
Artweger SLIDE 
schuifdeuren

NIEUW:

Een andere BELEVING in de badkamer



KLASSIEKERS met 
een modern DESIGN
De douchewandenserie Artweger SLIDE bevat klassieke modellen schuifdeuren in een modern 

jasje tegen een aantrekkelijke prijs. Of het nou gaat om een ronde douche of hoekinstap, de mo-

dellen van de serie Artweger SLIDE presenteren zich als compacte, stille en ruimtebesparende 

douchewanden. Door het subtiele, smalle uiterlijk van de profielen het past in iedere badkamer. De 

kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de geleiders en profielen maakt Artweger SLIDE tot een 

bijzonder betrouwbare serie zonder afbreuk te doen aan design en kwaliteit. 
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Zeer praktisch: de deurdelen kunnen 
worden ontkoppeld voor de reiniging. 

ARTWEGER SLIDE 

Achter de elegante wandprofielen is plaats 
voor een verstelbereik van 1,5 cm. Zo kan 
SLIDE ook bij schuine muren eenvoudig 
gemonteerd worden.

Modern en toch strak. Vloerprofielen bij 
de deur zorgen voor optimaal schuiven 
en waterdichtheid. De profielloze vaste 
glasdelen tot op de vloer zorgen voor een 
dynamische uitstraling.
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IMPRESSUM
Verantwoordelijk voor de inhoud: Artweger GmbH. & Co. KG
Technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.                                              DP 54NLE0    1. Aufl. 02/2019

Overhandigd door uw specialist voor het bad:

Een andere BELEVING in de badkamer

Douchewanden Maat douchebak in cm      Instap breedteDouche inbouwmaat in cm

43
44
44

Hoekinstap
met 2 schuifdeuren

Standaard hoogte: 200 cm 78,5 - 80
88,5 - 90
98,5 - 100

80 x 80
90 x 90

100 x 100

Artweger SLIDE SCHUIFDEUREN

Ronde douche
met 2 schuifdeuren 49

49
56
56

78,5 - 80
88,5 - 90
88,5 - 90
98,5 - 100

80 x 80 I (R=50)
90 x 90 I (R=50)
90 x 90 II (R=55)

100 x 100 II (R=55)

Standaard hoogte: 200 cm
 

Profielkleuren: 

metaal 
hoogglans

Greep:

chroom      

Enkelvoudig veiligheidsglas 6mm. 
Bij de Artweger SLIDE wordt speciaal 
hittebestendig veiligheidsglas (EN 12150) 
gebruikt. Dit is beter bestand tegen sto-
ten en temperatuursveranderingen. Bij 
breken van het glas ontstaan zeer kleine 
stukjes, waardoor de kans op verwon-
ding zeer klein is.

Helder hardglas

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

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

nach EN 14428

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

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

Bij uw Artweger 
garantiepartner.
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