
HET 2 X 1 IN BAD.

TWINLINE



Meervoudig bekroond:

“Ik ga liever in bad”



Onder de douche of in bad? 
Beide is mogelijk!
Comfort en welzijn zijn tegenwoordig de belangrijkste thema’s als het om badkamers gaat. Er moet rekening 

worden gehouden met persoonlijke wensen en smaak. En de vraag die bij velen rijst: douche of bad?

Met de TWINLINE van Ar tweger hoeft u niet te kiezen, want ze is twee in één – bad en douche!

Door haar geïntegreerde glazen deur stapt u ge-makkelijk en bijna gelijkvloers in het douche- en bad 

gedeelte. Daarmee is de TWINLINE hèt vooruitstrevende alternatief ten opzichte van de gebrui- kelijke 

baden en douches. Dit is puur comfort! 

“Ik douche graag!”



Het bad van de toekomst.
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Ruime douche

Voor optimaal douchecomfort is de douche-

ruimte in de TWINLINE 2 nu nog breder. De 

TWINLINE 1 heeft met de ronde deur al een 

XXL doucheruimte. En de optionele ARTGRIP 

behandeling zorgt ervoor dat je niet kunt uit-

glijden tijdens het douchen.

Optimaal genieten van een bad

Een bad, maar dan met volledig ligcomfort! Bij 

de TWINLINE modellen is de vorm van het bad 

speciaal afgestemd op de behoeften bij het ba-

den. De grote baddiepte met veel beenruimte 

zorgt voor een royaal bad. De ergonomisch ge-

vormde baden en een zachte hoofdsteun zor-

gen voor veel extra comfort.

Zo’n behaaglijk bad heeft u nog nooit meegemaakt: u opent de deur van de TWINLINE en stapt gewoon

in! Bovendien gaat de geïntegreerde deur ruimtebesparend naar binnen open en maakt een comfortabele,

bijna gelijkvloerse instap in het douche- en bad gedeelte mogelijk. En TWINLINE kan nog veel meer...
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Ook voor kleine badkamers

Vanaf nu hoeft u niet meer te kiezen tussen 

een douche of een bad: met de TWINLINE 

heeft u het allebei. TWINLINE biedt ook in een

kleinere badkamer het volledige bad- en douche-

comfort - inclusief een zeer lage instap.

Gemakkelijk in- en uitstappen

In de TWINLINE stap je net zo gemakkelijk in 

als in een douche. De glasdeur opent ruimt 

besparend naar binnen en het openen en slui-

ten van de deur gaat gemakkelijk, ook als men 

staat.  

Ik hou van mooie dingen. En ik hou van dingen, die echt werken.



Modellen
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TWINLINE 1
> Ronde badvorm met XXL doucheruimte

> Ronde glazen deur zorgt voor veel ruimte bij het douchen

> Geïntegreerd zitje in de douche 

> Aangename neksteun in het bad 

> Met mechanische vergrendeling

> Instaphoogte 18 cm, kan tot 7 cm worden verlaagd

Met XXL doucheruimte
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TWINLINE 2
> Rechte badvorm met bredere douchezone

> Rugleuning en hoekzitje optioneel 

> Extra diep bad, 49 cm

> Mechanische vergrendeling, geen stroomaansluiting nodig

> Instaphoogte 18 cm, kan worden gereduceerd tot 5.5 cm

> Ideaal voor een snelle deelrenovatie

> naar keuze met doorlopende deur of gedeelde deur 

> Ook als bad met lage deur 

Ik hou meer van de hoekige types. Van mij mogen er best wel wat rondingen aan zitten.

Ook met gedeelde deur

en als bad met deur
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Bad? Of douche? Velen van u kennen het probleem: men wil liever geen keuze

maken tussen het één en het ander. De TWINLINE 1 is het eerste bad ter wereld,

die het mogelijk maakt om niet te hoeven kiezen, want ze schept ruimte voor beide!
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De TWINLINE 1
in detail.
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De TWINLINE 1 van Artweger maakt van uw badkamer
uw persoonlijke comfortzone. Het verfijnde design in 
combinatie met de deur maakt het mogelijk: comforta-
bel in- en uitstappen net als bij een douche. Meer bewe-
gingsvrijheid door de ronde vorm van het bad. De geïn-
tegreerde douchedeur van veiligheidsglas zorgt

voor bescherming tegen spetters en is absoluut water-
dicht. De TWINLINE 1 biedt nog veel meer extra com-
fort. Dankzij de geïntegreerde neksteun kunt u tijdens 
het bad volledig ontspannen liggen. Een in de badkuip 
geïntegreerd zitje maakt lichaamsverzorging op een 
comfortabele wijze mogelijk. 

1

Ik wil tijdens het douchen
kunnen zitten.
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1 Neemt u plaats! Een in het bad geïntegreerd zitje nodigt

 uit tot een comfortabele lichaamsverzorging.

2 Het brede, comfortabele zitje in de doucheruimte is

 geïntegreerd in het bad en is afneembaar voor

 eenvoudige reiniging.

3 Ideaal om te ontspannen. De zachte neksteun en het

 zitje passen perfect in het bad en zijn afneembaar voor

 eenvoudige reiniging.

4 De douche is zeer ruim en biedt daardoor enorm veel

 bewegingsvrijheid.

5 Douchedeur rustig sluiten tot deze vastklikt, dan is de deur  

 dicht. 

4

2 3

Ik wil maximaal comfort
tijdens het baden.

5
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De TWINLINE 2 heeft een heel bijzonder voordeel: ze past ook in hele kleine badkamers. 

Want met haar rechte vorm heeft ze net zoveel ruimte nodig als een gewoon bad. Zo hoeft u 

maar weinig moeite te doen om uw oude bad tegen een TWINLINE 2 te ruilen. En anderzijds 

is er een zeer groot aanbod van verschillende soorten deuren beschikbaar. Daarmee past 

het in iedere badkamer en voldoet het aan ieders wensen.
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De TWINLINE 2 is niet alleen douchen en baden in

één. Het is ook een veilige en gemakkelijke toe-

gang tot uw douche en bad. U kunt zelf kiezen 

tussen een elegante oplossing met doorlopende

deur of een model met een gedeelde deur. 

In beide gevallen kunt u comfortabel in de dou-

che en het bad stappen. En voor degenen die een 

aparte douche en bad wensen, is er het bad met 

de geïntegreerde lage baddeur.   

Die TWINLINE 2.
Deuren worden geopend.
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Met gedeelde deur:

Eén wordt twee. Indien nodig deelt men de

deur, waarbij het onderste deel naar binnen

en het bovenste deel naar binnen én naar 

buiten kan draaien.

Met baddeur:

De oplossing voor iedereen die voor com-

fort gaat in de badkamer. Een geïntegreer-

de glasdeur opent die naar binnen opent.

Met doorlopende deur:

Opent ruimtebesparend naar binnen en is 

met het doorlopende glasoppervlak een-

voudig schoon te maken. De hoog geplaats-

te greep zorgt ervoor dat de deur gemakke-

lijk bediend kan worden als men staat.

En ik hou van dingen, die echt werken.Ik hou van mooie dingen.
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Mensen die van strak design houden zullen voor de

uitvoering met doorlopende deur kiezen. Toch biedt

de uitvoering met gedeelde deur een hogere mate

van flexibiliteit als het gaat om de bediening van de

deurdelen. Als je een heerlijk ontspannend bad wilt

nemen hoef je alleen maar de opzetdeur naar binnen

of buiten weg te klappen. Door het vrijwel onzicht-

bare verbindingssyteem, wat is weggewerkt in de 

vergrendelingseenheid, ontstaat een stevige verbinding

tussen de lage baddeur en de opzetdeur.

Die TWINLINE 2.
Maximale flexibiliteit.

21
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1 Baddeur en opzetdeur zijn stevig en vast verbonden,

 de douchedeur opent naar binnen.

2 Voor een eenvoudige reiniging kan de opzetdeur naar

 buiten worden geopend.

3 Ideaal voor families en eenvoudige reiniging: de opzet

 deur kan naar binnen en naar buiten worden geklapt.    

4 Een speciale strip zorgt voor waterdichtheid

 tussen baddeur en opzetdeur 

5 Eenvoudige scheiding: door het omhoogtrekken van de

 greep kan de opzetdeur worden gescheiden van de baddeur.

6 Bad met deur: door de vergrendeling licht aan te raken

 opent de deur naar binnen.

5

3 4

6
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De TWINLINE 2 is niet allen zeer compact als het gaat 

om de rechtlijnige vormen en het design. De vele va-

rianten bieden een enorme flexibiliteit, waardoor er 

zelfs in kleinere badkamers voldoende ruimte is. De 

TWINLINE biedt uitstekend comfort en vele voordelen, 

zoals een extra diep bad en een zeer lage instap. Al 

met al is de TWINLINE 2 een goed voorbeeld voor het 

bad van de toekomst - met geïntegreerde, volwaar-

dige douche. Naar wens kan de TWINLINE worden 

voorzien van een zijwand (zie foto p.24).

Die TWINLINE 2.
Meer comfort.

1 2
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1 De elegante rugleuning voor de TWINLINE 2 biedt u
 extra comfort bij het baden. Kan voor het schoon-

 maken worden weggenomen.

2 Het optionele hoekzitje biedt een ruim en comfortabel
 zitoppervlak. Gemaakt van onderhoudsvriendelijk,

 anti-slip kunststof, afneembaar.

3 Comfortabele instap: de deurgreep is uitgerust met
 een anti-slip rubbercoating en kan gemakkelijk worden

 bediend als men staat.

4 De optionele badvulkraan is discreet in het bad geïnte- 

 greerd. Het water valt net zoals bij een bron in het bad. 

5 De mechanische veiligheidssluiting is aan de afvoer
 gekoppeld. Het vullen van het bad is slechts mogelijk

 als de deur dicht is.
 
6 De scharnieren zijn bevestigd aan de buitenkant en
 daardoor is het glas aan de binnenkant zeer eenvoudig
 schoon te maken.

5

3 4

6
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TWINLINE AIR. 
Luxueuze whirlpool.

De TWINLINE AIR is de iets andere whirlpool: Via 

24 geluidarme jets wordt lucht in het bad gebla-

zen. Zoals grote champagnebubbels stijgen ze op 

en masseren het lichaam zachtjes. Omdat ze nau-

welijks geluid maken, kunt u nog meer in rust van       

uw bad genieten.

De jets zijn ergonomische verwerkt en zorgen zo 

voor een gelijkmatige verdeling over het hele bad, 

waardoor het hele lichaam geprikkeld wordt, maar 

storen niet tijdens het baden of douchen. Nog een 

bijzonderheid aan de TWINLINE AIR is dat er geen 

desinfectiemiddel nodig is om het luchtsysteem te 

reinigen. Na gebruik wordt het bad automatisch 

drooggeblazen waardoor de jets altijd schoon zijn.

En om echt volledig te ontspannen, kunt u met één 

druk op de knop uw bad transformeren in een zee 

van licht. Zeven verschillende kleuren met een auto-

matische doorloop, of een kleur naar keuze.



21

Klassiek is altijd goed. Ik probeer ook graag eens iets nieuws.

Door subtiele, in de wand geïntegreerde stille jets 
wordt lucht in het bad geblazen en wordt uw hele 
lichaam geprikkeld.

De AIR uitrusting is verkrijgbaar op alle 

TWINLINE modellen.

Met één druk op de knop verandert LED verlichting uw bad 
in een kleurenzee, met automatische doorloop, of een kleur 
naar keuze.



Kleine badkamer met veel bergruimte? De TWINLINE 2 
past met haar compacte vorm ook in hoekige badkamers 

en schept op deze manier ruimte voor extra ideeën.

Nog meer tips van pro-

fessionals, die ook een 

kleine badkamer groter 

laten lijken: lichte, vri-

endelijke kleuren, grote 

tegels, op de juiste plek 

aangebrachte spiegels 

en indirect licht, om 

maar even de belangri-

jkste te noemen.

Vier vierkante meter badkamer – kleiner kan haast niet. En 

toch is ook hier echt comfort mogelijk! Want waar hier altijd 

de keuze was tussen bad en douche, geeft de TWINLINE 2 nu 

beide mogelijkheden – een echt ruimtelijk wonder.

Uw badkamer groter maken!

U heeft een kleine badkamer en u wilt algeheel com-

fort? Geen probleem: met de verschillende model-

len en uitvoeringen van de TWINLINE familie kunt u 

nu uw eigen plan voor de badkamer werkelijkheid 

laten worden. Want de TWINLINE maakt ook voor 

kleine en hoekige badkamers de passende oplos-

sing mogelijk, zonder dat u moet kiezen tussen een 

bad of een douche. Hier kunt u een aantal ideeën 

van professionele badkamerplanners zien.

22

Die TWINLINE. 
Ruimte in uw badkamer!

TWINLINE 2 met gedeelde deur

TWINLINE 2 met doorlopende deur
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Maak uw badkamer nieuw – met ARTWALL!

ARTWALL is er in verschillende kleuren en decors 

en laat zich elegant in uw reeds bestaande bad-         

kamer integreren. En het beste is: ARTWALL be-

spaart tijd en kosten, er hoeft niet uitgebreid te 

worden betegeld. Omdat ARTWALL op een reeds 

bestaande ondergrond wordt gelijmd. U kunt uw 

badkamer na korte tijd alweer gebruiken. 

ARTWALL is een muursysteem voor de renova-

tie van badkamers en speciaal voor natte ruimtes 

ontwikkeld. Het is daarom ideaal voor het snel en 

simpel mooier maken van uw badkamer. De voeglo-

ze platen zijn bijzonder robuust, niet gevoelig voor 

vlekken, resistent tegen gewone huishoudelijke 

schoonmaakmiddelen – en daarmee dus bijzonder 

onderhoudsvriendelijk. 

* Tijdindicatie is afhankelijk van de betreffende situatie.

Ruil uw oude bad snel en eenvoudig in voor een TWINLINE 2. Het bijzondere is: op dezelfde vloer 

waarop uw oude bad stond, staat in toekomst de TWINLINE. Voor de duidelijkheid: douche EN 

bad in één – op dezelfde vloer, zonder dat het meer ruimte in beslag neemt! Vraag uw badkamer-

specialist of en hoe het bij u mogelijk zou zijn.

NA
VOOR

Nieuw bad - eenvoudig te realiseren: 

Vervanging van de het bad 
binnen 24 uur*, Inclusief douche!
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ARTGRIP, de speciale antisliplaag 
voor het douchegedeelte voorkomt 
uitglijden en zorgt voor veilig staan in 
het bad.

Uitvoering met zijwanden van echt glas, voor alle modellen mogelijk. 

Variaties

De elegante rugleuning voor de TWIN-
LINE 2 biedt u extra comfort bij het 
baden. Kan voor het schoonmaken 
worden weggenomen.

Toebehoren

Uitvoering met draaibaar spatdeel aan de douchedeur voor extra bescherming 
tegen spatten. Om in en uit te klappen. Alleen voor de TWINLINE 2. 
Ook achteraf te monteren!

Het optionele hoekzitje biedt een 
ruim en comfortabel zitoppervlak. 
Gemaakt van onderhoudsvriendelijk, 
anti-slip kunststof, afneembaar.

ARTCLEAR GLAS is een nieuw,  
duurzaam, onderhoudsarm glas 
met UV uitgehard oppervlak. Water  
druppelt er af, kalk en vuil krijgen 
geen kans. Beschermt uw glas een 
doucheleven lang!



177,5

192

45,5

45,5

Diepte
in cm

Breedte
in cm

Lengte
in cm

TWINLINE 1: Bade 170

afbeelding links

• Kunststof kuip in wit
• Deurpaneel
• Met mechanische vergrendeling
• Badplug-overloopcombinatie 
• Optioneel: badvulcombinatie
• Badinhoud ca.180 liter
• Zitting en neksteun
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

75/95170 43

190

204,5

Instap breedte
in cm 

Hoogte deur 
in cm

Hoogte
in cm

Diepte
in cm

Breedte
in cm

Lengte
in cm

TWINLINE 1: Bade 160

• Kunststof kuip in wit
• Deurpaneel
• Met mechanische vergrendeling
• Badplug-overloopcombinatie
• Optioneel: badvulcombinatie
• Badinhoud ca.160 liter
• Zitting en neksteun
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

75/95160 43

afbeelding links afbeelding rechts

• Gehard veiligheidsglas 6 mm
•  Optioneel: met onderhoudsvriendelijk 
 ARTCLEAR GLAS
• Verkrijgbaar voor alle TWINLINE 1 modellen
• Greep met deurvergrendeling
• Deur opent naar binnen

Diepte
in cm

Breedte
in cm

Lengte
in cm

180

TWINLINE 1: Bade 180 met ronding

• Kunststof kuip in wit
• Deurpaneel
• Met mechanische vergrendeling
• Badplug-overloopcombinatie
• Optioneel: badvulcombinatie
• Badinhoud ca. 200 liter
• Zitting en neksteun
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

80/100 43

afbeelding links

• 24 luchtjets
• 2 gekleurde LED-lampen
• Geïntegreerd bedieningselement
• Badbekleding noodzakelijk
• Linker en rechter uitvoering

Uitvoering zoals TWINLINE 1, additioneel

Diepte
in cm

Breedte
in cm

Lengte
in cm

TWINLINE 1: Bade 180 hoekig

afbeelding links

• Kunststof kuip in wit
• Deurpaneel
• Met mechanische vergrendeling
• Badplug-overloopcombinatie
• Optioneel: badvulcombinatie
• Badinhoud ca. 225 liter
• Zitting en neksteun
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

80/100180 43

Schema van de jets

Verkrijgbaar voor alle TWINLINE 1 modellen!

TWINLINE 1: Douchedeur
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177,5

192

45,5

45,5

190

204,5

 Instap breedte
in cm

Hoogte deur
in cm

Hoogte
in cm

afbeelding links afbeelding rechts

• Voorziening zoals douchedeur
•  Inclusief zijwand met plafondsteun 
•  Plafondsteun max. 70 cm uittrekbaar

TWINLINE 1: Douchedeur met zijwand

TWINLINE 1: Bad + Whirlpool (alle maten)

afbeelding links

75
0

95
0

1600

85

Ø 790

75
0

95
0

1700

85

Ø 790

80
0

10
00

1800

85

Ø 830

80
0

10
00

59
0

135

Ø 790

1800



TWINLINE 2: doorlopende deur

•  Gehard veiligheidsglas 8 mm
•   Optioneel: met onderhoudsvriendelijk
  ARTCLEAR GLAS
• Voor alle TWINLINE 2 baden
• Greep met deurvergrendeling
• Deur opent naar binnen 
• Optioneel: draaibare spatbescherming
•  Afschuiningen en speciale hoogtes op aanvraag

Instap breedte
in cm

Hoogte deur 
in cm

197 55,3211

Totale hoogte
in cm

TWINLINE 2: doucheopzet

•  Gehard veiligheidsglas 6 mm
• Optioneel: met onderhoudsvriendelijk
 ARTCLEAR GLAS
• Voor alle TWINLINE 2 baden
• Greep met deurvergrendeling
• Schuifgreep om vast te maken aan de baddeur
• opent naar binnen en naar buiten
•  Afschuiningen en speciale hoogtes op aanvraag

TWINLINE 2: baddeur

•  Gehard veiligheidsglas 8 mm
 Optioneel: met onderhoudsvriendelijk
 ARTCLEAR GLAS
•   Voor alle TWINLINE 2 baden
• Greep met deurvergrendeling
• Deuropening naar binnen 

•  Voorziening zoals douchedeur
• Inclusief zijwand met plafondsteun 
• Plafondsteun max. 70 cm uittrekbaar
• Optioneel: draaibare spatbescherming

•  Voorziening zoals opzetdeur
• Inclusief zijwand met plafondsteun 
• Plafondsteun max. 70 cm uittrekbaar

Instap breedte
in cm

Hoogte deur 
in cm

197 55,3211

Totale hoogte
in cm

Instap breedte
in cm

Deurhoogte
in cm

46 55,361

Totale hoogte
in cm

Hoogte deur 
in cm

150211

Totale hoogte
in cm

Hoogte deur 
in cm

150211

Totale hoogte
in cm

Enkelvoudig veiligheidsglas. In de 
TWINLINE is een speciaal warmte 
behandeld veiligheidsglas (EN 12150) 
aangebracht, dat meer tegen slag, 
stoot en temperatuurwisseling besten-
dig is. Bij glasbreuk ontstaan glaskor-
rels, die verwondings gevaar duidelijk 
reduceren.
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•  Gehard veiligheidsglas 6 mm
•  Optioneel: met onderhoudsvriendelijk
  ARTCLEAR GLAS
• Alleen voor doorlopende douchedeur 
• Ook achteraf te monteren
• 30 cm breed

211

Totale hoogte
in cm

TWINLINE 2: draaibaar spatdeel

TWINLINE 2: doucheopzetdeur met zijwand

TWINLINE 2: doorlopende deur met zijwand

Hoogte
van het

draaideel
in cm

135

wit

Badkleur:

kunststof      glas            glas         glas
wit              helder      bordeaux   anthrazit 

Badpaneelkleuren:

Profielkleuren:

wit           zilver           zilver
                              hoogglans

Sluiteenheid:

chroom

Scharnieren en greep eindgedeelte:

evenals in de gekozen profielkleur

chroom

ARTWALL kleuren:
Actuele kleuren en decors op: 
www.artweger.at/artwall



TWINLINE 2: Bad 160 x 75 cm

Diepte 
in cm

Diepte 
in cm

Breedte 
in cm

Breedte 
in cm

75

75

49,5

49,5

• Acryl bad in wit
• Mechanische besturing voor afvoer en deurvergrendeling
• badplug-overloopcombinatie 
• Optioneel: badvulcombinatie
• Badinhoud ca.180 liter
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

• Acryl bad in wit
• Mechanische besturing voor afvoer en deurvergrendeling
• badplug-overloopcombinatie 
• Optioneel: badvulcombinatie
• Badinhoud ca.200 liter
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

Ausstattung

TWINLINE 2: Bad 170 x 75 cm

Lengte 
in cm

Lengte 
in cm

160

170

Diepte 
in cm

Breedte 
in cm

80 49,5

• Acryl bad in wit
• Mechanische besturing voor afvoer en deurvergrendeling
• badplug-overloopcombinatie
• Optioneel: badvulcombinatie 
• Badinhoud ca.220 liter
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

TWINLINE 2: Bad 170 x 80 cm

Lengte
in cm

170

Diepte 
in cm

Breedte 
in cm

80 49,5

• Acryl bad in wit
• Mechanische besturing voor afvoer en deurvergrendeling
• badplug-overloopcombinatie
• Optioneel: badvulcombinatie 
• Badinhoud ca. 240 liter
• Optioneel: 2 gekleurde LED-lampen
• Linker en rechter uitvoering

TWINLINE 2: Bad 180 x 80 cm

Lengte 
in cm

180

1600
1135

553

47
6

75
0

72°

1700
1235

553

47
6

75
072°

1800
1335

553

52
6

80
090°

1700
1235

553

52
6

80
090°

TWINLINE 2: Bad + Whirlpool (alle maten)

Verkrijgbaar voor alle TWINLINE 2 modellen! 
Uitvoering zoals TWINLINE 2, additioneel
• Electra-aansluiting 230V/50/60H vereist Afvoer en deurvergrendeling
• 24 luchtjets
• 2 gekleurde LED-lampen
• Geïntegreerd bedieningselement
• Badbekleding noodzakelijk
• Linker en rechter uitvoering

Abbildung links

Abbildung links

Schema van de jets

Panelen voor het bad      Materiaal

Kunststof paneel wit

badpaneel van antraciet glas

badpaneel van helder glas

badpaneel van bordeaux glas

Materiaal voor badkuip TWINLINE 1 
Zeer stabiel en duurzaam composiet met glanzend
GELCOAT-oppervlak. De voordelen: warm oppervlak, 
aangenaam op de huid. Bijzonder onderhoudsvriendelijk 
en glad. Bijzonder robuust en slijtvast. Bestand tegen 
chemicaliën en oplosmiddelen. Kan gerepareerd worden.

Materiaal voor badkuip TWINLINE 2 
Nieuwe techniek voor de badkuip van Artweger met acryl-
oppervlak en sandwich-bouwwijze = afbouw in meerdere 
lagen. De voordelen: optimale warmte-isolering, hoge 
stabiliteit, bijzonder goede geluidsdemping, aangenaam 
oppervlak, milieuvriendelijk en recyclebaar, omdat het vrij 
is van oplosmiddelen.

Zeer stabiel
composiet

GELCOAT
oppervlak

Opbouw van de
badkuip in lagen

Hoogwaardig
acryl oppervlak

Verkrijgbaar voor alle TWINLINE1 en TWINLINE 2 modellen
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Overhandigd door uw specialist voor het bad:

IMPRESSUM: verantwoordelijk voor de inhoud: Artweger GmbH. & Co. KG, Fotos: Fotostudio manfredllang, Mario Gärtner & Gerald Halbartschlager. Studio 3001. 
Portraitfotos: Elisabeth Grebe. Technische veranderingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Douchen. Baden. Badlift.

ARTLIFT is uw mobiliteitsgarantie in de badkamer. Want 

ARTLIFT verenigt gemakkelijke toegang, bad, douche en 

badlift. De stoel is vast in het bad geïntegreerd. Met een druk

op de knop beweegt de stoel zich zachtjes naar boven en 

naar beneden. 

Vandaag al aan morgen denken! Uitgerust met een 

montagevoorbereiding kunt u uw ARTLIFT later voor-

zien van de badlift, als het u uitkomt.

Vandaag al de dag van morgen ontzorgen
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Andere brochures:

Eenvouding te bestellen of te downloaden op www.burgmanssanitair.nl

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

NEDERLAND
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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