
Dealer:
Bravida Norge AS Handwerksbetrieb en SV Betong Entre-
prenør.
Leveringsomvang: 
100 douchewanden Collection 2 inclusief design, dimensione-
ring, levering en installatie.
Datum van uitvoering:   
November 2020 tot maart 2021   

Wesselkvartalet is een volledig nieuw gedeelte van 
het centrum van Asker en bestaat uit 52 hoogwaar-
dige appartementen. DUSCHOLUX Norway heeft 
100 op maat gemaakte douche-oplossingen voor het 
project geleverd en gemonteerd. De nieuwe wijk ligt 
in het centrum van Asker, vlakbij het station. Op dit 
stuk grond werd door het architectenbureau Jar-
mund / Vigsnæs een woon- en commercieel project 
ontworpen van hoge kwaliteit tot in het kleinste 
detail.

Wesselkvartalet
Kwaliteitsproject met interessante en vernieuwende 
architectuur.  



© 2021, DUSCHOLUX, www.duscholux.com

Kwaliteit die u kunt zien en ervaren.   

Er werd een gebouw in drie delen gebouwd, 
rondom een prachtig park met waterpartijen. De 
organische vormen van de gebouwen hebben 
verschillende hoogtes en de appartementen zijn 
bijzonder door de originele plattegronden die zowel 
in vorm als in grootte sterk verschillen. Nagenoeg 
alle appartementen hebben hun eigen unieke terras 
en alle bewoners hebben toegang tot grote, aan-
genaam aangelegde gemeenschappelijke dakte-
rrassen, die volledig beplant en gemeubileerd zijn. 
Op de begane grond zijn wandelpaden en steegjes 
omgeven door groene ruimte die voor iedereen 
toegankelijk is, evenals een café en andere kleine 
winkels.

De opdrachtgever van het gebouw was al even con-
sequent in zijn keuze van douchewanden voor de 
exclusieve appartementen: Collection 2 zet overtui-
gende maatstaven door een duidelijk, harmonieus 
design. Een genot voor de geest en de zintuigen. 
Een uitnodiging om de dag met plezier te beginnen. 
Het zijn de kleine dingen die het speciaal maken.

Geavanceerde scharniertechniek, hoogwaardig vei-
ligheidsglas, naar binnen en naar buiten draaiende 
pendeldeuren. Dit zijn de technologische kenmer-
ken van de frameloze douchewandserie Collection 
2. Kwaliteit die je kunt zien en ervaren. Maar niet 
alleen de details zijn goed doordacht. De inbouw-
mogelijkheden zijn ook nagenoeg onbeperkt. 
Collection 2 biedt een veelvoud aan varianten en 
past zich daarmee perfect aan de badkamer aan, 
wat een enorm voordeel was bij de speciale platte-
gronden van deze appartementen.

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


