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BESCO 
– NADA JE WODZIE ODPOWIEDNI KSZTAŁT

Polska marka Besco już od 20 lat tworzy dla swoich Klientów wanny i brodziki, 

a teraz również kabiny i drzwi prysznicowe oraz parawany. Producent od począt-

ku działalności dba o to, aby wszystkie produkty sygnowane markami Besco oraz 

PMD Piramida cechowały przede wszystkim optymalne parametry: odpowiednio 

wyprofilowane kształty – idealnie dostosowane do zapewnienia wygody pod-

czas kąpieli, najwyższa jakość wykonania – zapewniająca poczucie bezpieczeń-

stwa, przemyślane akcesoria – zwiększające komfort użytkowania, oraz atrakcyj-

na cena – nienadwyrężająca domowego budżetu.

Wolnostojąca wanna Victoria to przede wszystkim proste linie, elegancka 

forma oraz ponadczasowy styl. Przemyślany i dopracowany w najmniejszych 

szczegółach design sprawia, że Victoria jest idealnym rozwiązaniem do każdego 

stylowego wnętrza. Dwa wymiary wanny, 160/75 cm oraz 185/83 cm, umożliwia-

ją jej wkomponowanie zarówno w standardowej wielkości łazienkę, jak i prze-

stronny salon kąpielowy. Dostępność wanny Victoria w dowolnym kolorze palety 

RAL gwarantuje, że zapewniając najwyższy komfort użytkowania, będzie ona 

równocześnie ozdobą i centralnym elementem każdej łazienki. Model

wybrany przez Konsumentów najlepszym produktem do łazienek 2015 

roku! Materiał: kompozyt sanitarny. Gwarancja: 10 lat (door-to-door).

Półokrągła kabina prysznicowa Modern to nowość w ofercie marki Besco. 

Kabina dostępna w czterech wymiarach: 80/80/165, 90/90/165, 80/80/185 oraz 

90/90/185 cm. Powłoka Besco ProClean, ułatwiająca utrzymanie kabiny w czy-

stości, w standardzie w kabinach z przejrzystym szkłem. Bezpieczne szkło 

6 mm, przejrzyste, mrożone lub grafitowe, profil chrom błysk, regulacja przy-

ścienna – niwelacja krzywizn ścian, magnetyczna uszczelka w drzwiach, nowo-

czesne nylonowe rolki. Gwarancja: 2 lata (door-to-door).

Wyjątkowo designerska i praktyczna kabino-wanna Inspiro to idealne roz-

wiązanie w kwestii wyboru pomiędzy wanną a kabiną prysznicową. To połączenie 

daje użytkownikowi możliwość zażywania długiej, odprężającej kąpieli, jak i szyb-

kiego i orzeźwiającego prysznica. Kabino-wannę Inspiro charakteryzuje przede 

wszystkim ciekawy, unikalny design, dbałość o każdy szczegół oraz najwyższa 

jakość wykonania. Inspiro dostępna jest w trzech wymiarach 150/70, 160/70 oraz 

170/70 cm. Model idealnie wkomponuje się w każde nowoczesne, urządzone 

ze smakiem i pomysłem, wnętrze. Kabino-wanna Inspiro została wyróżniona 

w prestiżowym konkursie „Łazienka – Wybór Roku 2015”. Materiał: akryl 

sanitarny. Gwarancja: 10 lat wanna, 2 lata parawan (door-to-door).

Wanna asymetryczna Rima to nowość w ofercie marki Besco. Najwyższa jakość 

materiałów stosowanych do produkcji w połączeniu z przemyślaną i nowocze-

sną formą modelu, gwarantują zaspokojenie wymagań estetycznych i użytko-

wych nawet najbardziej wymagających Klientów. Wanna Rima jest dostępna 

aż w pięciu wymiarach: 130/85, 140/90, 150/95, 160/100 oraz 170/110 cm, 

co umożliwia idealne wkomponowanie modelu w wystrój praktycznie każ-

dej łazienki. Odpowiednio dobrane akcesoria gwarantują najwyższy komfort 

i bezpieczeństwo użytkowania. Materiał: akryl sanitarny. Gwarancja: 10 lat 

(door-to-door).

n   BESCO

ul. Kościelna 21, 38-524 Besko

tel./faks 13 46 73 444, www.besco.eu, e-mail: info@besco.eu
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Wanna prostokątna Aria, w programie Łazienka bez barier. Wanna dostępna 

w wymiarach od 130/70 do 170/70 cm. W wersji Plus z dwoma wygodnymi uchwytami. Aria 

Rehab z wygodnym siedziskiem o wymiarze 120/70. Płytka Aria ProSafe, ułatwiająca wcho-

dzenie i wychodzenie z wanny, w wymiarach 140/70 oraz 150/70 cm. Materiał: akryl 

sanitarny. Gwarancja: 10 lat door-to-door.

Wanna prostokątna Modern, w krótkim czasie osiągnęła status bestsellera. 

Wanna dostępna aż w sześciu wymiarach, od 120/70 do 170/70 cm. W połączeniu z wygod-

nym zagłówkiem Modern i nowoczesnymi uchwytami Quadro gwarantuje maksymalne 

bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Materiał: akryl sanitarny Gwarancja: 

10 lat door-to-door.

Wanna asymetryczna Infinity. Dostępna w trzech wymiarach: 150/90, 160/100 

oraz 170/110 cm. Odpływ na środku umożliwia kąpiel we dwoje. Model nagrodzony presti-

żowym wyróżnieniem „Łazienka – Wybór Roku 2013”. Materiał: akryl sanitarny. Gwa-
rancja: 10 lat door-to-door.

Kabino-wanna Integra. Idealne połączenie funkcjonalności wanny i kabiny prysz-

nicowej. Wanna akrylowa dostępna jest w dwóch wymiarach: 150/75 oraz 170/75 cm 

w wersji prawej lub lewej. Parawan nawannowy Ambition Premium dwu- lub trzyskrzydło-

wy z przejrzystym szkłem hartowanym grubości 4 mm i profilami w wykończeniu chrom 

błysk; regulacja zawiasów w zakresie 180 stopni. Gwarancja: 2 lata door-to-door.

Wanna wolnostojąca Vera. Dostępna w dwóch wymiarach: 170/75 oraz 180/80 cm. 

Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL. W komplecie odpływ klik-klak lub 

automatyczny syfon z przelewem. Model nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem „Łazien-

ka – Wybór Roku 2014”. Materiał: kompozyt sanitarny. Gwarancja: 10 lat door-to-

-door.

Kwadratowa kabina prysznicowa Modern. Kabina dostępna w czterech 

wymiarach: 80/80/165, 90/90/165, 80/80/185 oraz 90/90/185 cm. Powłoka Besco ProCle-

an, ułatwiająca utrzymanie kabiny w czystości, w standardzie w kabinach z przejrzystym 

szkłem. Bezpieczne szkło 6 mm, przejrzyste, mrożone lub grafitowe, profil chrom błysk, 

regulacja przyścienna – niwelacja krzywizn ścian, magnetyczna uszczelka w drzwiach, 

nowoczesne nylonowe rolki. Gwarancja: 2 lata door-to-door.

Prostokątna kabina prysznicowa Viva. Kabina dostępna w trzech wymia-

rach: 100/80/195, 120/80/195 oraz 120/90/195 cm. Powłoka Besco ProClean, ułatwiająca 

utrzymanie kabiny w czystości, w standardzie. Bezpieczne szkło 8 mm, przejrzyste, profil 

i pozostałe elementy chrom błysk, regulacja przyścienna – niwelacja krzywizn ścian, ma-

gnetyczna uszczelka w drzwiach, zawias unoszący drzwi, rynienka odprowadzająca wodę 

do wewnątrz kabiny. Gwarancja: 2 lata door-to-door.

Drzwi prysznicowe Sinco Due, wahadłowe podwójne. Drzwi dostęp-

ne w wymiarach 80/195 oraz 90/195 cm. Bezpieczne szkło 6 mm, przejrzyste; profil chrom 

błysk; regulacja przyścienna – niwelacja nierówności ścian; kolumnowy zawias unoszący 

drzwi, magnetyczna uszczelka w drzwiach. W ofercie Besco również drzwi pojedyncze Sinco 

oraz przesuwne Duo Slide. Gwarancja: 2 lata door-to-door.

Brodzik kwadratowy Acro Ultraslim. Dostępny w wymiarach 80/80/2 oraz 

90/90/2 cm. W wersji półokrągłej brodzik Asco w dwóch wymiarach. Forma brodzików 

UltraSlim umożliwia montaż brodzika na posadzce lub wpuszczenie go w podłoże i stwo-

rzenie bezprogowego wejścia. Materiał: odlew mineralny. Gwarancja: 10 lat door-

-to-door.
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