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Schoon glas
een doucheleven lang!

normaal Glas           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 beschermdtegen veroudering en glascorrosie en blijft een doucheleven lang helder.

SCHOON GLAS
 waterafstotend oppervlak

 kalk en vuil krijgen geen kans

 veel minder schoonmaken

 wissen van het glas na het douchen hoeft niet meer

EEN DOUCHELEVEN LANG
 UV-gehard glasoppervlak, houdt een doucheleven lang

 langdurig bestand tegen onderhouds- en schoonmaakmiddelen

 geschikt voor microvezeldoekr

 bescherming tegen veroudering en glascorrosie, het glas blijft helder



Schoon glas
een doucheleven lang!

8 16 Jaar20

waterafstotend oppervlak:  
minder vuil- en kalkaanslag

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

Lange termijn test volgens DIN EN ISO 11998

Eenvoudig schoonmaken!

Artweger douchewanden en instap-

baden met het nieuwe ARTCLEAR GLAS hoeven 

niet meer dagelijks gewist te worden na gebruik. 

Het glas kan eenvoudigweg worden schoongespoeld met de handdouche en eventuele 

kleine vuildeeltjes hoeven maar 1x per week te worden verwijderd met een vochtige doek.

Hiervoor kan een microvezeldoekje gebruikt worden. 

Voor reiniging van de douche adviseren wij ARTWEGER BLITZBLANK.

ARTCLEAR GLAS is bestand tegen alle standaard schoonmaak- en onderhoudsmiddelen.

Hierdoor blijft het onderhoudsvriendelijke, vuil- en waterafstotende oppervlak een douche-

leven lang intact.

ARTCLEAR GLAS
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Overhandigd door uw specialist voor het bad:

www.artweger.com

Artweger hardglas
douchewanden

Artweger stoomdouche
BODY+SOUL

Artweger douchebad
TWINLINE & ARTLIFT

ARTCLEAR GLAS is verkrijgbaar voor:

Artweger heeft de meest
onderhoudsvriendelijke douches!!

Het nieuwe ARTCLEAR GLAS maakt het schoonmaken van het glas

eenvoudiger dan ooit tevoren omdat water, vuil en kans geen kans krijgen.

Daarbij zijn bij Artweger de scharnieren door een speciale techniek

aan de buitenkant van het glas gekleefd. De binnenkant van het glas is

daardoor helemaal glad en zonder naden, er kunnen geen kalkresten

achterblijven. Bovendien zijn de kitranden op de wand netjes afgedekt

door een afdekkap. De douche ziet er zelfs na jaren nog als nieuw uit! 
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Een andere BELEVING in de badkamer

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


