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Oppdragsgiver:
Hotel Adlon Kempinski Berlin
Leveringsomfang:
Collection 3 Plus og Collection 3C, levering og montering   
Praktiske fordeler:
Rammeløs konstruksjon, beslag som flukter med flatene, og 
glassbehandlingsteknologien CareTec® Pro for å oppnå et 
hygienisk resultat uten kalkdannelse. 
Gjennomføringsdato:
2020 til 2021

Her møter turister fra hele verden Berlins byhistorie. 
I sentrum av Berlin, rett ved Brandenburger Tor, 
ligger det tradisjonsrike hotellet Hotel Adlon Kem-
pinski – som er legendarisk i den tyske hotellbrans-
jen. Det verdenskjente hotellet med 307 rom og 78 
suiter har representer klassisk luksus og gjestfrihet 
på høyeste nivå helt siden det ble bygd av Lorenz 
Adlon i 1907. Dagens bygg ble ferdigstilt i 1997 og 
strekker seg over seks etasjer, som med sine eksklu-
sive materialer ned til minste detalj som gjenspeiler 
husets ånd.

Hotel Adlon Kempinski
I suitene til det verdensberømte hotellet, blir 
DUSCHOLUX gammelt til nytt.
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To navn med tradisjon.
Individualitet som overbeviser.
Baderommene som hører til suitene, har en 
slående kontrast mellom svart granitt og hvit 
marmor i kombinasjon med varme trepanel. 
De rammeløse Collection-dusjveggene fra 
DUSCHOLUX sklir elegant inn i omgivelsene. 
Gradvis er de i ferd med å erstatte de opprin-
nelige glassveggene for derved å oppnå et 
avstemt forhold mellom tidsmessig interiør og 
historisk karakter. Produktutvalget Collection 
er tilpasset hvert enkelt bad og viser dermed 
sin virkelige storhet. For dusjvegger er ikke 
helt like.

Satt inn i nisjen.
Nisjeneinnbyggene blir målt og tilpasset enkel-
tvis. Mens det i enkelte bad blir montert  
Collection 3C-dusjvegger, blir det brukt  
Collection 3 Plus i bad med dampdusj. Her  
avsluttes nisjen med et ekstra panel montert 
på tvers øverst.  Svingdørene lar seg åpne 
innover og utover, og de flotte håndtakene 
harmonerer perfekt med baderomsinventaret 
ellers. Glassbehandlingsteknologien CareTec® 
Pro gjør dessuten dusjveggene svært enkle å 
holde rene. 

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

www.duscholux.com/referenser


