
NEW BATHROOM JUST LIKE THAT.
NIEUWE BADKAMER, ZO GEMAKKELIJK.

ARTWALL



NEW BATHROOM.
NIEUWE BADKAMER.

Awaken your bathroom with a kiss!

It is so easy to have that new bathroom feeling: ARTWALL from Artweger is the optimum accessory if you 
want to replace your old bathtub with a new  modern solution – for example with a TWINLINE 2 from Artweger! 
ARTWALL is a modern wall system for bathroom renovation. The ARTWALL wall panels are adhered directly 
to the existing tiles or wall surface. And the best thing about it is ARTWALL saves time and money – costly 
retiling is not necessary. Your bathroom is ready for use after a very short time. ARTWALL was designed especial-
ly for use in wet areas and therefore  ideally suited for the renovation of your bathroom. The material is especially
robust, does not mark, stain or spot easily, is resistant to household cleaners and therefore very easy to 
care for.

Maak uw bad wakker!
Zo gemakkelijk kunt u aan een nieuw badkamergevoel komen: ARTWALL van Artweger is de optimale aan-
vulling, wanneer u uw oude bad door een nieuwe, moderne oplossing wilt laten vervangen – bijvoorbeeld door 
de TWINLINE 2 van Artweger! ARTWALL is een modern wandbekledingssysteem voor de renovatie van bad-
kamers. ARTWALL-muurpanelen worden direct op de bestaande tegels of op de muur gelijmd. En het beste 
is: ARTWALL bespaart u tijd en geld – gedoe met betegelen is niet meer nodig. U kunt uw badkamer na korte 
tijd alweer gebruiken. ARTWALL is speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes en daarom ideaal voor de renovaties
van badkamers. Het materiaal is bijzonder sterk, vlekafstotend, kan prima tegen gewone huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen – en is dus zeer onderhoudsvriendelijk.

BEFOR 

VOOR



NACHHER

TWINLINE 170 cm with tub skirt Artwall dark grey. ARTWALL concrete.
TWINLINE 2 170 cm met badpaneel Artwall donkergrijs glanzend. ARTWALL decor beton.

AFTER

NA

TWINLINE 2 with rear walls and tub skirting of ARTWALL deco in rust.
TWINLINE 2 met muurpanelen en badpanelen gemaakt van ARTWALL kleur roest.



TWINLINE 170 cm with tub skirt Artwall dark grey. ARTWALL dark grey glossy.
TWINLINE 170 cm met badpaneel Artwall donkergrijs. ARTWALL donkergrijs glanzend.

MADE EASY.
EENVOUDIG.

• Rapid room enhancement without retiling
• Is adhered directly to existing underground e.g. tiles 
• Ideal for a rapid bathtub exchange 
• Saves time and money
• Your bathroom is ready to use again very quickly
• Surfaces designed especially for wet areas
• Can also be used for large surface areas
• ARTWALL is extremely robust, does not mark or spot easily, is light resistant, easy to clean  
 and not sensitive to common cleaners and chemicals
• The high quality aluminum connecting profiles as opposed to grouting make it easy to clean
• TWINLINE tub skirts in identical colors and surfaces

• Snel een mooie ruimte zonder opnieuw te moeten betegelen
• Wordt direct op de bestaande ondergrond gelijmd- bij - voorbeeld tegels 
• Ideaal wanneer het bad snel wordt vervangen 
• Spaart tijd en geld
• U kunt uw badkamer al na korte tijd weer gebruiken
• Oppervlakten zijn speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes
• Kan ook op grote oppervlakten worden gebruikt
• ARTWALL is bijzonder sterk, vlekafstotend, zeer licht echt, onderhoudsvriendelijk en kan  
 prima tegen gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen en chemicaliën
• Hoogwaardige aluminium-verbindingsprofielen i.p.v. voegen, gemakkelijk schoon te maken
• TWINLINE badpanelen te krijgen in identieke kleuren en oppervlakten

Noble dark grey.
Whether the TWINLINE 2 or the 
TWINLINE: ARTWALL complements 
your shower-bathtub. Here in a 
3-part version, projecting at the side 
combined with a matching tub skirt 
in dark grey. 

Schitterend donkergrijs.
Of het nu de TWINLINE 2 is of de 
TWINLINE: ARTWALL vormt een 
passende omlijsting voor uw douche-
bad. Hier in een 3-delige uitvoering, 
die opzij eruit springt. Daarbij het 
passende badpaneel in donkergrijs.



BODY+SOUL stream shower 100 x 100 cm  
Door in niche with 1 fixed part. ARTWALL brown matt.

BODY+SOUL stoomdouche 100 x 100 cm  
Deur in de nis met 1 vast deel. ARTWALL bruin mat.

Atmospheric Sand.
The ARTWALL is also very suitable for Artweger sho-
wers such as the ARTWEGER 360. It can be exten-
ded sideways as far as you wish right up to a solution 
as a complete wall.

Sfeervol zand.
Ook voor Artweger douches zoals de HIGHLINE+ is 
ARTWALL ideaal. Aan beide kanten uit te  breiden tot 
een oplossing voor de gehele ruimte. 

Strong brown.
The smooth appearance of the ARTWALL matches 
the steam shower BODY+SOUL especially well. It is also 
eminently suitable when installing a steam shower at a 
later date. Room height ARTWALL in brown; matching 
seat and BODY+SOUL steam box in sand color.

Krachtig bruin.
Het voegloze uiterlijk van ARTWALL is uitermate geschikt 
voor de stoomdouche BODY+SOUL. Ook ideaal bij 
montage achteraf van een stoomdouche. Artwall tot 
aan het plafond in bruin, daarbij passend een zitje en  
stoombox van de BODY+SOUL in de kleur zand.



white matt

wit mat

sand matt

zand mat

white glossy

wit glanzend

brown matt

bruin mat

dark grey
glossy

donkergrijs
glanzend

silver grey
glossy

zilvergrijs 
glanzend

bordeaux 
glossy

bordeaux 
glanzend

black deco
matt/glossy

zwart decor 
mat/glanzend

white deco
matt/glossy

wit decor 
mat/glanzend

Width/Breedte

25
7

ARTWALL wall panels can be adhered directly to existing, 
smoothed and sealed surfaces such as tiles, concrete, 
plaster, plasterboard, gypsum fiber plate and metal etc.

Muurpanelen van ARTWALL kunnen direct op bestaande, 
glad gemaakte en afgedichte ondergronden zoals tegels, 
beton, gips- en cementpleister, gipskarton- en gips-
vezelplaten, hout, metaal, etc. worden gelijmd.

Wall profiles and fittings are mounted  
directly on the ARTWALL.

Wandprofielen en armaturen worden
direct op de ARTWALL gemonteerd.

End profiles form a quietly stylish frame-
work for the ARTWALL panels.

Afsluitprofielen zorgen voor een nette 
omlijsting van de ARTWALL panelen.

ARTWALL profiles are available in various 
versions for corner and for wall connec-
tion.

ARTWALL-profielen zijn er in verschillen-
de uitvoeringen, voor hoek-en muurver-
bindingen.

The ARTWALL is placed on the tub and 
sealed. In this way the highest possible  
water tightness is achieved.

De ARTWALL wordt op het bad gezet en  
afgedicht. Daardoor krijgt het een hoge 
mate van afdichting.

COLOURS & DECORS
KLEUREN & DECORS

•	 Fiberglass reinforced composite panel
•	 Panel thickness ca. 7.8 mm
•	Robust surface
•	Absolutely waterproof
•	 Easy to process
•	 ARTWALL	wall	coverings	are	delivered	in	the	sizes	
listed.	 Exact	 fitting	 of	 the	wall	 covering	 to	 the		
corresponding	 profiles	 has	 to	 be	 carried	 out			
during	onsite	installation.

Width	in	cm
Breedte	in	cm

Suitable	for	
Geschikt	voor

Connector profile               
Verbindingsprofiel

100

130

ARTWALL	height	257
ARTWALL	hoogte	257

•	Met glasvezel versterkte composietplaat
•	 Sterkte van de plaat ca. 7,8 mm
•	 Sterk oppervlak
•	Absoluut waterbestendig
•	Gemakkelijk te verwerken
•	 ARTWALL	 wandbekleding	 wordt	 in	 de	 aangegeven	
maten	 geleverd.	 De	 zeer	 precieze	 aanpassingen	
van	de	wandbekleding	en	de	bijbehorende	profielen	
moeten	 in	 het	 kader	 van	 de	 montage	 ter	 plaatse						
worden	gedaan.

End profile  
Afsluitprofiel

Outer corner profile   
Hoekprofiel buiten

Corner profile internal 90°   
Hoekprofiel binnen 90°

Corner profile internal 135° 
Hoekprofiel binnen 135°



concrete
beton

rust
roest

slate
leisteen



Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | AUSTRIA
Tel. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205 5003
info@artweger.at  |  www.artweger.at

Devinorm BVBA / SPRL
Tel.: +32 32 936032 | Fax: +32 33 543298
info@devinorm.com | www.devinorm.com

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

Great Britain 
Artweger UK | The Sidings Thomas Street | Blackpool 
FY6 7QQ Lancashire 
Tel: +333 666 1260 | Fax: +333 666 1261 
infouk@artweger.co.uk 
 
Ireland 
ADVANZ - Advanced Hydrotherapy 
DIA Tallaght Business Park 
Whitestown, Tallaght | Dublin 24 
Tel.: +353 1 459 6705 | Fax: +353 1 459 6706 
sales@advanz.ie | www.advanz.ie

Provided by your bathroom specialist: 
Overhandigd door uw badkamerspecialist:

IMPRINT: Responsible for the content: Artweger GmbH. & Co. KG, 4820 Bad Ischl. Design: Mag. Karl Frauscher, Graphics: Walter Kritzinger, 
Photos: Mario Gärtner. Subject to technical changes; Errors and omissions excepted. 
IMPRESSUM: VOOR DE INHOUD VERANTWOORDELIJK: ARTWEGER GMBH. & CO. KG, 4820 BAD ISCHL.
Ontwerp: Mag. Karl Frauscher, grafisch design: Walter Kritzinger, foto’s: Mario Gärtner. Technische veranderingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Zum Kennenlernen. 
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Bij uw Artweger 
garantiepartner.
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DAS 2 X 1 IM BAD.

„Ich dusche gern.“ „Ich bade lieber.“

The easiest way to get to know the 
whole ARTWEGER range: Simply order 
free brochures or download them as PDF 
under www.artweger.com

De gemakkelijkste weg om kennis te 
maken met het totale programma van 
Artweger: bestel of download de brochu-
res op
„www.artweger.com/service“.

via your Artweger 
Guarantee Partner.
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