
© 2021, DUSCHOLUX, www.duscholux.com

Opdrachtgever:
Hotel Adlon Kempinski Berlin
Leveringsomvang:
Collection 3 Plus en Collection 3C, Opmeten, levering en 
montage   
Praktische voordelen:
Frameloze constructie, vlak beslag en glasveredeling  
CareTec® Pro voor een kalkvrije reinheid. 
Datum van zuiverheid:
2020 tot 2021

Hier ontmoeten toeristen uit de hele wereld de 
stadsgeschiedenis van Berlijn. In het centrum van 
Berlijn, direct aan de Brandenburger Tor, ligt het 
traditionele Hotel Adlon Kempinski, een legende van 
het Duitse hotelwezen. Gebouwd in 1907 door 
Lorenz Adlon, staat het wereldberoemde hotel met 
307 kamers en 78 suites sindsdien voor klassieke 
luxe en gastvrijheid op het hoogste niveau. Het 
huidige gebouw werd voltooid in 1997 en strekt zich 
uit over zes verdiepingen waarin edele materialen de 
geest van het huis tot in het kleinste detail weerge-
ven.

Hotel Adlon Kempinski
In de suites van het wereldberoemde hotel verandert 
DUSCHOLUX oud in nieuw.
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Twee namen met traditie.
Individualiteit die overtuigt.
In de badkamers van de suites is het contrast 
tussen zwart graniet en wit marmer in combi-
natie met warme houten lambrisering overtui-
gend. De frameloze Collection douchewanden 
van DUSCHOLUX passen perfect in deze sfeer. 
Stap voor stap vervangen ze de originele 
glaswanden en creëren ze een harmonieuze 
opstelling van het hedendaagse interieur en 
het historische karakter. Individueel vervaar-
digd voor elke badkamer, toont de Collection 
productwereld hier zijn ware grootsheid. Om-
dat geen twee douchewanden hetzelfde zijn.

In de nis geplaatst.
De beschikbare nis wordt individueel opgeme-
ten en aangepast. Terwijl in sommige badka-
mers Collection 3C douchewanden worden 
geïnstalleerd, worden Collection 3 Plus model- 
len gebruikt in badkamers met stoomdouche. 
Hier sluit een extra zijpaneel, dat dwars op de 
bovenkant is gemonteerd, de nis af.  De draai-
deuren kunnen naar binnen en naar buiten 
worden geopend en de discrete grepen har-
moniëren perfect met het bestaande badka-
mermeubilair. De CareTec® Pro glasveredeling 
zorgt ervoor dat de douchewanden bijzonder 
reinigingsvriendelijk zijn. 

Wilt u meer foto’s van het project zien of heeft 
u vragen? Meer informatie vindt u op onze 
internetpagina.

www.duscholux.com/referenties


