AMSTERDAM
FARALDA CRANE HOTEL
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Unieker dan het Faralda Crane Hotel vindt u ze
niet snel. Dit Amsterdamse hotel is gevestigd
in een oude havenkraan, een indrukwekkend
overblijfsel van het industriële tijdperk. Gasten
zijn verzekerd van een bijzonder verblijf in een
exclusieve accommodatie met schitterend
uitzicht over de stad.
Op zo’n vijftig meter van de grond bevindt zich
de Mystique Suite, met verleidelijke kleuren,
weelderige stoffen, designmeubilair en materialen
van topkwaliteit. Onder deze suite zit de Secret
Suite. Levendige kleurschakeringen en abstracte
vormen brengen gasten daar in oriëntaalse
sferen. En dan hebben we het nog niet eens
gehad over de vrijstaande badkuip, vele kussens
en exotische lampen, die beelden oproepen van
zwoele Arabische nachten. De GROHE Allurekranen voldoen aan de strikte eisen die het Faralda
Crane Hotel stelt aan design en kwaliteit. Ook
werd gekozen voor het GROHE Rainshower®
douchesysteem, dat met zijn heerlijke waterstraal
gasten een weldadige douchebeurt geeft.
Vanuit de badkamers hebben zij bovendien een
adembenemend uitzicht over Amsterdam.
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Producten
GROHE Rainshower® douchesysteem
Grohtherm 3000 thermostaatkraan
GROHE Euphoria Cosmopolitan douche
GROHE Allure kranen
Eigenaar / Design & Project verantwoordelijke
Edwin Kornmann Rudi
Hoofd Aannemer
Talsma Scheepswerf
Franeker, Nederland
Interieur Designer & Architect
Heidi Much Houses
Edward van Vliet
IAA Architecten GmbH
Amsterdam, Nederland
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Adres
NDSM Plein 78, 1033 WB
Amsterdam, Nederland
Ruimte
3 kamers en een TV omroepstudio
Contact
projectenbureau-nl@grohe.nl
+31 79 3680133
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De oude kraan maakt deel uit van de NDSM-scheepswerf. Het
glas en roodgeverfde staal accentueren de industriële look.
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De badkuip, met panoramisch uitzicht over de stad, is het
onbetwiste hoogtepunt van de suite. De GROHE Allure
kranen en de geïntegreerde SENA-douchekop vormen de
‘finishing touch’ van de spa.
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Vanwege een extra plafond in de voormalige
bestuurderscabine heeft deze luxe suite een aparte slaap- en
leefruimte. De andere twee suites zijn gevestigd in containers
boven en onder de cabine.
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De innovatieve Grohtherm 3000 thermostaatkraan en de
GROHE Euphoria Cosmopolitan douche zijn in de badkamer
geïntegreerd. De combinatie van de twee zorgt voor een
comfortabele en sensuele douchebeurt.

