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BESCO – T WORZONE Z PASJĄ W POLSCE
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Polska marka Besco już ponad 20 lat tworzy dla swoich Klientów wanny i brodziki, a od kilku lat również kabiny i drzwi prysznicowe oraz parawany nawannowe. 

Producent od początku działalności dba o to, aby wszystkie produkty sygnowane markami Besco oraz PMD Piramida cechowały przede wszystkim optymalne para-

metry: odpowiednio wyprofilowane kształty – idealnie dostosowane do zapewnienia wygody podczas kąpieli, najwyższa jakość wykonania – zapewniająca poczucie 

bezpieczeństwa, przemyślane akcesoria – zwiększające komfort użytkowania, oraz atrakcyjna cena – nienadwyrężająca domowego budżetu.

Wanna wolnostojąca Assos o wymiarze 160/70 cm oraz umywalka wolnosto-

jąca Assos o wymiarze 40/50/85 cm, to idealne rozwiązanie dla osób ceniących 

prostą linię i elegancką, nowoczesną formę. Przemyślany i dopracowany w naj-

mniejszych szczegółach design, sygnowany nazwiskiem Marcina Jędrzaka, jedne-

go z najbardziej uznanych projektantów w branży sanitarnej, oraz ponadczasowy 

styl produktów sprawiają, że seria Assos będzie doskonałym uzupełnieniem 

każdego wnętrza. Seria jest produkowana w technologii Mineral DuraBe i wykoń-

czona odporną powłoką Gelcoat. Seria Assos jest dostępna w dowolnym kolorze 

palety RAL. Wanna Assos została wybrana przez Konsumentów najlepszym 

produktem do łazienek 2017 roku! Materiał: Mineral DuraBe. Cena brutto: 

wanna od 4613 PLN, umywalka od 1907 PLN. Gwarancja: 10 lat (door-to-door).

Wyjątkowo designerska, a zarazem niezwykle praktyczna, wolnostojąca wanna 

Viya w wymiarze 160/70 cm. Przemyślany i dopracowany w najmniejszych szcze-

gółach design oraz ponadczasowy styl sprawiają, że model idealnie wkomponuje 

się w każde nowoczesne, urządzone ze smakiem i pomysłem wnętrze. Dodatkowo, 

mimo stosunkowo niewielkich wymiarów, Viya umożliwia wygodną kąpiel we 

dwoje. Wanna jest produkowana w technologii Mineral DuraBe i wykończona nie-

zwykle odporną powłoką Gelcoat, co zapewnia trwałość i najwyższą jakość, przy 

zachowaniu optymalnego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. Dostępność 

modelu w dowolnym kolorze palety RAL gwarantuje, że wanna Viya będzie cen-

tralnym elementem i największą ozdobą każdej łazienki. Materiał: Mineral DuraBe. 

Cena brutto: od 4280 PLN. Gwarancja: 10 lat (door-to-door).

Wolnostojąca wanna Goya o wymiarach 160/70 cm, to idealne rozwiązanie dla 

osób ceniących proste linie i elegancką formę. Wanna jest produkowana w tech-

nologii Mineral DuraBe i wykończona niezwykle odporną powłoką Gelcoat, co 

zapewnia trwałość i najwyższą jakość, przy zachowaniu optymalnego komfortu 

i bezpieczeństwa użytkowania. Od września 2017 r. model dostępny również 

w niespotykanym wymiarze 140/60 cm. Dostępność modelu w dowolnym kolo-

rze palety RAL gwarantuje, że wanna będzie centralnym elementem i największą 

ozdobą każdej łazienki. Wanna Goya została wybrana przez Konsumentów 

najlepszym produktem do łazienek 2016 roku oraz nagrodzona znakiem 

Dobry Design 2017! Materiał: Mineral DuraBe. Cena brutto: od 3678 PLN. 

Gwarancja: 10 lat (door-to-door).

Wanna wolnostojąca Victoria, dostępna w dwóch wymiarach: 160/75 cm oraz 

185/83 cm, to doskonały wybór do każdej eleganckiej i ponadczasowej łazienki. 

To połączenie prostej linii, funkcjonalnej formy oraz ponadprzeciętnej estetyki. 

Dostępność modelu we wszystkich kolorach palety RAL, w pełnym kolorze lub 

opcji dwukolorowej, w połączeniu z opcją wybrania odpowiedniego syfonu, 

gwarantuje stworzenie spersonalizowanej wanny, w pełni odpowiadającej 

naszym potrzebom i oczekiwaniom. Wanna jest dostępna również w wersji pod 

zabudowę. Wanna Victoria została wybrana przez Konsumentów najlepszym 

produktem do łazienek 2015 roku! Materiał: kompozyt sanitarny. Cena brut-

to: od 1932 PLN. Gwarancja: 10 lat (door-to-door).
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Wanna asymetryczna Rima. Wymiary: 130/85, 140/90, 150/95, 160/100 oraz 
170/110 cm. Odpowiednio dobrane akcesoria, jak zagłówek Modern, w połączeniu 
z wygodnym siedziskiem w wannie, gwarantują najwyższy komfort i bezpieczeń-
stwo użytkowania. Materiał: akryl sanitarny. Cena brutto: od 695 PLN. Gwaran-
cja: 10 lat (door-to-door).

Wanna prostokątna Modern, w krótkim czasie od premiery osiągnęła status be-
stsellera. Wanna dostępna aż w sześciu wymiarach, od 120/70 do 170/70 cm. W po-
łączeniu z wygodnym zagłówkiem Modern i nowoczesnymi uchwytami Flex, gwa-
rantuje maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Materiał: akryl sani-
tarny. Cena brutto: od 418 PLN. Gwarancja: 10 lat (door-to-door).

Wanna asymetryczna Infinity. Wymiary: 150/90, 160/100 oraz 170/110 cm. 
Odpływ na środku umożliwia kąpiel we dwoje. Model nagrodzony prestiżowym 
wyróżnieniem „Łazienka – Wybór Roku 2013”. Materiał: akryl sanitarny. Cena 
brutto: od 861 PLN. Gwarancja: 10 lat (door-to-door).

Kabino-wanna Inspiro. Idealne połączenie funkcjonalności wanny i kabiny prysz-
nicowej. Wymiary: 150/70, 160/70 oraz 170/70 cm. Parawan nawannowy z przej-
rzystym szkłem hartowanym grubości 5 mm i profilem w wykończeniu chrom. Kabi-
no-wanna Inspiro została wyróżniona w prestiżowym konkursie „Łazienka – Wybór 
Roku 2015”. Materiał: akryl sanitarny/szkło hartowane. Cena brutto: od 1322 PLN. 
Gwarancja: 10 lat wanna/2 lata parawan (door-to-door).

Wanna asymetryczna Avita to nowość marki. Wymiary: 150/75 oraz 170/75 cm. 
To połączenie prostej, nowoczesnej linii, funkcjonalnej formy i wyjątkowej estetyki. 
Odpływ na środku umożliwia kąpiel we dwoje. Materiał: akryl sanitarny. Cena 
brutto: od 658 PLN. Gwarancja: 10 lat (door-to-door).

Kabina prysznicowa walk in Aveo/Aveo Due w wersji przyściennej lub wolnosto-
jącej, to nowość marki, w sprzedaży od października 2017. Wymiary: 90/195, 100/195, 
110/195, 120/195, 130/195 oraz 140/195 cm. Bezpieczne szkło hartowane 8 mm, 
przejrzyste z powłoką Besco ProClean; profil i wsporniki chrom błysk. Materiał: szkło 
hartowane. Cena brutto: od 1144 PLN. Gwarancja: 2 lata (door-to-door).

Półokrągła kabina prysznicowa Modern. Wymiary: 80/80/165, 90/90/165, 
80/80/185 oraz 90/90/185 cm. Powłoka Besco ProClean, ułatwiająca zachowanie 
czystości, w standardzie w kabinach z przejrzystym szkłem. Bezpieczne szkło harto-
wane 6 mm, przejrzyste, grafitowe lub mrożone; profil chrom błysk; regulacja przy-
ścienna – niwelacja nierówności, magnetyczna uszczelka w drzwiach, nowoczesne 
nylonowe rolki. Cena brutto: od 1464 PLN. Gwarancja: 2 lata (door-to-door).

Seria brodzików Axim UltraSlim, półokrągłych, kwadratowych oraz prostokąt-
nych. Wymiary: 80/80, 90/90, 100/80, 100/90, 110/90, 120/80 oraz 120/90 cm. 
Forma UltraSlim umożliwia montaż brodzika na posadzce lub wpuszczenie go w pod-
łoże i stworzenie bezprogowego wejścia. Kratka maskująca odpływ, w kolorze bro-
dzika, oraz odpływ McAlpine czyszczony od góry w komplecie. Materiał: akryl sani-
tarny. Cena brutto: od 431 PLN. Gwarancja: 10 lat (door-to-door).

Wykończenie brodzika Stone Effect w kolorze czarnym, białym oraz grafitowym, 
dostępne w seriach brodzików SlimLine oraz UltraSlim. Całkowita nowość na 
rynku; efekt naturalnego kamienia w kolorze matt; właściwości antypoślizgowe. 
Materiał: akryl sanitarny. Cena brutto: należy dodać 123 PLN do ceny wybranego 
brodzika. Gwarancja: 10 lat (door-to-door).


