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Forhandler-, håndverksbedrift og design forfatter:
PETER JENSEN GmbH, HSE Haustechnik GmbH og TIM HUPE 
ARCHITEKTEN GmbH
Leveringsomfang:
58 Air 2 walk-in dusjvegger inkludert prosjektering, dimensjo-
nering, levering og installasjon.   
Praktiske fordeler:
DUSCHOLUX CareTec® Pro for enkel glassrengjøring, skjult 
profil for glassmontering på veggkantene.
Gjennomføringsdato:
Januar til april 2020

Den frie hansabyen Hamburg er populær. Byen har 
for tiden 1,8 millioner innbyggere, og antallet vokser. 
Moderne konsepter for fortetning er derfor viktige. 
En slikt prosjekt ble gjennomført på Hofweg 94, hvor 
ytterligere boareal ble realisert takket være den 
smarte arkitekturen. Et to-etasjers kommersielt bygg 
måtte vike plass for et fem-etasjers nybygg. Dette 
skaper ny bokomfort på samme grunnflate. Prosjek-
tet er i det eksklusive segmentet, og selvfølgelig 
med produkter fra DUSCHOLUX.

Urbane Hamburg
58 Air 2 dusjløsninger for fortetningsprosjekt i bydeler 
nær Aussenalster.

Bilde: www.robertvogel.de
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Transparent og individuelt.

Installasjonsmuligheter å merke seg
Air 2 dusjvegg ble installert på en transparent 
og presis måte i en rekke dimensjoner. Én 
som en oppsats med badekar godt integrert 
i rommet, i neste leilighet som en gulv-til-tak 
walk-in-løsning. Den rammeløse Air 2 dusjve-
ggen viser sine forskjellige styrker her. 
 
Den unike glassetterbehandlingen
DUSCHOLUX CareTec® Pro er inkludert som 
standard ved Air 2 dusjvegger. Denne innova-
tive glassetterbehandlingen gir beboerne en 
konkret merverdi på badet. Den permanent 
smussavvisende overflaten reduserer ren-
gjøringsarbeidet betydelig. Rengjøring med 
mikrofiberklut hver eller annenhver uke er 
tilstrekkelig. Det sparer tid og penger, skåner 
helsen og hjelper miljøet.

Perfekt totalpakke
DUSCHOLUX var involvert i planleggingen 
på et tidlig tidspunkt, kom med forslag og 
opprettholdt den personlige kontakten. Denne 
prosessen har gitt en løsning som muliggjør di-
rekte installasjon på veggkantene, og dermed 
aktivt støtter den samlede estetikken.

Vil du se flere bilder av prosjektet, eller har du
spørsmål? Ytterligere informasjon finner du på
vår nettside.

www.duscholux.com/legitimasjon


