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Klant: 
Bed & Breakfast Manere, Grimbergen, België
Leveringsomvang: 
3 x Allegra Walk-in, 2 x Bella Vita 3 schuifdeurnis, 
1 x Collection 3C met CareTec® Pro, 1 x Primeline Wall, Afme-
tingen, levering en installatie.
Praktische voordelen: 
Divers productengamma. De juiste voor elke kamer.
Uitvoeringsdatum: 
Zomer 2020

Grombergen ligt idyllisch tussen weiden en bossen 
en toch maar enkele kilometers van het centrum van 
Brussel verwijderd. De plaats is tot ver over de 
Belgische grenzen bekend geworden door zijn abdij 
en het daar gebrouwen bier. In September 2020 
werd niet ver daar vandaan de Bed and Breakfast 
Manere geopend. Op de fundering van een oude 
boerderij werd hier in samenwerking met 
DUSCHOLUX een luxueus toevluchtsoord gecreëerd.

De B&B Manere in Grimbergen
DUSCHOLUX presenteert een Scandinavische 
ambiance.
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Individueel en luxueus.
Architectonisch hoogtepunt
De bouwers slaagden erin de schuur van de 
boerderij te behouden en te integreren in het 
nieuwe gebouw. Zo ontstonden er vijf com-
pleet verschillende luxueuze kamers en lofts 
met in totaal 6 baden. Deze zijn met individueel 
op de ruimte afgestemde douchewanden uit-
gerust. Van productvoorstellen tot het opme-
ten en de montage, DUSCHOLUX begeleidde 
de gehele bouwfase en zorgde ervoor dat het 
resultaat ook aan de hoogste eisen aan design 
en kwaliteit voldoet.

Productaanbod dat overtuigt.
Terwijl in twee van de kamers een Allegra 
Walk-in douchewand en in twee andere bad-
kamers een Bella Vita 3 schuifdeur is geïns-
talleerd, vindt de gast een zeer bijzonder 
hoogtepunt in de badkamer van loft 1. Hier 
werd naast een sauna een op maat gemaakte 
hoekbekisting van Collection 3C geplaatst. De 
douchewand creëert door het met 
DUSCHOLUX CareTec Pro veredelde carbon-
glas een prachtige optiek en is door aan de 
binnenzijde verzonken schroeven bijzonder 
eenvoudig te reinigen.
 
Wilt u meer foto’s van het project zien of heeft 
u vragen? Meer informatie vindt u op onze 
internetpagina. 

www.duscholux.com/referenties


