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Opdrachtgever:
Botanic Sanctuary, Antwerpen
Leveringsomvang:
33 Air 2 Walk-in douchewanden, incl. advies, opmeten, 
levering en montage.   
Praktische voordelen:
Speciale kleur 99 Dornbracht voor integrering in het 
kleurconcept DUSCHOLUX CareTec® Pro voor de eenvoudige 
reiniging van het glas.
Uitvoeringstijdstip:
Januari 2022

In de botanische tuin in het midden van de stad en 
verborgen achter hoge muren bevindt zich dit 
juweeltje met 108 kamers en suites, 2 met Michelin-
sterren bekroonde restaurants en een 1000m² groot 
Botanic Health Spa & Club. Het hotel is een Leading 
Hotel of the World en claimt een van de beste hotels 
in de regio te zijn. DUSCHOLUX heeft het project 
reeds vroegtijdig begeleid en een speciaal op maat 
kleurconcept Walk-in doucheoplossing ontwikkeld.

Hotel Botanic Sanctuary *****

Historische architectuur voor de eisen van een verfijnd 
hotelcliënteel in Antwerpen.  

Bron: botanicantwerp.be
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Afgestemd tot in het kleinste detail.

Doordachte concepten
Een heldere vormtaal en een tot in het detail 
doordacht kleurconcept. De architect betrok 
het team van DUSCHOLUX België vroegtijdig 
in de planning van de badkamers van het hotel.  
Hij koos de kleur Dark Platinum van  
Dornbracht voor het kraanwerk. DUSCHOLUX 
maakte het mogelijk dat de zeer elegante en 
tijdloze kleur op verschillende materialen kon 
toegepast worden. Zo vormde de kleur 99 
van het kraanwerk de kleurreferentie voor de 
wand- en vloerprofielen van de 33 gemon-
teerde Air 2 douchewanden. Deze presenteren 
zich in de doucheruimte met duidelijke con-
touren en staan toch voor een opgeruimde 
lichtheid.  Samen met het kraanwerk zorgen zij 
voor een harmonieus totaalbeeld.

Hoogwaardige inrichting
Indrukwekkend. Tijdloos. Luxueus. Het ruim-
tegevoel tot zich laten komen en zich daarbij 
ontspannen. De kamers en de suite van hotel 
Botanic Sanctuary zijn allemaal geïntegreerd in 
een historisch complex van kloostergebouwen. 
Daarbij werd er veel aandacht besteed aan 
het verenigen van verleden en toekomst om 
de gasten een unieke belevenis te laten erva-
ren. Dit wordt voor iedereen zicht-en voelbaar 
dankzij een doordacht designconcept. Een 
elegant design in harmonie met de oude geest 
van het klooster.

Wenst u meer foto’s van het project te zien of 
heeft u nog vragen? Verdere informatie kan u 
vinden op onze internetpagina.

www.duscholux.com/referenties


