
MOVEArtweger

Brengt 
beweging 

in de 
badkamer.



De Artweger MOVE is een moderne schuifdeurserie met veel comfort-
elementen en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
Deze serie overtuigt met een elegant design tot in de kleinste details. 
Dankzij een veelvoud aan modellen en vormgevingsmogelijkheden
zijn de producten uit deze serie perfect aan de ruimtelijke omstandigheden 
aan te passen.

Achter het discrete uiterlijk gaan een stabiel, duurzaam design en 
functies schuil die het dagelijks gebruik tot een waar genoegen maken. 
Voor naadloze Artweger-kwaliteit die elke belofte waarmaakt.

Ontdek de 
vele voor-
delen die voor 
beweging 
zorgen!

Comfort & veiligheid

Met SOFT OPEN / SOFT CLOSE (optie) gaat de modernste 
technologie schuil achter het elegante binnenpaneel.
Bij het openen en sluiten wordt de deur kort voor de 
eindpositie zacht afgeremd, waarna deze automatisch tot 
aan de aanslag schuift. Gevaren door te hard sluiten van 
de schuifdeur zijn dus niet aan de orde.
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Omlijste hoekinstap



Veelzijdige ruimte-
oplossingen, die voor 
beweging zorgen.

1
2-delige, frameloze schuifdeur



2 
4-delige, omlijste schuifdeur

3
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Met Artweger MOVE zijn er nagenoeg geen grenzen aan de ruimte-indeling. 
Naast de meest uiteenlopende designvarianten biedt Artweger namelijk 
ook de mogelijkheid tot individuele aanpassing. 
Voor een compromisloos nauwkeurige pasvorm in elke badkamer.

MET OF ZONDER 
MUURPROFIEL

Voor het type muuraansluiting 
hebt u de keuze tussen een 
doorlopend maar discreet 
muurprofiel (afb. 2, boven) of 
helemaal geen profiel (afb. 1, 
links). In dat laatste geval sluit 
het glas direct tegen de muur.

0

Afb. 3: Schuifdeuroplossing met gedeeltelijk gemetselde nis.
Bij het openen schuift de deur achter de muur.
Achter de deur zit een ruim douchegedeelte.1

2-delige, frameloze schuifdeur



Geleiding zonder rails...

De deuren uit de Artweger MOVE-serie 
lopen door een smalle geleider zonder 
rails. U kunt het gladde oppervlak van 

de deurgeleider dus snel en gemakkelijk 
schoonmaken.

VARIO-dichtingssysteem -
100% barrièrevrij...

Het transparante afdichtprofiel op het 
deurgedeelte maakt een volledig barriè-
revrije toegang tot de douche mogelijk.

VARIO-dichtingssysteem - ... of met 
12 mm spatrandprofiel
Deze uitvoering biedt een verbeterde 
afdichting met een extra spatrandprofiel 
in het deurgebied dat slechts 12 mm 
hoog is.

... met magnetische sluiting

Met de magnetische sluiting van de 
deurgeleider, waarvoor octrooi is aan-
gevraagd, kunt u de deur opzij zwenken 
door er licht op te drukken. Dit vereen-
voudigt het schoonmaken aanzienlijk.



2-delige schuifdeur met omlijst zijpaneel, kleur: mat zwart
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Topkwaliteit die voor 
            beweging zorgt.

Achter het minimalistische uiterlijk gaat een geraffineerde technologie schuil. Deze garandeert een bijzonder soepele 
werking en vereenvoudigt tegelijkertijd het onderhoud van de douche. Een voorbeeld is de geleiding zonder rails van de 

deur op de vloer: dit systeem vergemakkelijkt het schoonmaken en zorgt voor extra transparantie.

0



Het uiterlijk van de Artweger MOVE is een absolute blikvanger in de bad-
kamer. De Artweger MOVO oogt compact en opgeruimd, maar overtuigt 
tegelijkertijd met bijna onzichtbaar geïntegreerde technische kenmerken en 
aandacht voor detail. Aantrekkelijke kleuren bieden u veel opties voor een 
persoonlijke inrichting van de badkamer.

2-delige, frameloze schuifdeur WALK IN, kleur: brons



Puristisch 
design dat 
voor beweging 
zorgt.

Een hoogtepunt in Artweger‘s douche-assortiment is het ARTCLEAR GLAS:

bij dit glas wordt het glasoppervlak speciaal behandeld en uitgehard onder UV-
licht. Het glasoppervlak wordt daardoor zeer glad, waardoor vuil en kalkresten 
zich nauwelijks kunnen hechten. Zo hoeft minder vaak schoon te maken. En 
het beste hiervan: door de UV-verharding blijft het kenmerkende ARTCLEAR 
GLAS-effect de hele levensduur van de douche behouden!

Elegant geleidingsprofi el

Dankzij een lichtrefl ecterende rand 
lijkt het profi el smaller. Bovendien 
zorgen interessante lichtrefl ecties 
voor meer spanning op het opperv-
lak.

Stijlvolle handgreep

De rechte, eenvoudige hand-
greep ligt zeer goed in de hand 

en is ook gemakkelijk schoon 
te maken. Voor een consistent 
uiterlijk is de lichtrefl ecterende 
rand van het geleidingsprofi el 

ook hier in het design verwerkt.
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Schoon glas een 
doucheleven lang!



2-delige, frameloze schuifdeur 
met korte zijwand

2-delige, omlijste schuifdeur, 
vrijstaand op badkuip

Voor de badkuip zelf is 
de 2-delige schuifdeur de 
optimale oplossing. Deze 
wordt rechtstreeks op 
de rand van de badkuip 
gemonteerd.

Stijlvolle 
oplossingen 
met en voor 

de badkuip

Voor het geval de douche-
cabine en de badkuip direct 

naast elkaar staan, bieden 
wij een designvariant met 

een korte zijwand.



11ARTWEGER MOVE

Naar keuze links of rechts openend, barrièrevrije toegang, Standaard hoogte 200 cm, Montage op tegels of douchebak. 

1-delige schuifdeur voor 
gedeeltelijk gemetselde 
nis
1 deursectie binnen de 
doucheruimte 

2-delige Schuifdeuren
in nis
1 deurdeel en 1 vast deel

4-delige Schuifdeur
in nis
2 deurdelen en 2 vaste 
delen

2-delige Schuifdeuren
Walk In
1 deurdeel en 1 vast deel

Schoon glas een 
doucheleven lang!

metaal 
hoogglans

Profi elkleuren:
Gehard veiligheidsglas 6 mm:

Bij de Artweger Move wordt speciaal hittebestendig veiligheids-
glas (EN 12150) gebruikt. Dit is beter bestand tegen stoten en 
temperatuursveranderingen. Bij breken van het glas ontstaan zeer 
kleine stukjes, waardoor de kans op verwonding zeer klein is.

Glas:

zonder profiel
Maatvoering

100 - 160 100 - 160

profiel beperkt
standaard 
breedtes

zonder profiel
Maatvoering

100 - 160

100
120
140
160

profiel beperkt
standaard 
breedtes

zonder profiel
Maatvoering

140 - 200

140
160
180
200

profiel beperkt
standaard 
breedtes

zonder profiel
Maatvoering

100 - 160

100
110
120
140
160

profiel beperkt
standaard 
breedtes

2-delige Schuifdeuren
bij zijwand
1 deurdeel en 1 vast deel

Zijwand 2-delige Schuifdeuren
met korte zijwand
1 deurdeel en 1 vast deel

Korte zijwand

zonder profiel
Maatvoering

100 - 140 100
120
140

profiel beperkt
standaard 
breedtes

zonder profiel
Maatvoering

80 - 120 80
90

100
120

profiel beperkt
standaard 
breedtes

zonder profiel
Maatvoering

100 - 140 100
120
140

profiel beperkt
standaard 
breedtes

zonder profiel
Maatvoering

bis 120

profiel beperkt
standaard 
breedtes

Hoekinstap
2 Schuifdeuren 
en 2 vaste delen

zonder profiel
Maatvoering

80 - 120
80 x 80
90 x 90
90 x 80 
80 x 90

100 x 100
120 x 120

profiel beperkt
standaard 
breedtes

bis 120

zwart mat

zilverwit wit mat

champagne mokkagrafiet 
metallic

brons

Helder hardglas    Satijn Horizontale strepen, 
satijn, „WOLK“

2-delige, omlijste schuifdeur, 
vrijstaand op badkuip
1 deurdeel en 1 vast deel

zonder profiel
Maatvoering

100 - 140 120
140

profiel beperkt
standaard 
breedtes

Speciale hoogtes        Speciale breedtes      Afschuiningen     Uitsparingen

Verdere kleuren op aanvraag.
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