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Bezoek onze website op
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en zoek de dichtstbijzijnde dealer.

Douche of bad? U hoeft niet te kiezen! 

Het antwoord is TWINLINE. TWINLINE is het toonaange-
vende, trendy en meervoudig bekroonde alternatief voor 
conventionele bad- of doucheoplossingen. TWINLINE 
biedt beide: bad en douche in één! Dit wordt mogelijk ge-
maakt door een geïntegreerde douchedeur waardoor u 
comfortabel en veilig het bad- en douchegedeelte kunt 
betreden – puur comfort!

De 2-in-1 in de badkamer.

Exclusief bij Artweger

Openvouwen◀ ◀

Gepresenteerd door uw badkamerprofessional:

ARTWALL-wandpanelen

ARTWALL is een modern wandsysteem voor badka-
merrenovatie. De ARTWALL-wandpanelen zijn speciaal 
ontwikkeld voor natte ruimtes en worden rechtstreeks 
op de bestaande en afgedichte tegelwand of op het be-
staande en afgedichte 
metselwerk gelijmd.

Badkamerrenovatie 
gemakkelijk gemaakt
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Siliconenvrije WALK IN-oplossingen
Bij de Walk In-oplossingen uit Artweger‘s ZERO-serie 
kunnen de aansluitprofielen in de wand en vloer verzonken 
worden. Alleen het glas is zichtbaar – en verder niets. Het 
8 mm dikke doucheglas is met transparante afdichtingen 
aan de wand en de vloer bevestigd. Hierdoor ontstaat 
een bijzonder smalle, gelijkmatige en siliconenvrije voeg.

Siliconenvrije WALK IN-douche Afbeelding: Walk In-oplossing 
met beweegbaar glasdeel - 
de Walk In-douche voor 
kleine ruimtes!

Deze transparante afdichtingen 
vervangen de siliconenvoegen.

Exclusief bij Artweger
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Innovatie en kwaliteit 
uit Oostenrijk
Artweger is een familiebedrijf met een productiefaciliteit 
in Bad Ischl (Oostenrijk). 

Ons doel is om u het leven een beetje gemakkelijker te maken: Daarom 
zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om u meer comfort 
en beleving in de badkamer te bieden. Onze producten kenmerken zich 
door een langdurige betrouwbaarheid en een verfijnd design. Bovenal 
bieden onze producten de gebruikers écht toegevoegde waarde!

•  De waterdruppeltjes rollen van het glas af, kalk en vuil  
 vinden nauwelijks houvast
•  Veel minder schoonmaakwerkzaamheden
•  Gaat gedurende de gehele levensduur van de douche mee

ARTCLEAR GLAS 

Schoon glas een doucheleven lang!

ARTCLEAR GLAS is een nieuw, duurzaam onderhoudsvriendelijk glas voor 
douchewanden. Bij dit glas wordt het glasoppervlak speciaal behandeld en 
uitgehard onder UV-licht. Hierdoor wordt het glas beschermd tegen verou-
dering en glascorrosie en hoeft u het veel minder vaak te reinigen. 

De toegevoegde waarde voor u: Meer comfort - langdurige tevredenheid

Exclusief bij Artweger

Gemakkelijk schoon te maken dankzij 
aan de buitenkant gelijmde scharnieren
Bij veel Artweger-douchewanden zijn de scharnieren en het 
beslag aan de buitenkant van het glas gelijmd. Dit betekent 
dat de binnenzijde van het glas volledig vrij is van groeven, 
voegen of uitstekende delen waar vuil en kalk zich zouden 
kunnen hechten. In combinatie met het ARTCLEAR GLAS 
zijn Artweger-douchewanden daarom bijzonder gemakkelijk 
schoon te maken.

Gemakkelijker te onderhouden

HIGHLIGHT

360° toegankelijkheid  
Artweger-pendeldeuren met het gepatenteerde 360° 
TWIN-scharnier openen tot 180° naar binnen en 180° naar 
buiten. Met deze deuren is een volledig vrije en flexibele 
toegang tot de doucheruimte mogelijk. Daarnaast zorgen 
deze deuren voor extra bewegingsruimte in de badkamer.

Gepatenteerde toegankelijkheid 
in de badkamer - 

het 360° TWIN-scharnier

360° toegankelijkheid

Exclusief bij Artweger

Vouwdeuren met het 360° TWIN-scharnier maken  
optimale ruimtebesparende oplossingen mogelijk. In de  
ruststand staan de deurpanelen langs de wanden  
geparkeerd en hebt u veel meer vrije ruimte in de bad- 
kamer! Als u wilt douchen, dan klapt u de vouwdeuren uit 
tot een ruime douchecabine.

Klap de douchewand gewoon 
weg voor meer vrije ruimte in 

de badkamer!

Meer ruimte in de badkamer

Exclusief bij Artweger

Afbeelding: Artweger 360

Afbeelding: Artweger 360

Al bijna 20 jaar bevestigt Artweger 
de scharnieren met behulp van een 

gecertificeerde lijmtechnologie, waar-
door het glas van de douchewanden 

gemakkelijker te reinigen is.

Minder vaak schoonmaken

Onze belofte: wij maken u het leven wat gemakkelijker


