGARANTIE als het
Artweger-product bij een Artwegergarantiepartner wordt gekocht en tevens door een
bevoegde Artweger-garantiepartner wordt geïnstalleerd! Met het garantiepartnerschap
van Artweger zetten wij vol overtuiging in op compromisloze kwaliteit.

EK SG A R A
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Bij uw Artweger
garantiepartner.

Gegarandeerde zekerheid
Bij Artweger worden niet alleen de toegepaste materialen tot in de kleinste details gecontroleerd, maar ook de productieprocessen en de functionaliteit van de producten.
Regelmatige dichtheids- en stoottesten evenals belastingsduurtesten garanderen gelijkblijvende hoge kwaliteit.

Aqua. Houdt rekening met het milieu
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Duurzame bescherming van het milieu is voor Artweger geen lastige plicht maar een deel
van onze ondernemingscultuur. Daarom stellen wij bij kwaliteits- en milieumanagement
bewust hoge maatstaven. Wij gaan met grondstoffen bijzonder zorgvuldig om - zo worden resten bij de productie zeer zorgvuldig gesorteerd en vakkundig verwijderd of hergebruikt. Symbool voor deze houding is het AQUA-kwaliteitszegel.

M ILIEU M A
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Glas in de badkamer
Artweger past uitsluitend enkel veiligheidsglas toe. Door een zorgvuldige warmtebehandeling volgens EN 12150 wordt voor het glas een wezenlijk hogere mechanische waarde
op slag, stoot en temperatuurwisseling bereikt. Door deze eigenschappen kan ESG als
constructie-element voor douchescheidingswanden worden toegepast. Bij breuk van
ESG ontstaan vooral stompe glaskorrels, die gedeeltelijk nauwmazig met elkaar verbonden blijven. Een mogelijk gevaar voor verwondingen wordt daardoor duidelijk verminderd.
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Artweger GmbH. & Co. KG

ARTWEGER UK

Sulzbacherstr. 60 | 4820 Bad Ischl | Austria
Tel. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5001
info@artweger.at | www.artweger.at

The Sidings
Thomas Street, Blackpool, FY6 7QQ Lancashire
Tel: +44 333 666 1260, Fax: +44 333 666 1261
infouk@artweger.co.uk

BELGIUM
Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 3 293 60 32 | Fax: +32 3 354 32 98
info@devinorm.com | www.devinorm.com

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

Compliments of your bathroom specialist:
Overhandigd door uw specialist voor het bad:
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