Het sprookje van

een te kleine
badkamer
Of:
tover uw badkamer om tot een
buitengewone badkamerbeleving

Vervul uw badkamerwensen: Twinline, Walk-In of Body+Soul? Ontwerp hier uw eigen badkamer;
in het achterste gedeelte van de folder vindt u bovenaanzichten op schaal waarmee u kunt zien
hoe een geweldige badkamerervaring mogelijk is in een kleine ruimte. Ware grootte is niet uit te
drukken in vierkante meters!

Schaal 1:20
1cm hier is in het echt 20cm
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Baden, douchen of gelijk stomen: de fijne kunst maakt uw badkamer bijzonder ruim!

Vergeet de fabel van een te kleine badkamer.
De waarheid is:

Geen badkamer
is voor
ons te
klein!
Ervaar de vele interessante oplossingen die Artweger biedt
voor uw badkamer. Douchen, baden, of douchen EN
baden- of stomen: alles is mogelijk! Zelfs in een
kleine badkamer:
laat u betoveren!
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Schoon glas een doucheleven lang!
•
•
•
•

water druppelt eraf, kalk en vuil krijgen geen kans
voor altijd minder schoonmaken
geschikt voor microvezeldoek
houdt een doucheleven lang!

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 beschermd tegen
veroudering en glascorrosie en blijft een doucheleven lang helder.
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Kleine ruimte,
groots baden!
Bent u van mening dat u in een kleine badkamer geen
keus heeft? Vergeet het maar.
Op de volgende pagina‘s laten we u interessante
ontwerpen zien en geven we u tips voor een kleine
badkamer - en dat zijn er nogal wat!
Uitgaande van dezelfde ruimte presenteren we vier
mogelijkheden om de ruimte optimaal te benutten.
Kijk zelf maar....

Vier ruimtes, vier verschillende oplossingen:
ontdek op de volgende pagina‘s hoe kleine ruimtes worden
omgetoverd tot magische badkamers.

7

Oplossing nummer 1: de ruimte
Kleine truc van
binnenhuisarchitecten: ontwerp
de muren en de
vloer met dezelfde
materialen. Hoe
groter de tegels,
hoe kleiner de
voegen, hoe rustiger en eleganter
de ruimte.

Douche of bad? Met de Twinline hoef je niet
te kiezen, geweldig!

Als er in de
badkamer geen
raam is: ook met
een spiegel kun
je de badkamer
optisch vergroten, het lijkt
alsof er extra
ruimte is.

Douchen
EN
baden!
Geniaal idee voor een kleine badkamer - de Twinline met de praktische naar binnen draaiende
glasdeur, hier gecombineerd met een eigentijdse
designradiator en wastafel: een stijlvolle oplossing voor liefhebbers van bad en douche!
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ebespaarder in de badkamer!

TWINLINE

Geen fabel:
met de Twinline kunt u
baden en douchen!

Voorheen moest men in een kleine badkamer kiezen tussen
een douche en een bad. De Twinline is dé oplossing: neem
een lekkere dagelijkse douche, of een heerlijk ontspannend
bad!
Het beste van Twinline: je hebt allebei!

Een bad met veel
ligcomfort en
gemakkelijke
in - en uitstap.
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Oplossing num

Douchen
EN
baden!

mmer 1: de ruimtebespaarder in de badkamer!

TWINLINE
Het geïntegreerde zitje in de ronding van het bad voor
zekerheid en comfort bij het douchen, de zachte neksteun voor volledige ontspanning tijdens het baden en
een doordacht vergrendelmechanisme:
de Twinine is het resultaat van jarenlange ervaring in het
ontwikkelen van hoogwaardige, innovatieve producten.

Ruime douche

Volwaardig bad

Gemakkelijk in- en uitstappen

De instaphoogte kan, mits
dit bouwtechnisch mogelijk
is, worden gereduceerd
van 18cm naar slechts
7cm. Daarmee stapt u
bijna drempelloos in uw
XXL-doucheruimte achter
de ronde glasdeur!
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Oplossing nummer 2: barrièr
Transparantie is het sleutelwoord: hoe kleiner
de badkamer, hoe minder onderverdelingen,
raadt de interieurarchitect aan.

De douche wordt onzichtbaar: bij
de Artweger 360 Walk In Vario
kan het beweegbare glasdeel
compleet worden weggeklapt.

De doorgetegelde
doucheruimte
zorgt niet alleen
voor grenzeloos
douchegenot
maar ook voor
een optisch
grotere ruimte.

Heldere kleuren
vergroten de ruimte, donkere kleuren verkleinen de
ruimte. Hier zorgt
de ontwerper met
spots voor interessante accenten.

Vrijheid
bij het
douchen!
De Artweger 360 Walk in Vario met het 180°
naar buiten en naar binnen draaiende scharnier
is de perfecte oplossing voor de kleine comfortabele badkamer. De combinatie met design
wastafel geeft de ruimte een luxe uitstraling.
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revrij douchen!

Artweger 360
WALK IN VARIO
Douches zonder deur zijn de trend: in kleine badkamers was
dit voorheen niet mogelijk. De 360 Walk in Vario is verdeeld
in een vaste glaswand en een beweegbaar deel en daarmee
wordt ruimte gecreëerd. Een stijlvolle douche-ervaring met alle
luxe en voordelen: er is minder ruimte nodig om de doucheruimte te betreden, het is eenvoudig schoon te maken en het
is 100% drempelloos!
Daarom behoort onze 360 Walk in Vario nu al tot de klassiekers voor kleine badkamers.

Visueel geraffineerd
en technisch geavanceerd: dank zij de
daarvoor ontwikkelde
scharnieren kan het
beweegbare glasdeel
compleet weggeklapt
worden en ontstaat er
extra ruimte. Zo kan
men zich zelfs in de
kleinste badkamer vrij
bewegen.
De fijne kunst in de
kleine badkamer: een
echt douchesprookje!
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De fijne kunst
in de kleine badkamer:
een echt douchesprookje!

Oplossing num

Vrijheid
bij het
douchen!

14

mmer 2: fbarrièrevrij douchen!

Artweger 360 WALK IN
Het verfijnde Artweger 360 Walk in assortiment biedt nog
een geavanceerde oplossing voor hele kleine badkamers:
de Walk in die kan worden weggevouwen. Daarmee verdwijnt de douche bijna helemaal - tenzij je hem nodig hebt!

Zo ziet de 360 Walk in eruit als je
hem gebruikt: een volwaardige,
royale douche-ervaring, waarbij
de wastafel en wasmachine veilig
achter het glas verdwijnen.
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En zo ziet het eruit als je de douche niet
nodig hebt - er is bijna niets voor nodig
om ruimte te maken: maximale vrijheid,
mogelijk gemaakt door de innovatieve
producten van Artweger.

Oplossing nummer 3: douche d
Met de Artweger 360 vouwdeur is er balans: helemaal weggevouwen als
je hem niet nodig hebt - en met twee grepen omgetoverd tot een volwaardige doucheruimte. Geniaal!

Als je niet
douchet, dus
ongeveer 23 uur
en 45 minuten
per dag, is hier
plaats voor
alles wat je
wil: wasmand,
opbergruimtes
met bijvoorbeeld
make-up of een
droogrek.

douchen
en weg
ermee!

Hoe kleiner de ruimte, hoe groter het effect
van slimme oplossingen. Wees creatief!

16

die je kunt wegvouwen!
een glasplaat om te douchen die men
eenvoudig kan wegklappen: betoverend!

Artweger 360
vouwdeur
De fijne kunst om ruimte te besparen in de badkamer: de
Artweger 360 is een comfortabele ruime douche, maar
alleen als je hem gebruikt. Als je niet douchet, kunnen beide
deurdelen weggeklapt worden.

Het 360° TWIN scharnier zorgt
ervoor dat de deurdelen helemaal
naar buiten of naar binnen kunnen:
de doucheruimte kun je dan ook
voor iets anders gebruiken. Dank
zij de innovatieve kleeftechniek zijn
de deuren eenvoudig schoon te
houden.
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oplossing nummer 4: leven in
Uniek doucheen stoomcomfort
zelfs in de kleinere badkamer:
Artweger
Body+Soul
maakt het
mogelijk!

Met een paar trucjes in vorm en ontwerp en
met het design van de uitgekozen tegels kan
zelfs een kleine badkamer er veel groter en
luxer uitzien.

De ontwerper
combineert
de high-end
douche en
stoomoplossing
met een design
wastafel die
past bij de
ronding van de
glasdeur.

douchen
en
stomen!
Tot slot kan ook een bezitter van een badkamer
van 6 vierkante meter genieten van een stoomdouche. Een ongelofelijke badkamerervaring
die het renoveren tot een feest maakt!
18

n balans!
na het stomen
wordt gedouchet:
magisch voor lichaam en geest!

BODY+SOUL
De wellness oase voor thuis is niet meer de grote douche,
maar kan ook in een stoomdouche van 90 x 90 cm!

Transparant design met extra smalle
design stoombox en klapzit:
uitgerust met aromafunctie, audio en
LED-lichttherapie brengt Body+Soul
poëzie in het dagelijks leven!
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Wat zegt u ervan?
het klopt dus:
fabels worden werkelijkheid!

maak uw
eigen
ontwerp!
Wat wenst u in uw badkamer?
Twinline, een Walk in of ook nog een stoomdouche?
In de omslag van de voorpagina vindt u een maatblad:
teken hier de plattegrond van uw badkamer.
Hier vindt u bovenaanzichten van onze producten.
Gewoon losmaken en beginnen om uw eigen badkamersprookje tot leven te laten komen:
Veel plezier ermee!
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TWINLINE
Twinline is de ideale oplossing voor de kleinere badkamer,
omdat douche en bad gecombineerd worden. Twinline 1 met
de ronde glasdeur of Twinline 2 met de rechte doorlopende
of gedeelde glasdeur: beleef een ruime douche-ervaring en
volledig badcomfort met een lage, veilige instap!

360 WALK IN
Het genot van een inloopdouche was tot voor kort alleen
weggelegd voor bezitters van ruime badkamers. Met de
Walk In Vario brengt Artweger de fijne kunst ook in kleinere
badkamers: dank zij een vast deel en een draaibaar element
is een ruime comfortabele doucheruimte mogelijk.

360 vouwdeur
De hoekinstap met vouwdeuren is een bijzondere variant
voor een kleine badkamer: hier gebruikt de ontwerper de
vouwdeur om maximale bewegingsvrijheid te bereiken - als
de douche niet wordt gebruikt klapt men de deur opzij en
ontstaat er ruimte voor andere doelen.

BODY+SOUL
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De kleine wellnesstempel thuis met ontspannende
werking neemt minder dan een vierkante meter in
beslag. Douche en stoomdouche in een, met geur,
kleurentherapie en muziek!

Schaal 1:20 (1cm hier is in het echt 20cm)

Artweger 360 vouwdeuren
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Schaal 1:20 (1cm hier is in het echt 20cm)
Dit product is verkrijgbaar
in de volgende maten:
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Ook maatwerk is mogelijk

Dit product is verkrijgbaar
in de volgende maten:
Leverbaar als hoekinstap, nisdeur
of deur met zijwand
Hier: hoekinstap

Artweger 360 vouwdeuren

80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
110 x 110 cm
120 x 120 cm
Ook maatwerk is mogelijk

Dit product is verkrijgbaar
in de volgende maten:
Leverbaar als hoekinstap, deur/zijwand,
nisdeur of kwartronde douche.
Hier: deur met zijwand
80 x 80, 90, 100, 110, 120 cm
90 x 80, 90, 100, 110, 120 cm
100 x 80, 90, 100, 110,120 cm
Ook maatwerk is mogelijk
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Meer
informatie?

www.artweger.com

Wij vertellen u graag meer over fijne
kunst in de kleine badkamer!
Neem gerust contact met ons op
als uw interesse is gewekt!

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

Overhandigd door uw sanitairspecialist:
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Technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
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Eenvoudig opvragen via www.artweger.com/service of per
telefoon of email via onderstaande nummers/adressen.

