Een andere BELEVING in de badkamer

Artweger

360
Alles draait om
de douche
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Alles draait om de douche.
Welkom bij Artweger. Met de nieuwe doucheserie
ARTWEGER 360 vindt u hier een compleet nieuw
doucheprogramma dat al uw wensen vervult.
De Artweger 360 biedt voor iedere ruimte en
situatie de juiste oplossing. Het nieuwe unieke
360° TWIN-scharnier biedt maximale flexibiliteit en
comfort, wat in kleine ruimtes een belangrijk thema is.
De Artweger 360 helpt u om uw eigen ideeën stijlvol te
realiseren. Afhankelijk van uw smaak en uw behoeften.
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... gegarandeerde kwaliteit

... driehonderdzestig graden

... superieure functionaliteit

... barrièrevrijheid

... op maat gemaakt indien u dat wenst

4

Alles draait om ...

... uniek design

... onvergelijkbaar comfort

... ruime keuze
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Alles draait om een ruime keuze.
In de Artweger 360 serie vindt u precies de douche die past bij uw stijl
en uw badkamer. Met een echte highlight: het 360° TWIN-scharnier!
Door dit 360° TWIN-scharnier worden de deuren afhankelijk van de
ruimte tot maximaal 180 graden naar binnen en naar buiten geopend!
Ongekende ruimte!

Profielloos
De profielloze modellen van de
ARTWEGER 360 worden gekenmerkt door hun transparante
elegantie met glasdelen, die
direct van muur tot muur reiken.
De glazen wanden en deuren zijn
veilig en stabiel door het gebruik
van subtiele wandbevestigingen.

Gedeeltelijk met profiel
Doorlopende wandprofielen
zorgen voor een optimale
stabiliteit van uw douche.
De verticale siliconen voegen zijn weggewerkt achter
stijlvolle profielen.

Met profiel
Voor het geleiden van de
deur is een profiel bij schuifdeuren noodzakelijk.
Bij de Artweger 360 bewegen de deuren over een
smalle rails op de grond.
Daarom is het bovenste profiel bijzonder smal en stoort
het optisch niet.
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Pendeldeur

vanaf pagina 12

Een echte noviteit zijn de
pendeldeuren van de Artweger
360 Door het 360° TWIN-scharnier
kan de deur zowel naar binnen als
naar buiten tot aan de muur open!

Nieuw!
TWIN-scharnier

Vleugeldeur

vanaf pagina 12

Vleugeldeuren zijn de klassiekers
onder de deuren. Ze openen tot
180° naar buiten.
Net als bij de pendeldeuren zorgt
een speciaal hef-daalscharnier
ervoor, dat de deuren gemakkelijk
openen en sluiten.

Schuifdeuren

vanaf pagina 50

Schuifdeuren zijn een elegante
oplossing die geen ruimte innemen
bij het openen van de deur.
Bij de Artweger 360 rollen de
schuifdeuren over de grond. Dit
resulteert in een hogere stabiliteit,
nagenoeg geruisloos.

Artweger 360 Walk In vanaf pagina 40
Wilt u douchen zonde douchedeur ? Dan zijn de Walk In
modellen van de Artweger
Nieuw!
360 precies goed.
Walk In VARIO
Extra vaste en beweegbare
zijdelen zorgen voor extra
bescherming tegen spetteren.

Vouwdeuren vanaf pagina 60
Vouwdeuren zijn bijzonder praktisch
en barrièrevrij in kleine ruimtes. Met
dank aan het 360° TWIN-scharnier
kunnen de douchedeuren individueel
en in elke richting open- en dichtgevouwen worden.

Nieuw!
TWIN-scharnier
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Alles draait om driehonderdzestig graden.
Het nieuwe 360° TWIN-scharnier is een buitengewone uitvinding en maakt oplossingen mogelijk die niet mogelijk zijn met
een traditioneel scharnier. Het scharnier maakt het mogelijk de
deur 180 graden naar binnen en naar buiten te openen, tot aan
het glas van het vaste deel. Op deze manier krijg je meer ruimte
in de badkamer, de douchedeur is nooit meer een obstakel. Dat
betekent altijd vrije ruimte in een kleine badkamer!
Voor u betekent de Artweger 360 vooral comfort,
voor en tijdens het douchen. Zelfs na het douchen
zijn er voordelen; bij het schoonmaken is de
douchedeur geen obstakel meer.
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Het nieuwe 360° TWIN-scharnier

Met het nieuwe Artweger 360° TWIN-scharnier
kunt u de deur van uw douche helemaal naar
buiten of naar binnen openen.

1

gesloten deur

2

deur opent tot
180° naar buiten

3

deur opent tot
180° naar binnen
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Alles draait om optimale barrièrevrijheid.
Wie zijn huis of appartement naar eigen wens wil inrichten, zoekt ook iets
bijzonders voor de badkamer. Door de variatie in de serie ARTWEGER 360 
kan voor iedere badkamer een passende oplossing worden gevonden.
Bovendien biedt het 360° TWIN-scharnier meer flexibiliteit bij het badkamerontwerp. De deuren draaien tot 360° en de douchedeur is niet langer
een obstakel, omdat deze tot aan de wand geopend kan worden. Dat is pas
barrièrevrijheid.

Ontwerpvoorbeeld 1
In lange, smalle badkamers belemmert
een geopende deur vaak een optimaal gebruik
van de ruimte, omdat de deur in de meeste
gevallen maximaal 90° naar buiten en naar
binnen draait. Alleen de ARTWEGER 360
deuren draaien 180 graden in beide richtingen, waardoor de vrije ruimte in iedere
badkamer veel beter benut kan worden.
Ook bij het schoonmaken van de douche
hindert de douchedeur niet.
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Ontwerpvoorbeeld 2
De Artweger 360 Walk In VARIO met het 360°
draaibare glas maakt ook in een nis spatbescherming over de hele breedte mogelijk,
terwijl men gemakkelijk in de douche kan
stappen. Het flexibele glasdeel kan bij het
in- en uitstappen helemaal naar binnen of
helemaal naar buiten draaien.
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Pendeldeur met vast deel en zijwand , deels met profiel , greep dwars

12

VLEUGELEN
PENDELDEUR
Uniek design en functionaliteit zijn
de meest opvallende kenmerken van
Artweger 360.
Een speciale combinatie van materialen
zorgt voor een elegante verschijning.
Dit creëert een verbluffend visueel effect:
de handgrepen en scharnieren lijken
over het glas te zweven.
Functionele highlight is het nieuwe
360° TWIN-scharnier dat ervoor zorgt
dat de deuren zowel naar buiten als
naar binnen tot aan de wand of vast
deel geopend kunnen worden. Het
voordeel: de deur zit niet in de weg
en de toegang is barrièrevrij.

De scharnieren van de vleugel- en pendeldeuren
zijn er hetzelfde uit, maar functioneren anders,
zodat je altijd optimaal gebruik kunt maken van de
beschikbare ruimte.

Vleugeldeurscharnier

TWINscharnier

180°

360°
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Pagina 14-15 :
Foto boven: ronde douche met 2 pendeldeuren, profielloos,
greep hoog, Artweger douchebak Susanne
Foto onder :
Ronde douche met vleugeldeur, deels met profiel, greep dwars
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VLEUGEL- EN PENDELDEUR

RONDE
DOUCHE
Ronde douches zien er zeer elegant uit en zijn ook nog eens ruimtebesparend – zonder
hoeken en kanten. Een praktisch voordeel : u heeft ook in een kleine badkamer veel ruimte
om te douchen. Alle scharnieren worden aangebracht op de buitenzijde van het glas door
middel van de unieke kleeftechniek van Artweger. Hierdoor is de douche zeer eenvoudig te
reinigen. Kies tussen een uitvoering met één of twee deuren, wat u mooi vindt.

Twee deuren
PROFIELLOOS , als vleugel- of pendeldeur (foto linker pagina boven)
Speciale maten, van 80x80 cm tot max. 100x100 cm

Vleugeldeur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 85-100 cm

DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur

Pendeldeur

Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 85-100 cm

Eén deur
PROFIELLOOS, als vleugeldeur
Speciale maten, van 80x80 cm tot 100x100 cm

Vleugeldeur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 60-65 cm

DEELS MET PROFIEL, als vleugeldeur (foto linker pagina onder)
Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 60-65 cm
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Vijfhoekige douche met vleugeldeur, deels met profiel, greep hoog, Artweger douchebak Sally

VLEUGELDEUR

VIJFHOEKIGE
DOUCHE
Zowel ruimtebesparend en een goed alternatief voor de ronde douche: de aantrekkelijke
vijfhoekige douche. Het is een complete oplossing voor kleinere badkamers en biedt
ondanks dat deze weinig ruimte in beslag neemt een comfortabele doucheruimte.

PROFIELLOOS, als vleugeldeur
Speciale maten, 90x90 bis 100x100 cm

Vleugeldeur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 59-66 cm

DEELS MET PROFIEL, als vleugeldeur (foto links)
Maten: 90x90 cm, 100x100 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 59-66 cm

Aan u de keuze!
VARIO-dichtingsysteem:
Of u de Artweger 360 met of
zonder lekstrip plaatst, beslist
u zelf. Kies tussen volledig barrièrevrije toegang of betere bescherming
tegen spetteren. Voor alle pendelen vleugeldeuren vergemakkelijkt
een hef- daalmechanisme het openen en sluiten van de deuren.
VARIO-dichtingsysteem: u kiest

... of met een subtiele, slechts 12 mm

voor 100% barrièrevrije

hoge strip voor betere bescherming

toegang...

tegen spatwater bij de deur.
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vleugeldeur met vast deel in nis, deels met profiel, beugelgreep

VLEUGEL- EN PENDELDEUR

IN NIS
Ook voor een nis is het vinden van een passende deur eenvoudig: afhankelijk van
waar de kraan geplaatst wordt kan het vaste deel links of rechts van de deur geplaatst
worden. Buiten dat kunt u kiezen of de deur direct aan de muur of aan een vast deel
bevestigd wordt. De Artweger 360 heeft in ieder geval de beste oplossing .

Deur met vast deel
PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur
Speciale maten, max. breedte 100 cm

Vleugeldeur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 68 cm

DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur (foto links)
Maten: breedte 75, 80, 90, 100 cm

Pendel
deur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 53-68 cm

ARTWALL

ARTWALL
Snelle renovatie: ARTWALL is
een modern wandsysteem voor badkamerrenovatie. De ARTWALL muurpanelen worden direct op de bestaande tegels of muur gelijmd, ingewikkeld
tegelwerk is niet nodig. ARTWALL is
speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes
en daarmee ideaal voor badkamerrenovatie. ARTWALL is ook verkrijgbaar
als paneel voor de TWINLINE.
Actuele kleuren en decors op
www.artweger.com/artwall
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Foto boven:
pendeldeur in nis zonder vast deel, profielloos,
greep dwars
Foto onder:
pendeldeur in nis met vast deel, profielloos,
Artweger douchebak Sabine
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PENDELDEUR

IN NIS
De Artweger 360 pendeldeur met het nieuwe 360° TWIN-scharnier kan ook direct
aan de wand worden bevestigd. Vooral voor kleine nissen adviseren wij deze variant
met grote instapbreedte. De grote foto links laat een oplossing zien zonder vast deel,
waarbij de deuropening over de hele breedte loopt.

Deur aan de muur, zonder vast deel
PROFIELLOOS,als pendeldeur (foto linker pagina boven)
Speciale maten, max. breedte 90 cm

Pendel
deur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 82 cm

Deur aan de muur, met vast deel
PROFIELLOOS, als pendeldeur (foto linker pagina onder)
Speciale maten, max. breedte 140 cm

Pendel
deur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 68 cm
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Foto boven :
vleugeldeur in nis met 2 vaste delen, extra breed, deels met profiel,
greep hoog
Foto onder:
pendeldeur in nis met 2 vaste delen, profielloos, greep dwars,
scharnieren wit, Artweger douchebak Simone
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VLEUGEL- EN PENDELDEUR

IN NIS
Met de Artweger 360 kun je perfecte oplossingen bieden voor een nis van 80 cm tot
180 cm – voor iedere situatie is er een passende douchewand. De deur met twee vaste
delen overtuigt door haar transparante verschijning. Voor een extra brede nis wordt een
extra breed vast deel geplaatst. Alle deuren zijn barrièrevrij en uitgerust met het VARIO
dichtingsysteem (zie blz. 17)

Extra breed: één deur, twee vaste delen
DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur (foto linker pagina boven)
Maten: breedte 140, 150, 160, 170, 180 cm

Vleugeldeur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 63-68 cm

Pendeldeur

Eén deur, twee even brede vaste delen
PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur (foto linker pagina onder)
Speciale maten, max. breedte 140 cm

Vleugeldeur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 63 cm

DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur
Maten: breedte 90, 100, 120 cm

Pendel
deur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 53-68 cm
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2-delige pendeldeur in nis met 2 vaste delen, profielloos, beugelgreep
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PENDELDEUR

IN NIS
Als u een grote nissituatie ontwerpt, zijn oplossingen met twee deurdelen en twee vaste
delen een elegante keuze. De pendeldeuren met 360° TWIN-scharnier openen naar binnen
en naar buiten en zorgen voor een comfortabele instap in de douche, zonder dat de deuren
daarbij veel plaats in beslag nemen.

Twee deuren, twee vaste delen
PROFIELLOOS, als pendeldeur (foto links)
Speciale maten, max. breedte 180 cm

Pendeldeur

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 117 cm

DEELS MET PROFIEL, als pendeldeur
Maten: breedte 140, 150, 160, 170, 180 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 97-117 cm

25

Alles draait om uniek design.
Uitstekende ontwerpen herkent men aan een optimaal samenspel tussen vorm
en functie. Met de Artweger 360 is goed design overal doorgevoerd, omdat
gemeenschappelijke vormen door de hele serie terugkomen. Daardoor kunt
u uw badkamer een mooie uitstraling geven, het maakt daarbij niet uit voor
welke serie u kiest. Het ontwerp is echter nooit standaard, en dat maakt
de Artweger 360 zo bijzonder.
De grepen met een combinatie van chromen voorkant en kunststof achterkant
in combinatie met het glas zorgen voor een verbluffend effect: een vloeiende
overgang tussen glas en greep. Daardoor zien alle elementen zoals grepen
en scharnieren er bijzonder licht en elegant uit.

BEUGELGREEP
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DWARSGREEP

HOGE GREEP

Een kwestie van persoonlijke stijl. De ergonomische
en visueel perfecte grepen zijn verkrijgbaar in vier
types.

De hoge greep past perfect bij het design van de
douchewand en biedt daarnaast ook nog eens
goede grip.

KNOP

SCHARNIER

De smalle knop wordt bij alle modellen aan de
binnenkant van de deur toegepast, maar kan ook
als buitengreep worden gebruikt.

Net zoals de grepen hebben de scharnieren van
de deuren hetzelfde, heldere design en maken
het harmonieuze verschijningsbeeld compleet.
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pendeldeur met vast deel en zijwand, deels met profiel, greep dwars, handdoekhouder
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VLEUGEL- EN PENDELDEUR

DEUR +
ZIJWAND
De klassieker onder de douches biedt een royale instapbreedte en veel ruimte om te
douchen. Natuurlijk net als alle Artweger 360 modellen met VARIO-dichtingsysteem –
naar keuze met volledige barrièrevrije toegang of extra bescherming tegen spatwater
(zie pagina 17)

PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur
Speciale maten, max. breedte 120 cm, zijwand max. 100 cm
Instapbreedte: 68 cm

DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur (foto links)
Maten: deurdeel 80, 90, 100, 120 cm, zijwand 80, 90, 100 cm

Vleugeldeur

Pendeldeur

Instapbreedte: 58-68 cm
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pendeldeur met vaste deel en 2 zijwanden, profielloos, beugelgreep
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VLEUGEL- EN PENDELDEUR

AAN EEN
RECHTE MUUR
Ook voor de combinatie van een deur met twee zijwanden van glas biedt de Artweger 360
een elegante oplossing . Alle scharnieren zijn hier - net als bij alle modellen - bevestigd aan
de buitenkant van het glas middels een gecertificeerde kleeftechniek, waardoor de binnenzijde van de douche volledig glad en dus onvergelijkbaar makkelijk te reinigen is.

Eén deur met vast deel, twee zijwanden
PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur (foto links)
Vleugeldeur

Speciale maten, max. breedte 100 cm, zijwanden max. 100 cm
Instapbreedte: tot 68 cm

DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur

Pendeldeur

Maten: deurdeel 90, 100 cm, zijwanden 90, 100 cm
Instapbreedte: 63-68 cm

Techniek
en design

Stabilisatoren passend bij het
ontwerp van de douche zorgen
voor de hoge stabiliteit, zelfs bij
grote doucheruimtes.
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Foto boven:
vleugeldeur met vast deel met een korte zijwand,
op de badrand, deels met profiel, greep dwars,
Artweger douchebak Simone
Foto onder:
vleugeldeur met vast deel met draaibare zijwand,
tegen het bad, deels met profiel, greep hoog
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VLEUGEL- EN PENDELDEUR

DEUR +
ZIJWAND

(bij het bad)

Met de Artweger 360 is er voor iedere badkamer een passend model.
Hier laten we u zien hoe mooi speciale oplossingen kunnen zijn.
Bijzonder is de douche met korte zijwand: deze kan direct op het bad ernaast
geplaatst worden. Ook het model met draaibare zijwand biedt een praktische
oplossing direct naast het bad.

Korte zijwand
PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur
Speciale maten, max. breedte 100 cm, zijwand max.120 cm

Vleugeldeur

Instapbreedte: tot 68 cm

DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur

Pendeldeur

(foto linker pagina boven)

Maten: 80, 90,100 cm, zijwand max. 120 cm
Instapbreedte: 58-68 cm

Draaibare zijwand
PROFIELLOOS, als pendeldeur
Speciale maten, tot max. 90x90 cm

Pendeldeur

Instapbreedte: tot 68 cm
Uitvoering direct of niet direct aan de wand

DEELS MET PROFIEL, als pendeldeur (foto linker pagina onder)
Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 90x75 cm, 90x80 cm
Instapbreedte: 58-68 cm
Uitvoering direct of niet direct aan de wand
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Hoekinstap met pendeldeuren, profielloos, greep dwars
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VLEUGEL- EN PENDELDEUR

HOEKINSTAP
De Artweger 360 hoekinstap imponeert door zijn symmetrische verschijning.
De beide deurdelen nemen bij het openen weinig ruimte in beslag en bieden
een comfortabele centrale toegang . Individuele speciale oplossingen maken
nog meer mogelijk, precies zoals u het wilt.

PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur (foto links)
Speciale maten, tot max. 100x100 cm
Instapbreedte: tot 85 cm

DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur
Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x75 cm, 90x80 cm

Vleugeldeur

Pendel
deur

Instapbreedte: 70-85 cm
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Foto boven :
ronde douche met vleugeldeur met zijwand
met een uitsparing
deels met profiel, greep hoog
Foto onder :
2-delige pendeldeur van vaste delen
en 2 afgeschuinde
zijwanden, profielloos, greep dwars
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ALLES DRAAIT OM

INDIVIDUELE
MAATVOERING
Maatwerk oplossingen
Voor alle wensen in de badkamer. Of het nu gaat om een privé-badkamer, om grotere
objecten of hotels - met Artweger kunt u vele speciale oplossingen snel en professioneel
realiseren.

Uitsparingen, afschuiningen en speciale maten
Of het nu gaat om grote WALK IN oplossingen, moeilijke nissen of schuine daken, met
de Artweger 360 vindt u altijd de juiste oplossing, precies op maat.
Ook speciale hoogtes, asymmetrische ruimtes en andere specifieke wensen zijn in deze
serie te realiseren. En het 360° TWIN-scharnier biedt nog meer mogelijkheden.

ARTWALL

ARTWALL
Snelle renovatie: ARTWALL is
een modern wandsysteem voor badkamerrenovatie. De ARTWALL muurpanelen worden direct op de bestaande tegels of muur gelijmd, ingewikkeld
tegelwerk is niet nodig. ARTWALL is
speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes
en daarmee ideaal voor badkamerrenovatie. ARTWALL is ook verkrijgbaar
als paneel voor de TWINLINE.
Actuele kleuren en decors op
www.artweger.at/artwall
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Het nieuwe gepatenteerde
360° TWIN-scharnier heeft dezelfde
smalle en elegante uitstraling als het
normale scharnier.

Een speciaal hef-daalmechanisme zorgt ervoor dat de
deuren gemakkelijk draaien.

Bij de modellen met een gedeeltelijk
profiel zijn de verticale siliconenvoegen
weggewerkt achter smalle wandprofielen.
De douche ziet er ook na jaren nog als
nieuw uit!
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Bij het openen van de deur laat hij
zijn verborgen kwaliteiten zien. De
deuren kunnen 180° graden naar
binnen en naar buiten draaien.

Bij het 360° TWIN-scharnier zorgt
een tweede draaipunt ervoor dat
de deur ook naar binnen kan
draaien. De scharnieren zijn ook
hier aan de buitenkant bevestigd.

Bij de profielloze modellen komen de
glasdelen tot aan de muur. Smalle
muurprofielen zorgen voor zekerheid
en stabiliteit.

ALLE DRAAIT OM

EXCLUSIEVE
DETAILS
Het 360° TWINscharnier kan ook
op de muur
gemonteerd
worden.

De binnenkant van
het glas van de
vleugeldeuren is
dankzij een speciale
kleeftechniek volledig
glad en daardoor
gemakkelijk schoon
te maken.

Modellen met één of
twee glazen zijwanden
worden verbonden
door een speciale 90°
hoekverbinding. Ook
deze elementen
worden door de
gecertificeerde
kleeftechniek aan
de buitenkant van
het glas bevestigd.

Sterke vloerbevestigingen zorgen er
bij de Artweger 360
Walk in voor, dat
de glaselementen
niet direct op de
vloer leunen. Dit biedt
bescherming tegen
beschadigen.

Op aanvraag kan
een wandhoek
passend voor
montage aan de
buitenzijde worden
geleverd.

Smalle, ronde
stabilisatoren
worden gebruikt
bij de standaard
modellen.

VARIODICHTINGSYSTEEM:
u kiest zelf voor een
volledig
barrièrevrije toegang
zonder extra strip…

... of met een slechts
12 mm hoge strip voor
extra bescherming
tegen spatwater.
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Artweger 360 Walk in zonder zijwand, profielloos

ARTWEGER 360

WALK IN
De Artweger 360 Walk in is de perfecte
oplossing voor een open doucheruimte:
elegant design met bijpassende grepen
en scharnieren, die optisch boven het
glas lijken te zweven en zorgen voor
vele combinatiemogelijkheden met
vaste en beweegbare zijpanelen - een
Artweger Walk in biedt onbegrensd
douchegenot voor grote en kleinere
badkamers.

Bij de Artweger 360 Walk in komt het glas tot aan de muur,
bevestigd met een elegant scharnier.
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Artweger 360 Walk In
met stang,profielloos
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Artweger 360 Walk In zonder zijwand, deels met profiel

Artweger 360 Walk In rond, profielloos

WALK IN

ARTWEGER 360
WALK IN
Klassieke Walk In oplossingen bestaan uit grote glasoppervlakken. Ook hier biedt de
Artweger 360 iets bijzonders: aan de buitenzijde gelijmde scharnieren, voor gemakkelijke
reiniging, en subtiele elementen op de vloer, die voorkomen dat het glas op de vloer rust.
Dat voorkomt beschadiging van het glas en biedt extra zekerheid.

Zonder zijwand
PROFIELLOOS

(foto pagina 40)

Speciale maten, breedte glas 70-140 cm
Hoogte: 200 cm

Speciale maten, afschuiningen en uitsparingen op aanvraag.

DEELS MET PROFIEL (foto linker pagina onder)
Maten: breedte glas 100, 120, 140 cm
Hoogte: 200 cm

Speciale maten, afschuiningen en uitsparingen op aanvraag.

Accessoires: 1 of 2 beweegbare anti-spatdelen, 30 cm breed (foto pagina. 46)

Zonder zijwand met stang
PROFIELLOOS

(foto linker pagina boven)

Speciale maten, breedte glas 70-140 cm
Hoogte: 200 cm

Speciale maten, afschuiningen en uitsparingen op aanvraag.

Rond
PROFIELLOOS

(foto linker pagina onder)

Maten: breedte glas 130 cm
Hoogte: 200 cm
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Artweger Walk In 360 met zijwand en hoekstuk

Techniek
en Design

De 90° glasverbindingen zijn
stevig vastgelijmd aan de
buitenkant van het glas. De
binnenkant van het glas is glad
en daardoor gemakkelijk te
reinigen.
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Subtiele vloerelementen zorgen er
bij de Artweger Walk In 360 voor
dat de glasdelen niet direct op de
vloer rusten. Daardoor wordt het
glas beschermd tegen breuk.

Bij de Artweger Walk In 360 deels
met profiel (p. 46) rust de glazen
wand op een transparant kunststof profiel.

WALK IN

ARTWEGER 360
WALK IN
Om ervoor te zorgen dat het water tijdens het douchen in de doucheruimte blijft, kunnen
de Artweger 360 Walk In modellen worden uitgerust met diverse antispat mogelijkheden.
Heeft u toch nog andere wensen? Ook afschuiningen, uitsparingen of speciale maten
behoren tot de mogelijkheden.

Zonder zijwand met hoekstuk

(geen foto)

PROFIELLOOS
Speciale maten, Breedte glas 70-140 cm

Breedte glas hoekdeel: 30cm
Hoogte: 200 cm

Met zijwand

(geen foto)

PROFIELLOOS
Speciale maten, Breedte glas 70-140 cm, Zijwand 70-90 cm

Hoogte: 200 cm

Accessoires: 1 of 2 beweegbare anti-spatdelen, 30 cm breed.

Met zijwand en hoekstuk

(foto links)

PROFIELLOOS
Speciale maten, Breedte glas 70-140 cm, Zijwand 70-90 cm

Breedte glas hoekdeel: 30 cm
Hoogte: 200 cm
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Foto boven: Artweger 360 Walk In vrijstaand, profielloos
Foto‘s onder : Artweger 360 Walk In vrijstaand met 2 beweegbare zijpanelen, profielloos

46

WALK IN

ARTWEGER 360
WALK IN
Walk In oplossingen worden steeds populairder. Ze bieden veel bewegingsvrijheid
en zijn vrij toegankelijk. Een echte eye-catcher voor de ruime badkamer is de aan
twee zijden toegankelijke Walk In. Voor extra bescherming tegen spetteren kan
men kiezen voor vaste of draaibare zijpanelen.

Vrijstaand
PROFIELLOOS

(foto linker pagina boven)

Speciale maten, breedte glas 70-140 cm

Hoogte: 200 cm

ACCESSOIRES: (foto links onder)
1 of 2 draaibare panelen, 30 cm breed

Vrijstaand, met 2 vaste hoekstukken
PROFIELLOOS

(zonder foto, hoekdeel zie pagina 44)

(zonder foto, hoekstuk zie pagina 44)

Speciale maten, Breedte glas 70-140 cm

Breedte glas deurdeel: 30cm
Hoogte: 200 cm
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Artweger 360 Walk In VARIO, profielloos
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Artweger 360 Walk In VARIO,
beweegbaar glasdeel,
naar binnen geklapt

Artweger 360 Walk In VARIO,
beweegbaar glasdeel,
naar buiten geklapt

WALK IN

ARTWEGER 360
WALK IN VARIO
De Artweger 360 Walk In Vario maakt voor het eerst moderne Walk In oplossingen mogelijk in kleine ruimtes, waar tot nu toe geen open douches mogelijk waren. 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. Het beweegbare deel kan 180° naar binnen en naar buiten worden geopend, dat
betekent volledige bewegingsvrijheid, ook in de kleinere badkamer.

Vario
PROFIELLOOS (fotos links)
met een 360° draaibaar deurdeel, 50 cm breed
Speciale maten			

1

3

Hoogte: 200 cm
1 = 55-130 cm
3 = 50 cm fix

Vario met zijwand

(zonder foto, zijwand zie pagina 44)

PROFIELLOOS

2

met een 360° draaibaar deurdeel, 50 cm breed
Speciale maten

1

3

Hoogte: 200 cm
1 = 55-130 cm
2 = 70-90 cm
3 = 50 cm fix
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4-delige schuifdeur in nis, greep hoog
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SCHUIFDEUR
De over de grond glijdende schuifdeuren van de ARTWEGER 360 maken
deze modellen onvergelijkbaar stabiel
en ze zien er verrassend licht uit.
Door de subtiele profielen zorgt het vele
glas voor een optische transparantie,
die door het gebruik van verschillende
materialen bij grepen en scharnieren
nog versterkt wordt: de grepen lijken
boven het glas te zweven.

De Artweger 360 schuifdeurmodellen glijden over de vloer.
Dat zorgt voor stabiliteit, nagenoeg zonder geluid.
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2-delige schuifdeur in nis, greep hoog
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SCHUIFDEUR

IN
NIS
De schuifdeur in nis biedt een bijzonder voordeel: de deur heeft geen ruimte nodig om
naar buiten te openen. Daarmee is het een praktische oplossing vooor smalle badkamers
of ingewikkelde doucheruimtes. Dank zij een 4-punts bevestiging (zie pagina 58) van de
schuifdeuren kunnen nissen tot 2 meter breed worden gerealiseerd.

Tweedelig

(foto linker pagina)

MET PROFIEL
Maten: 100, 120, 140, 160 cm
Instapbreedte: 38-72 cm

Schuifdeuren

Hoogte: 200 cm

Vierdelig

(foto vorige pagina)

MET PROFIEL
Maten: 160, 180, 200 cm
Instapbreedte: 61-86 cm

Schuifdeuren

Hoogte: 200 cm
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2-delige schuifdeur met zijwand, knopgreep, handdoekhouder
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SCHUIFDEUR

MET
ZIJWAND
Bij de Artweger 360 glijden de schuifdeuren met behulp van kogellagers licht en bijzonder
rustig over een smalle rail op de vloer. De 4-punts bevestiging van de deuren zorgt voor
stabiliteit – daarmee zijn ook grote douches met schuifdeuren mogelijk. Naar keuze met
VARIO dichtingsysteem

MET PROFIEL
Maten: 100, 120, 140 cm

Schuifdeur

Instapbreedte: 38-60 cm
Hoogte: 200 cm

Technologie
en design

DE 4-PUNTS BEVESTIGING
Een lichte aanraking met uw vinger en de schuifdeur van de Artweger 360
komt langzaam in beweging. De stabiliteit van een over de vloer glijdende
deur is bijna voelbaar. Je hoort vrijwel niets, ook niet bij brede deurdelen.
Dit alles is mogelijk door de dubbele zekerheid van de geleiding van de
schuifdeuren. Aan de ene kant glijden ze over een geleiderails op de vloer,
aan de andere kant is er ook aan de bovenzijde een rail. Dat maakt de deuren
stabiel en veilig. De grafiek hiernaast illustreert de 4-punts bevestiging.
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Hoekinstap met schuifdeuren, beugelgreep
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SCHUIFDEUR

HOEKINSTAP
De hoekinstap biedt voor kleine en grote doucheruimtes een praktische oplossing. De
slechts 6 mm hoge strip op de vloer zorgt voor een hoge mate van barrièrevrijheid. Dankzij
het VARIO-dichtingsysteem kunt u kiezen tussen een barrièrevrije oplossing of voor een
betere bescherming tegen spatwater met de 12 mm hoge extra strip.

MET PROFIEL
Maten: 80x80 cm, 90x80cm, 100x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm

Schuifdeur

Instapbreedte: 40-71 cm
Hoogte: 200 cm

Wat u wilt!

VARIO-dichtingsysteem:
Kies tussen een barrièrevrije,
slechts 6 mm hoge geleiderails
of een 12 mm hoge strip voor
extra waterdichtheid.
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De vloergeleiding van de Artweger 360 schuifdeuren heeft een hele reeks voordelen, die geen ander systeem heeft.
Het totale gewicht van de glasdeuren rust veilig op de onderste geleiderails, de schuifdeuren rollen licht over de gehele
breedte. Daarmee worden ook oplossingen met bredere glasdeuren mogelijk en blijft de stabiliteit gewaarborgd: want ze
zijn bevestigd op alle 4 de hoeken. Deze 4-punts bevestiging garandeert dat de deur licht en veilig geopend en gesloten
kan worden. Praktisch punt: door het VARIO dichtingsysteem blijft spatwater in de douche.
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Geleidesysteem buiten: pure, elegante vormen bepalen het uiterlijk van de
Artweger 360

Dankzij de gecertificeerde
kleeftechniek is de binnenkant van
het glas volledig glad en daardoor eenvoudig te reinigen.

ALLES DRAAIT OM

SUPERIEURE
FUNCTIONALITEIT

Een in de bovenste geleidingsrail geïntegreerde
bewegingsdemper remt
de deur rustig af.

De Artweger 360
schuifdeuren glijden over
kogellagers van de beste
kwaliteit door de geleidingsrail. Daardoor maken
de schuifdeuren nauwelijks
geluid.

VARIOdichtingsysteem 1:
De onderste geleiderail zorgt ervoor dat
de deur perfect glijdt
en beschermt tegen
spatwater. Door de
geringe hoogte van
slechts 6 mm voldoet
deze aan de norm
voor toegankelijkheid.

VARIOafdichtingsysteem 2:
Voor optimale waterdichtheid van de
douche kan een 12
mm hoge (extra) strip
worden gemonteerd.

In hetzelfde design
van de Artweger
360 kan een praktische handdoekhouder worden
meegeleverd.

De handdoekhouder van
de Artweger 360 wordt
door middel van dezelfde kleeftechniek op het
glas gelijmd, Met een
bevestigingsset kan deze
ook aan de muur worden
bevestigd.
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Hoekinstap met vouwdeuren, deels met profiel, knopgreep
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Douche met vouwdeuren

VOUWDEUR
Artweger 360 vouwdeuren bieden
ruimtebesparende oplossingen. De
deurdelen kunnen eenvoudig worden
gevouwen en dankzij het nieuwe
360° TWIN-scharnier ook nog eens
in alle richtingen. Zo kun je de deuren
180 ° naar buiten of naar binnen vouwen. Daarmee creëer je meer ruimte
in de badkamer! Door de kleeftechniek van Artweger zijn deze deuren
gemakkelijk in het onderhoud.

Ieder afzonderlijk deurdeel kan naar
binnen of naar buiten gevouwen worden.

61

Hoekinstap met vouwdeuren, deels met profiel, knopgreep: voor de helft naar binnen gevouwen

Vouwdeur U-inbouw, deels met profiel, kopgreep
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Vouwdeur U-inbouw, weggeklapt

Douche met vouwdeuren

VOUWDEUR
De vouwdeuren van de ARTWEGER 360 vouwen eenvoudig naar binnen en naar buiten
en daardoor wordt de doucheruimte extra groot. Ideaal voor kleinere badkamers!
Door de flexibele vouwelementen en de barrièrevrije toegang is dit model ook geschikt
voor rolstoelen. Omdat de deuren zeer ruimtebesparend gevouwen kunnen worden, zijn
deze modellen alleen verkrijgbaar met knopgreep.

Hoekinstap
GEDEELTELIJK MET PROFIEL
(foto linker pagina boven en onder links, zoals vorige pagina)

Pendel
deur

Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm
Hoogte: 200 cm
Instapbreedte: 79-136 cm

Vouwdeur U-inbouw

(foto linker pagina boven)

GEDEELTELIJK MET PROFIEL
Maten: bis 100x100 cm

Pendel
deur

Hoogte: 200 cm
Montage op de rechte muur
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Vouwdeur in nis, 2dlg., deels met profiel, knopgreep
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Vouwdeur in nis, 4dlg., deels met profiel, knopgreep

Douche met vouwdeuren

VOUWDEUR
De ideale oplossing voor grote instapbreedten in nissen. Door de tweedelige vouwdeur
neemt deze deur bijzonder weinig ruimte in beslag bij het openen en sluiten.
Daarmee is hij ook in kleine ruimtes eenvoudig te bedienen. Als de douchewand
niet wordt gebruikt, kan deze volledig weggevouwen worden.

Vouwdeur in nis, 2dlg.
GEDEELTELIJK MET PROFIEL (foto linker pagina onder)
Maten: 75 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm

Pendel
deur

Hoogte: 200 cm
Instapbreedte: 54-96 cm

Vouwdeur in nis, 4dlg.

(foto linker pagina boven)

GEDEELTELIJK MET PROFIEL
Maten: 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm

Pendel
deur

Hoogte: 200 cm
Instapbreedte: 106 - 153 cm
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1-delige vouwwand met vast deel,
profielkleur metaal hoogglans, helder hardglas

1-delige vouwwand met vast deel, extra breed, incl. stabilisator,
profielkleur metaal hoogglans, helder hardglas
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… om weg te vouwen

BADKLAPWAND
De practische oplossing voor uw bad. Een uitvoering in helder hardglas met een stevig vast deel
en een beweegbaar glasdeel. Dank zij het 360° TWIN-scharnier kan het beweegbare glasdeel
zowel 180° naar binnen als 180° naar buiten gedraaid worden.

Vouwwand met vast deel
DEELS MET PROFIEL (foto linker pagina boven)
Maße bewegliches Glasteil: 66 cm

Vouwwand

Totale lengte: 88-90 cm
Hoogte: 150 cm

Vouwwand met extra breed vast deel
DEELS MET PROFIEL (foto linker pagina onder)

Vouwwand

Maße bewegliches Glasteil: 56 cm
Totale lengte: 118-120 cm
Hoogte: 150 cm

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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ARTWEGER 360 VLEUGEL- EN PENDELDEUREN
Douchewanden
1/4-rond
2 deurdelen, 2 vaste delen

1/4-rond
1 deurdeel, 2 vaste delen

5-hoek

Deur in nis
1 deurdeel,
zonder vast deel

Deur met vast deel in nis
1 deurdeel, 1 vast deel

Deur met vast deel in nis
1 deurdeel, 2 vaste delen

Deur met vast deel in nis
extra breed
1 deurdeel, 2 vaste delen

Deur met vast deel in nis
2 deurdelen, 2 vaste delen

Deur met vast deel in nis
1 deur en 1 vast deel

Deurmodel

Douche inbouwmaat in cm

Vleugeldeur Pendeldeur

Instap breedte

zonder profiel

x

x

Speciale maten 80x80 tot max. 100x100

85 - 100

profiel beperkt

x

x

80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90

85 - 100

zonder profiel

x

Speciale maten 80x80 tot max. 100x100

60 - 65

profiel beperkt

x

80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90

60 - 65

zonder profiel

x

Speciale maten 90x90 tot max. 100x100

59-66

profiel beperkt

x

90x90, 100x100

59-66

x

Speciale maten, tot max. breedte 90

tot 82

tot 68

zonder profiel
profiel beperkt

zonder profiel

x

x

Speciale maten, tot max. breedte 100

profiel beperkt

x

x

nis breedte 75, 80, 90, 100

zonder profiel

x

x

Speciale maten, tot max. breedte 140

profiel beperkt

x

x

nis breedte 90, 100, 120

x

x

nis breedte 140, 150, 160, 170, 180

zonder profiel

x

Speciale maten, tot max. breedte 180

tot 117

profiel beperkt

x

nis breedte 140, 150, 160, 170, 180

97 - 117

zonder profiel

x

Speciale maten, tot max. breedte 140

tot 68

tot 68

53 - 68

tot 63
53 - 69

zonder profiel
profiel beperkt

tot 68

profiel beperkt

Deur bij zijwand
1 deurdeel en 1 vast deel

Deur met vast deel
en 2 vaste delen
1 deur en 1 vast deel

Deur met vast deel
voor de korte zijwand

Deur met vast deel
met draaibare
zijwand

Hoekinstap
2 deurdelen en 2 vaste delen

68

zonder profiel

x

x

Speciale maten, tot max. breedte 120

profiel beperkt

x

x

80, 90, 100, 120

zonder profiel

x

x

Speciale maten, tot max. breedte 100

profiel beperkt

x

x

90, 100

zonder profiel

x

x

Speciale maten, tot max. breedte 100

profiel beperkt

x

x

80, 90, 100

zonder profiel

x

Speciale maten, tot max. 90x90

profiel beperkt

x

80x80, 90x90, 90x75

zonder profiel

x

x

Speciale maten, tot max. breedte 100 x 100

profiel beperkt

x

x

80x80, 90x90, 100x100, 90x75, 90x80

58 - 68

tot 68
63 - 68

tot 68
58 - 68

tot 68
58 - 68

tot 85
70 - 85

ARTWEGER 360 WALK IN
Deurmodel

Douchwanden
Artweger 360 Walk In
vrijstaand

profielloos

Artweger 360 Walk In
vrijstaand
met 2 hoekdelen 30 cm

profielloos

Artweger 360 Walk In
zonder zijwand
en hoekdeel 30 cm
Artweger 360 Walk In
met zijwand

Artweger 360 Walk In
met zijwand
en hoekdeel 30 cm

70 - 140

2

1

70 - 140

profielloos *

profielloos *

1

70 - 140

2

zijwand
70 - 90

1

70 - 140

2

zijwand
70 - 90

profielloos

70 - 140

profiel beperkt

100, 120, 140

profielloos

130

1

profielloos *

55 - 130
VARIO-Teil 50

1

2

profielloos *

1

1

55 - 130
VARIO-deel 50

2

zijwand 70 - 90

70 - 140

profielloos *

* Deze WALK IN modellen zijn op aanvraag ook deels met profiel (met het ARTWEGER 360 wandprofiel) verkrijgbaar.

Highline + Schiebetüren
HL+ Schiebet. 1tlg
Highline + Schiebetüren

1 schuifdeur en 1 vast deel

4-delige schuifdeur in nis

HL+ Schiebet. 2tlg

2-delige schuifdeur
HL+ TSW. 1tlg
met zijwand
1 schuifdeur en 1 vast deel
Hoekinstap
2 schuifdeuren en
2 vaste delen

ARTWEGER
360
SCHUIFDEUREN
HL+ Schiebet. 2tlg
HL+ TSW. 1tlg
HL+ EE. 1tlg
Deurmodel

Douchwanden

en
etüren22 schuifdeuren
vaste delen

hiebet. 2tlg

1

Artweger 360 Walk In
met stang

e + Schiebetüren
2-delige
schuifdeur
in nis
HL+ Schiebet.
1tlg

1tlg

2

Artweger 360 Walk In
rond

Artweger 360 Walk In
Vario
met zijwand

70 - 140

profielloos *

Artweger 360 Walk In
zonder zijwand

Artweger 360 Walk In
Vario
zonder zijwand

breedte glas in cm

HL+ Schiebet. 2tlg

HL+ TSW. 1tlg

HL+ EE. 1tlg

HL+
TSW. 1tlg
met profiel

breedte glas in cm

HL+ EE. 1tlg

100, 120, 140

38-72

met profiel

160, 180, 200

61-86

met profiel

100, 120, 140

38-60

met profiel

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

40-71

HL+ EE. 1tlg
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ARTWEGER 360 VOUWDEUREN
Deurmodel

Douchewanden

Douche inbouwmaat in cm

Instap breedte

Hoekinstap
profiel beperkt

80x80, 90x90, 100x100, 120x120

79 - 136

profiel beperkt

75, 80, 90, 100, 120

54 - 96

profiel beperkt

150, 160, 170, 180, 190, 200

106 - 153

profiel beperkt

bis 100x100

Deur in nis, 2dlg.

Deur in nis, 4dlg.

Vouwdeur U-inbouw

ARTWEGER 360 TUB FOLDING SREEN
Douchewanden
1-delige vouwwand met
vast deel

profiel beperkt

x
a

1-delige vouwwand met
vast deel, extra breed,
incl. stabilisator

Standaardhoogte: 150 cm
Afschuining op aanvraag.

b

profiel beperkt

x
a

b

Standaardhoogte: 150 cm
Afschuining op aanvraag.

Breedte
van de vouwdelen in cm

Strekkende lengte in cm

Diepte

a = 23,5
b = 66

88 - 90

x = 71

a = 63,5
b = 56

118 - 120

X = 61

KLEUREN, GLAS
Profielkleuren (profiel beperkt + met profiel modellen):

Profielkleuren (zonder profiel modellen):

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

evenals
in de gekozen
profielkleur
wit

zilver

wit

metaal
hoogglans

chroom

chroom

wit

Veiligheidsglas:
Gerhard veiligheidsglas.
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.
6 mm ESG: pendel- en vleugeldeuren, vouwdeuren
8 mm ESG: Walk in, schuifdeuren
Helder hardglas

Satijn, volledig oppervlak
of veiligheidsstrook Satijn

Apart zitje of zitbank
Zitje met hoogwaardig, reinigingsvriendelijk oppervlak, in de kleuren antraciet (RAL 7021), bordeaux (RAL 3011) en zand (RAL 1015) leverbaar. Opklapbaar, een magneet zorgt voor veilig
houvast in opgeklapte stand. Geïntegreerde bewegingsdemper voor zacht neerklappen.
Varianten: apart zitje met rugleuning, hoogte 50 cm, breedte 38,5 cm, diep 7/9 cm.
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ALLES DRAAIT OM

GEGARANDEERDE KWALITEIT
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.

B

RI

E

JAAR

TI

FA

GEGARANDEERDE KWALITEIT VOOR VEEL JAREN
Op producten van ARTWEGER krijgt u 5-JAAR FABRIEKSGARANTIE. De voorwaarde daarvoor zijn geoptimeerde fabricageprocessen en een nauwgezette kwaliteitsverzekering. Met deze service zetten wij op compromisloze kwaliteit zonder
te maren.

EK SG A R A

N

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 hogekwaliteit.

CLEAR & CLEAN
Douches met dit teken zijn gebruiksvriendelijk en duiden op bepaalde technische
details, zoals volledig glad glas aan de binnenkant. Deze details in combinatie met
ARTCLEAN maken het schoonmaken zeer gemakkelijk

Clear
&Clean
E envoudig
t e reinig en

ART-CLEAN
En echte vergemakkelijking bij de
reiniging is de Artweger ARTCLEAN
glasveredeling. Door een speciale
coating wordt het glas-oppervlakbijzonder glad. Vuil en kalkafzettingen
kunnen zich nauwelijks hechten.
Het glas blijft langer stralend helder.

ZONDER ART-CLEAN
Water op onbehandeld glas
Kalkaanslag vertroebelt het glas

MET ART-CLEAN
ART-CLEAN coating: de
duurzame bescherming
Geringe aanhechting van water en kalkresten.
Het glas blijft bij regelmatige reiniging stralend
helder.
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Een andere BELEVING in de badkamer

Een andere BELEVING in de badkamer

“Ik ga liever in bad”

“Ik douche graag!”

Uw mobiliteitsgarantie in de badkamer.

DOUCHE & BAD IN 1

INSPIRATIONS
THE NEW SHOWER WORLD
LE NOUVEL UNIVERS DE LA DOUCHE
DE NIEUWE WERELD VAN DE DOUCHE

Douchen. Baden. Badlift.

ARTWALL
NEW BATHROOM JUST LIKE THAT.
NIEUWE BADKAMER, ZO GEMAKKELIJK.

Eenvouding te bestellen of te downloaden op
www.burgmanssanitair.nl

BELGIUM
Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 475 844 532 | Fax: +32 33 543298
info@devinorm.com | www.devinorm.com

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

Artweger

Overhandigd door uw specialist voor het bad.

360
Alles draait om
de douche

Impressum
verantwoordelijk voor de inhoud: Artweger GmbH. & Co. KG
Ontwerp: Mag. Karl Frauscher, Grafik: Walter Kritzinger, designverein,
Foto: Manfred Lang, Wir danken der Firma hansgrohe.

Technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.					
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