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Foto‘s boven: bij het vooraanzicht (foto 3) straalt het Dynamic scharnier door zijn balans met twee 

glanzende oppervlakken. Als het perspectief verandert, wordt de dynamische zwaai van het scharnier 

zichtbaar: het komt uit het glas in een zachte golf (foto 4+5) en verrijkt zo op harmonieuze wijze het 

design (foto 1+2). Het gebogen oppervlak ziet er bijzonder levendig uit omdat het licht onder ver-

schillende hoeken wordt gereflecteerd; de aard van het scharnier lijkt steeds te veranderen.

Een bijzonder vormgegeven scharnier vormt het 

hart van de nieuwe Artweger Dynamic. Met de 

geometrische en tegelijkertijd afgeronde vorm-

geving past hij in vrijwel iedere omgeving, 

ongeachte welke stijl toegepast is.
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Bij het openen naar binnen zwaait het 

uiteinde van de deur in de ronde holte van 

het scharnier en wordt vervolgens voorzichtig 

door de afdichting van het tweede glasdeel 

gestopt. Als de deur gesloten is, komen beide 

afdichtingen tegen elkaar, zodat spatwater 

weinig kans krijgt.

Past in iedere stijl

Scharnieren en grepen zijn de optische 
highlights van de nieuwe serie douchewanden 
Artweger Dynamic. Een elegante combinatie 
van gebogen, organische vormgeving met 
rechtlijnige elementen. Daardoor past de 
Dynamic in ieder badkamerontwerp.
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Jouw sti j l?  De coole designbadkamer.. .
Deze architectenbadkamer maakt een duidelijk statement voor design en individualiteit, stijlvol en puristisch 
tegelijk. Centraal staat de Artweger Dynamic met zijn onmiskenbare design.  



Jouw sti j l?  De coole designbadkamer.. .

De nieuwe Artweger Dynamic overtuigt door 
een compleet nieuw designconcept. Ronde, 
organische vormen en heldere, hoekige ele-
menten komen harmonieus samen en vormen 
een nieuwe designtaal die één groot voordeel 
heeft: het past bij elk designelement in de 
badkamer.

Hierdoor kan de nieuwe Artweger Dynamic 
volledig flexibel met kranen en meubels in 
verschillende stijlen worden gecombineerd.

Hoekinstap met pendeldeuren

Flexibel
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Jouw sti j l? Een natuurli jke moderne feel-good badkamer…
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.



De scharnieren zijn stevig aan de buitenzijde 
van het glas bevestigd, de binnenkant van het 
glas is volledig glad. Dat maakt het onderhoud 
en het schoonmaken van de douchewand 
zeer eenvoudig.

Jouw sti j l? Een natuurli jke moderne feel-good badkamer…

onbehandeld glas

Artclear glas

Pendeldeur in nis met een vast deel

Optioneel is er het ARTCLEAR glas, een 
uniek, onderhoudsvriendelijk glas met UV-
gehard oppervlak. Water druppelt er af, kalk 
en vuil krijgen nauwelijks kans. Het beschermt 
het glas een doucheleven lang en het is zeer 
onderhoudsvriendelijk.

Eenvoudig in onderhoud
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Jouw sti j l? De functionele familiebadkamer.. .
Deze elegante badkamer wordt functioneel en tijdloos gepresenteerd, met veel ruimte 
voor de hele familie. De Artweger Dynamic is een highlight in de inrichting. 



Jouw sti j l? De functionele familiebadkamer.. .

1/4-ronde douche met twee pendeldeuren

Doorlopende verticale afdichtingen zorgen 
ervoor, dat ook bij de scharnieren het water in 
de doucheruimte blijft. Beslis bij de montage: 

100% vlak of een optionele 12mm hoge strip, 
die zorgt voor een nog betere waterdichtheid 
bij de deur.

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

De betrouwbare
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Walk In

Pendeldeur aan zijwand

GP designpartners gmbh, 
Christoph Pauschitz, Mag art

“Voor ons betekent een succesvol productontwerp in de badka-
mer ook nadenken over de diversiteit aan woonstijlen. Daarom 

komen in het ontwerp van de Artweger Dynamic rechtlijnig puris-
me en zachte elegantie harmonieus samen. Dit is precies wat de 

unieke, optische lichtheid van de bepalende ontwerpelementen 
mogelijk maakt. Bovendien creëert het ontwerp de beste voor-
waarden voor universele acceptatie en formele duurzaamheid”.



Naar keuze links of rechts openend, barrierevrije toegang, hoogte 200cm, 
montage op tegels of douchebak.

Profielkleuren:

metaal 
hoogglans chroom

Scharnieren en grepen:

helder hardglas    

Enkel veiligheidsglas 6 mm (ESG)

In de Artweger Dynamic 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.

ARTCLEAR GLAS - 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!

Kwartronde douche
2 pendeldeuren en 
2 vaste delen

Hoekinstap
2 pendeldeuren en 
2 vaste delen

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
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90
100
120

80
90
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Pendeldeur in nis,
1 pendeldeur en 
1 vast deel

Pendeldeur in nis,
1 pendeldeur en 
2 vaste delen

Pendeldeur 
met zijwand
1 pendeldeur en 
1 vast deel

80
90

100
110
120

Dynamic Walk In

80
90

100

Zijwand
voor pendeldeur Speciale maten 

mogelijk

Kleuren:

Modellen:

Glas:
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Overhandigd door uw specialist voor het bad:

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

Andere brochures: 

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


