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Kund:
Botanic Sanctuary, Antwerpen
Leveransomfattning:
33 Air 2 Walk-in duschväggar inklusive rådgivning, 
dimensionering, leverans och installation.   
Praktiska fördelar:
Specialfärg 99 Dornbracht för integrering i färgkonceptet 
DUSCHOLUX CareTec® Pro för lätt glasrengöring.
Genomförandetid:
Januari 2022

I den botaniska trädgården mitt i staden och gömt 
bakom höga murar befinner sig denna klenod med 
108 rum och sviter, 2 med Michelin-stjärnor utmärkta 
restauranger och ett 1000 m² stort Botanic Health 
Spa & Club-område. Hotellet är ett Leading Hotel of 
the World och gör anspråk på att vara ett av de bästa 
hotellen i regionen. DUSCHOLUX har redan tidigt 
varit involverat i projektet och utvecklat en Walk-in 
duschlösning speciellt anpassad för färgkonceptet.

Hotel Botanic Sanctuary *****

Historisk arkitektur för exklusiva hotellgäster i 
Antwerpen.  

Källa: botanicantwerp.be



© 2022, DUSCHOLUX, www.duscholux.com

Avstämt in i minsta detalj.

Kloka koncept.
Ett klart formspråk och ett i detalj genomtänkt 
färgkoncept. Arkitekten involverade tidigt 
teamet från DUSCHOLUX Belgien i planeringen 
av hotellets badrum. Han valde färgen Dark 
Platinum för armaturerna från Dornbracht. 
DUSCHOLUX gjorde det möjligt att applice-
ra den mycket eleganta och tidlösa färgen 
på olika material. Armaturfärgen 99 blev den 
definitiva färgreferensen för vägg- och gol-
vprofilerna för de 33 installerade Air 2 dusch-
väggarna. De framträder med tydliga konturer 
i duschområdet men gör ändå ett intryck av 
lätthet. Tillsammans med armaturerna skapar 
de en sammanhållen helhetsbild.

Utrustning av hög kvalitet.
Imponerande. Tidlöst. Lyxigt. Ta in rummets 
atmosfär och slappna av. Rummen och sviterna 
i Hotel Botanic Sanctuary är alla integrerade 
i ett historiskt komplex av klosterbyggnader. 
Mycket omsorg har lagts ner på att förena det 
förflutna och framtiden i en samlad upple-
velse för gästerna. Det kan alla se och känna 
tack vare ett genomtänkt designkoncept. Helt 
enkelt en elegant design i samklang med klos-
trets uråldriga anda.

Vill du se ytterligare bilder från detta projekt, 
eller har du frågor? Du hittar mer information 
på vår hemsida.

www.duscholux.com/referenser


