
Een andere BELEVING in de badkamer

 

FREEWAY
Vrije toegang tot het bad



Freeway is een bijzonder comfortabel bad dat ideaal is om heerlijk te ontspannen. 

De hellende rugleuning met de optionele rugleuning nodigt uit om te relaxen en 

je goed te voelen. Door het rechte voeteneind is de Freeway ruim en daardoor 

geschikt voor iedereen. De geïntegreerde deur zorgt voor gemakkelijk in- en uit–

stappen. De deur opent ruimtebesparend naar binnen.  

Hoog badcomfort 
en veiligheid bij het 

in- en uitstappen 
zijn de unieke eigen-

schappen van het 
Freeway bad.



De deur is eenvoudig te bedienen: 
de greep wordt kort omhoog ge-
trokken, zodat de deur open gaat. 
Bij het sluiten wordt de deur vast-
geklikt.

Een doorlopende interne afdichting 
zorgt voor 100% waterdichtheid 
van het Freeway bad. 



FREEWAY: bad 160 x 75 en 170 x 75cm

Diepte 
in cm

Breedte 
in cm

75

75

43

43

• 2 modellen: lengte 160 en 170cm
• Kunststof bad in wit
• Gehard veiligheidsglas 8 mm
• Deur opent naar binnen ca. 70°
• Instaphoogte bij de deur 19cm
• Greep- en scharnierkleur: metaal hoogglans
• Linker- en rechteruitvoering

Lengte 
in cm

160

170

Bij ARTCLEAR glas wordt het 
glasoppervlak gehard door 
UV-techniek. Het behandelde 
glas is goed beschermd te-
gen veroudering en glascorro-
sie. Dat houdt in veel minder 
schoonmaken, een douchele-
ven lang.

Materiaal: niet-poreus oppervlak van acryl, aangenaam 
en warm bij contact met de huid en eenvoudig schoon te houden.

++ hoge dichtheid

++ zeer goede geluidsisolatie

++ houdt optimaal warmte vast

++ duurzaam, gemakkelijk te recyclen Zeer stabiel
composiet

GELCOATop-
pervlak

Badkleur: Greep- en scharnierkleur:

wit chroom

De optionele rugleuning biedt 
een royaal en comfortabel 
leunvlak. Onderhoudsvrien-
delijk, anti-slip, afneembaar.

De optionele rugleuning voor 
de FREEWAY biedt extra 
comfort bij het baden. De leu-
ning kan gemakkelijk worden 
weggenomen om schoon te 
maken.

Bij uw Artweger 
garantiepartner.
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De optionele anti-slip laag in 
de doucheruimte maakt de 
bodem stroef en daardoor vei-
lig. ARTGRIP is duurzaam en 
slijtvast.
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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




