Nowości
2022

kabiny prysznicowe

Pixa

wanna wolnostojąca

Varya

Prime Black
parawany nawannowe

odpływ liniowy

Virgo Duo Grafit

kolekcja baterii

Veo

Wanny wolnostojące Besco

Goya

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

odpływ

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

goya 140 xs
goya 140 xs
goya 140 xs
goya 140 xs
goya 140 xs
goya 140 xs
goya 160
goya 160
goya 160
goya 160
goya 160
goya 160
goya b&w 140 xs
goya b&w 140 xs
goya b&w 140 xs
goya b&w 140 xs
goya b&w 140 xs
goya b&w 140 xs
goya b&w 160
goya b&w 160
goya b&w 160
goya b&w 160
goya b&w 160
goya b&w 160
goya black 140 xs
goya black 140 xs
goya black 140 xs
goya black 140 xs
goya black 140 xs
goya black 140 xs
goya black 160
goya black 160
goya black 160
goya black 160
goya black 160
goya black 160

klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry

#WMD-140-G
#WMD-140-GKC
#WMD-140-GKW
#WMD-140-GKB
#WMD-140-GKG
#WMD-140-GGR
#WMD-160-G
#WMD-160-GKC
#WMD-160-GKW
#WMD-160-GKB
#WMD-160-GKG
#WMD-160-GGR
#WMD-140-GBW
#WMD-140-GWC
#WMD-140-GWW
#WMD-140-GWB
#WMD-140-GWG
#WMD-140GWGR
#WMD-160-GBW
#WMD-160-GWC
#WMD-160-GWW
#WMD-160-GWB
#WMD-160-GWG
#WMD-160GWGR
#WMD-140-GB
#WMD-140-GBC
#WMD-140-GCW
#WMD-140-GBB
#WMD-140-GBG
#WMD-140GBGR
#WMD-160-GB
#WMD-160-GBC
#WMD-160-GCW
#WMD-160-GBB
#WMD-160-GBG
#WMD-160GBGR

142 x 62
142 x 62
142 x 62
142 x 62
142 x 62
142 x 62
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
142 x 62
142 x 62
142 x 62
142 x 62
142 x 62
142 x 62
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
142 x 62
142 x 62
142 x 62
142 x 62
142 x 62
142 x 62
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70

140
140
140
140
140
140
170
170
170
170
170
170
140
140
140
140
140
140
170
170
170
170
170
170
140
140
140
140
140
140
170
170
170
170
170
170

4220,4350,4530,4530,4530,4530,4425,4555,4735,4735,4735,4735,5560,5690,5870,5870,5870,5870,5760,5890,6070,6070,6070,6070,5865,5995,6175,6175,6175,6175,6160,6290,6470,6470,6470,6470,-

model

kolor Besco Glam

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

goya glam 140 xs*
goya glam 140 xs*
goya glam 140 xs*
goya glam 160*
goya glam 160*
goya glam 160*

złoty
srebrny
graﬁtowy
złoty
srebrny
graﬁtowy

#WMD-140-GZ
#WMD-140-GS
#WMD-140-GG
#WMD-160-GZ
#WMD-160-GS
#WMD-160-GG

142 x 62
142 x 62
142 x 62
160 x 70
160 x 70
160 x 70

140
140
140
170
170
170

6895,6895,6895,7105,7105,7105,-

Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny
Materiał: Mineral DuraBe
*odpływ klik-klak chrom w cenie wanny; odpływ klik-klak chrom czyszczony od góry za dopłatą 130 PLN; odpływ klik-klak biały, czarny, złoty lub graﬁtowy czyszczony od góry za dopłatą 310 PLN

Viya

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

odpływ

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

viya 160
viya 160
viya 160
viya 160
viya 160
viya 160
viya b&w 160
viya b&w 160
viya b&w 160
viya b&w 160
viya b&w 160
viya b&w 160

klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry

#WMD-160-V
#WMD-160-VKC
#WMD-160-VKW
#WMD-160-VKB
#WMD-160-VKG
#WMD-160-VGR
#WMD-160-VBW
#WMD-160-VWC
#WMD-160-VWW
#WMD-160-VWB
#WMD-160-VWG
#WMD-160VWGR

160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70

170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170

4960,5090,5270,5270,5270,5270,6265,6395,6575,6575,6575,6575,-

model

kolor Besco Glam

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

viya glam 160*
viya glam 160*
viya glam 160*

złoty
srebrny
graﬁtowy

#WMD-160-VZ
#WMD-160-VS
#WMD-160-VG

160 x 70
160 x 70
160 x 70

170
170
170

7585,7585,7585,-

Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +40% kolor czarny
Materiał: Mineral DuraBe
*odpływ klik-klak chrom w cenie wanny; odpływ klik-klak chrom czyszczony od góry za dopłatą 130 PLN; odpływ klik-klak biały, czarny, złoty lub graﬁtowy czyszczony od góry za dopłatą 310 PLN;

Assos S-Line

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

odpływ

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

assos s-line 160
assos s-line 160
assos s-line 160
assos s-line 160
assos s-line 160
assos s-line 160
assos s-line b&w 160
assos s-line b&w 160
assos s-line b&w 160
assos s-line b&w 160
assos s-line b&w 160
assos s-line b&w 160

klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry

#WMD-160-AL
#WMD-160-ASC
#WMD-160-ASW
#WMD-160-ASB
#WMD-160-ASG
#WMD-160ASGR
#WMD-160-ALW
#WMD-160-ABC
#WMD-160ABWB
#WMD-160-ABB
#WMD-160-ABG
#WMD-160ABGR

160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70

170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170

4855,4985,5165,5165,5165,5165,6185,6315,6495,6495,6495,6495,-

model

kolor Besco Glam

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

assos s-line glam 160*
assos s-line glam 160*
assos s-line glam 160*

złoty
srebrny
graﬁtowy

#WMD-160-ALZ
#WMD-160-ALS
#WMD-160-ALG

160 x 70
160 x 70
160 x 70

170
170
170

7480,7480,7480,-

Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +40% kolor czarny
Materiał: Mineral DuraBe
*odpływ klik-klak chrom w cenie wanny; odpływ klik-klak chrom czyszczony od góry za dopłatą 130 PLN; odpływ klik-klak biały, czarny, złoty lub graﬁtowy czyszczony od góry za dopłatą 310 PLN

Assos

zaprojektowana przez Marcina Jędrzaka
dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

odpływ

pojemność [l]

cena netto [PLN]

160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70
160 x 70

170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170

5270,5400,5580,5580,5580,5580,6595,6725,6905,6905,6905,6905,-

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

#WMD-160-AZ
#WMD-160-AS
#WMD-160-AG

160 x 70
160 x 70
160 x 70

170
170
170

7890,7890,7890,-

indeks

assos 160
assos 160
assos 160
assos 160
assos 160
assos 160
assos b&w 160
assos b&w 160
assos b&w 160
assos b&w 160
assos b&w 160
assos b&w 160

klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry

#WMD-160-A
#WMD-160-AKC
#WMD-160-AKW
#WMD-160-AKB
#WMD-160-AKG
#WMD-160-AGR
#WMD-160-ABW
#WMD-160-AWC
#WMD-160-AWW
#WMD-160-AWB
#WMD-160-AWG
#WMD-160AWGR

model

kolor Besco Glam

assos glam 160*
assos glam 160*
assos glam 160*

złoty
srebrny
graﬁtowy

wymiary [cm]

Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +40% kolor czarny
Materiał: Mineral DuraBe
*odpływ klik-klak chrom w cenie wanny; odpływ klik-klak chrom czyszczony od góry za dopłatą 130 PLN; odpływ klik-klak biały, czarny, złoty lub graﬁtowy czyszczony od góry za dopłatą 310 PLN

Keya

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

odpływ

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

keya 160
keya 160
keya 160
keya 160
keya 160
keya 160
keya b&w 160
keya b&w 160
keya b&w 160
keya b&w 160
keya b&w 160
keya b&w 160

klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry

#WMD-165-K
#WMD-165-KKC
#WMD-165-KKW
#WMD-165-KKB
#WMD-165-KKG
#WMD-165-KGR
#WMD-165-KBW
#WMD-165-KWC
#WMD-165-KWW
#WMD-165-KWB
#WMD-165-KWG
#WMD-165KWGR

165 x 70
165 x 70
165 x 70
165 x 70
165 x 70
165 x 70
165 x 70
165 x 70
165 x 70
165 x 70
165 x 70
165 x 70

170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170

5020,5150,5330,5330,5330,5330,6335,6465,6645,6645,6645,6645,-

model

kolor Besco Glam

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

keya glam 160*
keya glam 160*
keya glam 160*

złoty
srebrny
graﬁtowy

#WMD-165-KZ
#WMD-165-KS
#WMD-165-KG

165 x 70
165 x 70
165 x 70

170
170
170

7650,7650,7650,-

Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +40% kolor czarny
Materiał: Mineral DuraBe
*odpływ klik-klak chrom w cenie wanny; odpływ klik-klak chrom czyszczony od góry za dopłatą 130 PLN; odpływ klik-klak biały, czarny, złoty lub graﬁtowy czyszczony od góry za dopłatą 310 PLN

Gloria

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

odpływ

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

gloria 150
gloria 150
gloria 150
gloria 150
gloria 150
gloria 150
gloria 160
gloria 160
gloria 160
gloria 160
gloria 160
gloria 160

klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry
klik-klak chrom
klik-klak chrom czyszczony od góry
klik-klak biały czyszczony od góry
klik-klak czarny czyszczony od góry
klik-klak złoty czyszczony od góry
klik-klak graﬁtowy czyszczony od góry

#WMD-150-GL
#WMD-150-GLC
#WMD-150-GLW
#WMD-150-GLB
#WMD-150-GLG
#WMD-150GLGR
#WMD-160-GL
#WMD-160-GLC
#WMD-160-GLW
#WMD-160-GLB
#WMD-160-GLG
#WMD-160GLGR

150 x 66
150 x 66
150 x 66
150 x 66
150 x 66
150 x 66
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68

160
160
160
160
160
160
170
170
170
170
170
170

kolor Besco Glam

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

złoty
srebrny
graﬁtowy
złoty
srebrny
graﬁtowy

#WMD-150-GLZ
#WMD-150-GLS
#WMD-150GGR
#WMD-160-GLZ
#WMD-160-GLS
#WMD-160GGR

150 x 66
150 x 66
150 x 66
160 x 68
160 x 68
160 x 68

160
160
160
170
170
170

6235,6235,6235,6310,6310,6310,-

gloria glam 150*
gloria glam 150*
gloria glam 150*
gloria glam 160*
gloria glam 160*
gloria glam 160*

Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +40% kolor czarny
Materiał: Mineral DuraBe
*odpływ klik-klak chrom w cenie wanny; odpływ klik-klak chrom czyszczony od góry za dopłatą 130 PLN; odpływ klik-klak biały, czarny, złoty lub graﬁtowy czyszczony od góry za dopłatą 310 PLN

cena netto [PLN]
3605,3735,3915,3915,3915,3915,3685,3815,3995,3995,3995,3995,-

Goya A-Line

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

goya a-line 160
goya a-line 160
goya a-line 160
goya a-line 160
goya a-line 160
goya a-line 170
goya a-line 170
goya a-line 170
goya a-line 170
goya a-line 170

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-160-G
#WAS-160-GBI
#WAS-160-GCZ
#WAS-160-GZL
#WAS-160-GGR
#WAS-170-G
#WAS-170-GBI
#WAS-170-GCZ
#WAS-170-GZL
#WAS-170-GGR

160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

225
225
225
225
225
250
250
250
250
250

4630,4855,4855,4855,4855,4690,4915,4915,4915,4915,-

model

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 160
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170
goya a-line glam 170

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WA-160-GZL
#WA-160-GZZ
#WA-160-GZB
#WA-160-GZC
#WA-160-GZG
#WA-160-GSR
#WA-160-GSZ
#WA-160-GSB
#WA-160-GSC
#WA-160-GSG
#WA-160-GGR
#WA-160-GGZ
#WA-160-GGB
#WA-160-GGC
#WA-160-GGG
#WA-170-GZL
#WA-170-GZZ
#WA-170-GZB
#WA-170-GZC
#WA-170-GZG
#WA-170-GSR
#WA-170-GSZ
#WA-170-GSB
#WA-170-GSC
#WA-170-GSG
#WA-170-GGR
#WA-170-GGZ
#WA-170-GGB
#WA-170-GGC
#WA-170-GGG

160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
160 x 73
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

7255,7480,7480,7480,7480,7255,7480,7480,7480,7480,7255,7480,7480,7480,7480,7315,7540,7540,7540,7540,7315,7540,7540,7540,7540,7315,7540,7540,7540,7540,-

Materiał: akryl sanitarny

Zoya

new

na wizualizacji wanna lewa

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

zoya 150 p/l
zoya 150 p/l
zoya 150 p/l
zoya 150 p/l
zoya 150 p/l
zoya 170 p/l
zoya 170 p/l
zoya 170 p/l
zoya 170 p/l
zoya 170 p/l

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-150-ZP / #WAS-150-ZL
#WAS-150-ZPB / #WAS-150-ZLB
#WAS-150-ZPC / #WAS-150-ZLC
#WAS-150-ZPZ / #WAS-150-ZLZ
#WAS-150-ZPG / #WAS-150-ZLG
#WAS-170-ZP / #WAS-170-ZL
#WAS-170-ZPB / #WAS-170-ZLB
#WAS-170-ZPC / #WAS-170-ZLC
#WAS-170-ZPZ / #WAS-170-ZLZ
#WAS-170-ZPG / #WAS-170-ZLG

150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

210
210
210
210
210
250
250
250
250
250

4860,5085,5085,5085,5085,4890,5115,5115,5115,5115,-

model

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 150 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l
zoya glam 170 p/l

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WA-150-ZPZL / #WA-150-ZLZL
#WA-150-ZPZZ / #WA-150-ZLZZ
#WA-150-ZPZB / #WA-150-ZLZB
#WA-150-ZPZC / #WA-150-ZLZC
#WA-150-ZPZG / #WA-150-ZLZG
#WA-150-ZPSR / #WA-150-ZLSR
#WA-150-ZPSZ / #WA-150-ZLSZ
#WA-150-ZPSB / #WA-150-ZLSB
#WA-150-ZPSC / #WA-150-ZLSC
#WA-150-ZPSG / #WA-150-ZLSG
#WA-150-ZPGR / #WA-150-ZLGR
#WA-150-ZPGZ / #WA-150-ZLGZ
#WA-150-ZPGB / #WA-150-ZLGB
#WA-150-ZPGC / #WA-150-ZLGC
#WA-150-ZPGG / #WA-150-ZLGG
#WA-170-ZPZL / #WA-170-ZLZL
#WA-170-ZPZZ / #WA-170-ZLZZ
#WA-170-ZPZB / #WA-170-ZLZB
#WA-170-ZPZC / #WA-170-ZLZC
#WA-170-ZPZG / #WA-170-ZLZG
#WA-170-ZPSR / #WA-170-ZLSR
#WA-170-ZPSZ / #WA-170-ZLSZ
#WA-170-ZPSB / #WA-170-ZLSB
#WA-170-ZPSC / #WA-170-ZLSC
#WA-170-ZPSG / #WA-170-ZLSG
#WA-170-ZPGR / #WA-170-ZLGR
#WA-170-ZPGZ / #WA-170-ZLGZ
#WA-170-ZPGB / #WA-170-ZLGB
#WA-170-ZPGC / #WA-170-ZLGC
#WA-170-ZPGG / #WA-170-ZLGG

150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

7485,7710,7710,7710,7710,7485,7710,7710,7710,7710,7485,7710,7710,7710,7710,7515,7740,7740,7740,7740,7515,7740,7740,7740,7740,7515,7740,7740,7740,7740,-

Materiał: akryl sanitarny

Melody

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

melody 150
melody 150
melody 150
melody 150
melody 150
melody 170
melody 170
melody 170
melody 170
melody 170

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-150-M
#WAS-150-MBI
#WAS-150-MCZ
#WAS-150-MZL
#WAS-150-MGR
#WAS-170-M
#WAS-170-MBI
#WAS-170-MCZ
#WAS-170-MZL
#WAS-170-MGR

150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

210
210
210
210
210
250
250
250
250
250

4570,4795,4795,4795,4795,4690,4915,4915,4915,4915,-

model

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 150
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170
melody glam 170

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WA-150-MZL
#WA-150-MZZ
#WA-150-MZB
#WA-150-MZC
#WA-150-MZG
#WA-150-MSR
#WA-150-MSZ
#WA-150-MSB
#WA-150-MSC
#WA-150-MSG
#WA-150-MGR
#WA-150-MGZ
#WA-150-MGB
#WA-150-MGC
#WA-150-MGG
#WA-170-MZL
#WA-170-MZZ
#WA-170-MZB
#WA-170-MZC
#WA-170-MZG
#WA-170-MSR
#WA-170-MSZ
#WA-170-MSB
#WA-170-MSC
#WA-170-MSG
#WA-170-MGR
#WA-170-MGZ
#WA-170-MGB
#WA-170-MGC
#WA-170-MGG

150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

7195,7420,7420,7420,7420,7195,7420,7420,7420-,
7420,7195,7420,7420,7420,7420,7315,7540,7540,7540,7540,7315,7540,7540,7540,7540,7315,7540,7540,7540,7540,-

Materiał: akryl sanitarny

Vica

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

vica 150
vica 150
vica 150
vica 150
vica 150
vica 170
vica 170
vica 170
vica 170
vica 170

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-150-V
#WAS-150-VBI
#WAS-150-VCZ
#WAS-150-VZL
#WAS-150-VGR
#WAS-170-V
#WAS-170-VBI
#WAS-170-VCZ
#WAS-170-VZL
#WAS-170-VGR

150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

210
210
210
210
210
250
250
250
250
250

4790,5015,5015,5015,5015,4945,5170,5170,5170,5170,-

model

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 150
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170
vica glam 170

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WA-150-VZL
#WA-150-VZZ
#WA-150-VZB
#WA-150-VZC
#WA-150-VZG
#WA-150-VSR
#WA-150-VSZ
#WA-150-VSB
#WA-150-VSC
#WA-150-VSG
#WA-150-VGR
#WA-150-VGZ
#WA-150-VGB
#WA-150-VGC
#WA-150-VGG
#WA-170-VZL
#WA-170-VZZ
#WA-170-VZB
#WA-170-VZC
#WA-170-VZG
#WA-170-VSR
#WA-170-VSZ
#WA-170-VSB
#WA-170-VSC
#WA-170-VSG
#WA-170-VGR
#WA-170-VGZ
#WA-170-VGB
#WA-170-VGC
#WA-170-VGG

150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

7415,7640,7640,7640,7640,7415,7640,7640,7640,7640,7415,7640,7640,7640,7640,7570,7795,7795,7795,7795,7570,7795,7795,7795,7795,7570,7795,7795,7795,7795,-

Materiał: akryl sanitarny

Ayla

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

ayla 170
ayla 170
ayla 170
ayla 170
ayla 170

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-170-A
#WAS-170-ABI
#WAS-170-ACZ
#WAS-170-AZL
#WAS-170-AGR

170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

250
250
250
250
250

4690,4915,4915,4915,4915,-

model

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170
ayla glam 170

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WA-170-AYZL
#WA-170-AYZZ
#WA-170-AYZB
#WA-170-AYZC
#WA-170-AYZG
#WA-170-AYSR
#WA-170-AYSZ
#WA-170-AYSB
#WA-170-AYSC
#WA-170-AYSG
#WA-170-AYGR
#WA-170-AYGZ
#WA-170-AYGB
#WA-170-AYGC
#WA-170-AYGG

170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

7315,7540,7540,7540,7540,7315,7540,7540,7540,7540,7315,7540,7540,7540,7540,-

Materiał: akryl sanitarny

Amber

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

amber 170
amber 170
amber 170
amber 170
amber 170

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-170-AB
#WAS-170-ABB
#WAS-170-ABC
#WAS-170-ABZ
#WAS-170-ABG

170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

250
250
250
250
250

4945,5170,5170,5170,5170,-

model

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170
amber glam 170

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WA-170-AZL
#WA-170-AZZ
#WA-170-AZB
#WA-170-AZC
#WA-170-AZG
#WA-170-ASR
#WA-170-ASZ
#WA-170-ASB
#WA-170-ASC
#WA-170-ASG
#WA-170-AGR
#WA-170-AGZ
#WA-170-AGB
#WA-170-AGC
#WA-170-AGG

170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

7570,7795,7795,7795,7795,7570,7795,7795,7795,7795,7570,7795,7795,7795,7795,-

Materiał: akryl sanitarny

Navia

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu

model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

navia 140
navia 140
navia 140
navia 140
navia 140
navia 150
navia 150
navia 150
navia 150
navia 150
navia 160
navia 160
navia 160
navia 160
navia 160

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-140-N
#WAS-140-NBI
#WAS-140-NCZ
#WAS-140-NZL
#WAS-140-NGR
#WAS-150-N
#WAS-150-NBI
#WAS-150-NCZ
#WAS-150-NZL
#WAS-150-NGR
#WAS-160-N
#WAS-160-NBI
#WAS-160-NCZ
#WAS-160-NZL
#WAS-160-NGR

140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80

190
190
190
190
190
210
210
210
210
210
235
235
235
235
235

4680,4905,4905,4905,4905,4725,4950,4950,4950,4950,4790,5015,5015,5015,5015,-

model
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 140
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 150
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160
navia glam 160

Materiał: akryl sanitarny

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WA-140-NZL
#WA-140-NZZ
#WA-140-NZB
#WA-140-NZC
#WA-140-NZG
#WA-140-NSR
#WA-140-NSZ
#WA-140-NSB
#WA-140-NSC
#WA-140-NSG
#WA-140-NGR
#WA-140-NGZ
#WA-140-NGB
#WA-140-NGC
#WA-140-NGG
#WA-150-NZL
#WA-150-NZZ
#WA-150-NZB
#WA-150-NZC
#WA-150-NZG
#WA-150-NSR
#WA-150-NSZ
#WA-150-NSB
#WA-150-NSC
#WA-150-NSG
#WA-150-NGR
#WA-150-NGZ
#WA-150-NGB
#WA-150-NGC
#WA-150-NGG
#WA-160-NZL
#WA-160-NZZ
#WA-160-NZB
#WA-160-NZC
#WA-160-NZG
#WA-160-NSR
#WA-160-NSZ
#WA-160-NSB
#WA-160-NSC
#WA-160-NSG
#WA-160-NGR
#WA-160-NGZ
#WA-160-NGB
#WA-160-NGC
#WA-160-NGG

140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
140 x 75
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
150 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235

7305,7530,7530,7530,7530,7305,7530,7530,7530,7530,7305,7530,7530,7530,7530,7350,7575,7575,7575,7575,7350,7575,7575,7575,7575,7350,7575,7575,7575,7575,7415,7640,7640,7640,7640,7415,7640,7640,7640,7640,7415,7640,7640,7640,7640,-

Calima

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

calima 170
calima 170
calima 170
calima 170
calima 170

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-170-C
#WAS-170-CBI
#WAS-170-CCZ
#WAS-170-CZL
#WAS-170-CGR

170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74

250
250
250
250
250

4910,5135,5135,5135,5135,-

model

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170
calima glam 170

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-170CGZL
#WAS-170-CZZ
#WAS-170-CZB
#WAS-170-CZC
#WAS-170-CZG
#WAS-170-CSR
#WAS-170-CSZ
#WAS-170-CSB
#WAS-170-CSC
#WAS-170-CSG
#WAS-170CGGR
#WAS-170-CGZ
#WAS-170-CGB
#WAS-170-CGC
#WAS-170-CGG

170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74
170 x 74

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

7535,7760,7760,7760,7760,7535,7760,7760,7760,7760,7535,7760,7760,7760,7760,-

Materiał: akryl sanitarny

Evita

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

evita 160
evita 160
evita 160
evita 160
evita 160

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-160-E
#WAS-160-EBI
#WAS-160-ECZ
#WAS-160-EZL
#WAS-160-EGR

160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80

230
230
230
230
230

4910,5135,5135,5135,5135,-

model

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160
evita glam 160

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WA-160-EZL
#WA-160-EZZ
#WA-160-EZB
#WA-160-EZC
#WA-160-EZG
#WA-160-ESR
#WA-160-ESZ
#WA-160-ESB
#WA-160-ESC
#WA-160-ESG
#WA-160-EGR
#WA-160-EGZ
#WA-160-EGB
#WA-160-EGC
#WA-160-EGG

160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80
160 x 80

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

7535,7760,7760,7760,7760,7535,7760,7760,7760,7760,7535,7760,7760,7760,7760,-

Materiał: akryl sanitarny

Varya

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

varya 150
varya 150
varya 150
varya 150
varya 150
varya 170
varya 170
varya 170
varya 170
varya 170

chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice graﬁtowe

#WAS-150-VR
#WAS-150-VRB
#WAS-150-VRC
#WAS-150-VRZ
#WAS-150-VRG
#WAS-170-VR
#WAS-170-VRB
#WAS-170-VRC
#WAS-170-VRZ
#WAS-170-VRG

150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

210
210
210
210
210
250
250
250
250
250

4790,5015,5015,5015,5015,4945,5170,5170,5170,5170,-

model

kolor Besco Glam

syfon z przelewem

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 150
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170
varya glam 170

złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
złoty
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe
chrom
chrom + maskownice złote
chrom + maskownice białe
chrom + maskownice czarne
chrom + maskownice graﬁtowe

#WA-150-VRZL
#WA-150-VRZZ
#WA-150-VRZB
#WA-150-VRZC
#WA-150-VRZG
#WA-150-VRSR
#WA-150-VRSZ
#WA-150-VRSB
#WA-150-VRSC
#WA-150-VRSG
#WA-150-VRGR
#WA-150-VRGZ
#WA-150-VRGB
#WA-150-VRGC
#WA-150-VRGG
#WA-170-VRZL
#WA-170-VRZZ
#WA-170-VRZB
#WA-170-VRZC
#WA-170-VRZG
#WA-170-VRSR
#WA-170-VRSZ
#WA-170-VRSB
#WA-170-VRSC
#WA-170-VRSG
#WA-170-VRGR
#WA-170-VRGZ
#WA-170-VRGB
#WA-170-VRGC
#WA-170-VRGG

150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
150 x 75
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80
170 x 80

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

7415,7640,7640,7640,7640,7415,7640,7640,7640,7640,7415,7640,7640,7640,7640,7570,7795,7795,7795,7795,7570,7795,7795,7795,7795,7570,7795,7795,7795,7795,-

Materiał: akryl sanitarny

Vista

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

vista 140
vista 150
vista 160
vista 170

#WKV-140-WS
#WKV-150-WS
#WKV-160-WS
#WKV-170-WS

140 x 75
150 x 75
160 x 75
170 x 75

155
180
185
195

4305,4365,4445,4585,-

W cenie wanny:
Syfon klik-klak czyszczony od góry z przelewem slim chrom w standardzie
lub syfon klik-klak czyszczony od góry z przelewem prostokątnym slim chrom
lub odpływ klik-klak czyszczony od góry
Syfon klik-klak czyszczony od góry z przelewem prostokątnym slim złotym za dopłatą 275 PLN
Syfon automat z szybkim napełnianiem wanny przez przelew za dopłatą 515 PLN
Odpływ klik-klak czyszczony od góry biały, czarny, złoty lub graﬁtowy za dopłatą 310 PLN
Automatyczny syfon z przelewem czarny lub złoty za dopłatą 310 PLN
Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +20% kolor czarny
Materiał: kompozyt sanitarny

Vena

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

vena 170

#WKVE-170-WS

170 x 75

185

4585,-

W cenie wanny:
Syfon klik-klak czyszczony od góry z przelewem slim chrom w standardzie
lub syfon klik-klak czyszczony od góry z przelewem prostokątnym slim chrom
lub odpływ klik-klak czyszczony od góry
Syfon klik-klak czyszczony od góry z przelewem prostokątnym slim złotym za dopłatą 275 PLN
Syfon automat z szybkim napełnianiem wanny przez przelew za dopłatą 515 PLN
Odpływ klik-klak czyszczony od góry biały, czarny, złoty lub graﬁtowy za dopłatą 310 PLN
Automatyczny syfon z przelewem czarny lub złoty za dopłatą 310 PLN
Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +20% kolor czarny
Materiał: kompozyt sanitarny

Vera

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

vera 170
vera 170 pod zabudowę
vera 180
vera 180 pod zabudowę

#WKV-170-WO
#WKV-170-WZ
#WKV-180-WO
#WKV-180-WZ

170 x 75
170 x 75
180 x 80
180 x 80

185
185
203
203

3940,2330,4260,2620,-

W cenie wanny:
Automatyczny syfon z przelewem chrom w standardzie
lub automatyczny syfon prostokątny z przelewem biały lub odpływ klik-klak chrom
Odpływ klik-klak czyszczony od góry za dopłatą 130 PLN
Syfon klik-klak czyszczony od góry z przelewem prostokątnym slim złotym za dopłatą 275 PLN
Syfon z szybkim napełnieniem wanny przez przelew za dopłatą 515 PLN
Odpływ klik-klak czyszczony od góry biały, czarny, złoty lub graﬁtowy za dopłatą 310 PLN
Syfon klik-klak z przelewem czarnym slim za dopłatą 310 PLN
Automatyczny syfon z przelewem czarnym lub złotym za dopłatą 310 PLN
Wanna dostępny we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +20% kolor czarny
Materiał: kompozyt sanitarny

Victoria

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

victoria 160
victoria 160 pod zabudowę
victoria 185
victoria 185 pod zabudowę

#WKV-160-WO
#WKV-160-WZ
#WKV-185-WO
#WKV-185-WZ

160 x 75
160 x 75
185 x 83
185 x 83

190
190
275
275

3940,2330,4260,2620,-

W cenie wanny:
Automatyczny syfon z przelewem chrom w standardzie
lub automatyczny syfon prostokątny z przelewem biały lub odpływ klik-klak chrom
Odpływ klik-klak czyszczony od góry za dopłatą 130 PLN
Syfon klik-klak czyszczony od góry z przelewem prostokątnym slim złotym za dopłatą 275 PLN
Syfon z szybkim napełnieniem wanny przez przelew za dopłatą 515 PLN
Odpływ klik-klak czyszczony od góry biały, czarny, złoty lub graﬁtowy za dopłatą 310 PLN
Syfon klik-klak z przelewem czarnym slim za dopłatą 310 PLN
Automatyczny syfon z przelewem czarnym lub złotym za dopłatą 310 PLN
Wanna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +20% kolor czarny
Materiał: kompozyt sanitarny

Olaya

new

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

lwie łapy

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

olaya 160
olaya 160
olaya 160
olaya 160

chrom
złote
białe
czarne

#WAO-160+CH
#WAO-160+ZL
#WAO-160+BI
#WAO-160+CZ

160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68

175
175
175
175

4160,4230,4050,4050,-

model

kolor Besco Glam

lwie łapy

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160
olaya glam 160

złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne

#WAO-160-GZC
#WAO-160-GZG
#WAO-160-GZW
#WAO-160-GZB
#WAO-160-GSC
#WAO-160-GSG
#WAO-160-GSW
#WAO-160-GSB
#WAO-160-GGC
#WAO-160-GGG
#WAO-160-GGW
#WAO-160-GGB

160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68
160 x 68

175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175

6785,6855,6675,6675,6785,6855,6675,6675,6785,6855,6675,6675,-

Syfon klik-klak z przelewem chrom za dopłatą 1045 PLN
Syfon klik-klak z przelewem czarny za dopłatą 1385 PLN
Syfon klik-klak z przelewem złoty za dopłatą 1650 PLN
Odpływ klik-klak chrom za dopłatą 565 PLN
Odpływ klik-klak czarny za dopłatą 970 PLN
Odpływ klik-klak złoty za dopłatą 1080 PLN
Materiał: akryl sanitarny

Amelia

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

lwie łapy

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

amelia 190
amelia 190
amelia 190
amelia 190
amelia b&w 190
amelia b&w 190
amelia b&w 190
amelia b&w 190

chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarny

#WKA-190W+CH
#WKA-190W+ZL
#WKA-190W+BI
#WKA-190W+CZ
#WKA-190+BWC
#WKA-190+BWG
#WKA-190+BWW
#WKA-190+BWB

190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77

200
200
200
200
200
200
200
200

4625,4625,4045,4045,5550,5550,4855,4855,-

model

kolor Besco Glam

lwie łapy

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190
amelia glam 190

złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne

#WKA-190+GZC
#WKA-190+GZG
#WKA-190+GZW
#WKA-190+GZB
#WKA-190+GSC
#WKA-190+GSG
#WKA-190+GSW
#WKA-190+GSB
#WKA-190+GGC
#WKA-190+GGG
#WKA-190+GGW
#WKA-190+GGB

190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77
190 x 77

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

7250,7250,6670,6670,7250,7250,6670,6670,7250,7250,6670,6670,-

Syfon klik-klak z przelewem chrom za dopłatą 1045 PLN
Syfon klik-klak z przelewem czarny za dopłatą 1385 PLN
Syfon klik-klak z przelewem złoty za dopłatą 1650 PLN
Odpływ klik-klak chrom za dopłatą 565 PLN
Odpływ klik-klak czarny za dopłatą 970 PLN
Odpływ klik-klak złoty za dopłatą 1080 PLN
Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +20% kolor czarny
Materiał: akryl sanitarny - kolor biały / kompozyt sanitarny - pozostałe kolory

Otylia Baby

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

indeks

wymiary [cm]

wysokość [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

otylia baby

#WOB

85 x 47

37

10

750,-

Wanna dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +150% do ceny wanny / +50% kolor czarny
Dostępne nóżki w kolorach: białym lub czarnym
Materiał: akryl sanitarny - kolor biały / kompozyt sanitarny - pozostałe kolory

Otylia

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

lwie łapy

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

otylia 160
otylia 160
otylia 160
otylia 160
otylia 170
otylia 170
otylia 170
otylia 170
otylia b&w 160
otylia b&w 160
otylia b&w 160
otylia b&w 160
otylia b&w 170
otylia b&w 170
otylia b&w 170
otylia b&w 170

chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne

#WKO-160W+CH
#WKO-160W+ZL
#WKO-160W+BI
#WKO-160W+CZ
#WKO-170W+CH
#WKO-170W+ZL
#WKO-170W+BI
#WKO-170W+CZ
#WKO-160W-BWC
#WKO-160W-BWG
#WKO-160W-BWW
#WKO-160W-BWB
#WKO-170W-BWC
#WKO-170W-BWG
#WKO-170W-BWW
#WKO-170W-BWB

160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77

180
180
180
180
190
190
190
190
180
180
180
180
190
190
190
190

4060,4060,3580,3580,4130,4130,3735,3735,4870,4870,4295,4295,4955,4955,4480,4480,-

model

kolor Besco Glam

lwie łapy

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena netto [PLN]

otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 160
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170
otylia glam 170

złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
złoty
złoty
złoty
złoty
srebrny
srebrny
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy
graﬁtowy

chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne
chrom
złote
białe
czarne

#WKO-160-GZC
#WKO-160-GZG
#WKO-160-GZW
#WKO-160-GZB
#WKO-160-GSC
#WKO-160-GSG
#WKO-160-GSW
#WKO-160-GSB
#WKO-160-GGC
#WKO-160-GGG
#WKO-160-GGW
#WKO-160-GGB
#WKO-170-GZC
#WKO-170-GZG
#WKO-170-GZW
#WKO-170-GZB
#WKO-170-GSC
#WKO-170-GSG
#WKO-170-GSW
#WKO-170-GSB
#WKO-170-GGC
#WKO-170-GGG
#WKO-170-GGW
#WKO-170-GGB

160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
160 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77
170 x 77

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

6685,6685,6205,6205,6685,6685,6205,6205,6685,6685,6205,6205,6755,6755,6360,6360,6755,6755,6360,6360,6755,6755,6360,6360,-

Syfon klik-klak z przelewem chrom za dopłatą 1045 PLN
Syfon klik-klak z przelewem czarny za dopłatą 1385 PLN
Syfon klik-klak z przelewem złoty za dopłatą 1650 PLN
Odpływ klik-klak chrom za dopłatą 565 PLN
Odpływ klik-klak czarny za dopłatą 970 PLN
Odpływ klik-klak złoty za dopłatą 1080 PLN
Wanna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny wanny / +20% kolor czarny
Materiał: akryl sanitarny - kolor biały / kompozyt sanitarny - pozostałe kolory

Wanny Besco Slim

Modern Slim

Quadro Slim

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

modern slim 140
modern slim 150
modern slim 160
modern slim 170
modern slim 180

#WAM-140-SL
#WAM-150-SL
#WAM-160-SL
#WAM-170-SL
#WAM-180-SL

140 x 70
150 x 70
160 x 70
170 x 70
180 x 80

136
149
162
168
210

995,1070,1175,1225,1375,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

quadro slim 155
quadro slim 165
quadro slim 170
quadro slim 175
quadro slim 180
quadro slim 190

#WAQ-155-SL
#WAQ-165-SL
#WAQ-170-SL
#WAQ-175-SL
#WAQ-180-SL
#WAQ-190-SL

155 x 70
165 x 75
170 x 75
175 x 80
180 x 80
190 x 90

155
180
185
195
203
260

1200,1240,1325,1375,1465,1670,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Intrica Slim

Shea Slim

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

intrica slim 150
intrica slim 160
intrica slim 170

#WAIN-150-SL
#WAIN-160-SL
#WAIN-170-SL

150 x 75
160 x 75
170 x 75

165
175
190

1100,1140,1220,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

shea slim 140
shea slim 150
shea slim 160
shea slim 170
shea slim 180

#WAS-140-SL
#WAS-150-SL
#WAS-160-SL
#WAS-170-SL
#WAS-180-SL

140 x 70
150 x 70
160 x 70
170 x 70
180 x 80

126
165
170
180
215

860,930,1050,1090,1375,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Vitae Slim

Vitae Slim+

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

vitae slim 150
vitae slim 160
vitae slim 170
vitae slim 180

#WAV-150-SL
#WAV-160-SL
#WAV-170-SL
#WAV-180-SL

150 x 75
160 x 75
170 x 75
180 x 80

150
175
190
200

1100,1140,1220,1365,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

vitae slim+ 150 / syfon chrom
vitae slim+ 160 / syfon chrom
vitae slim+ 170 / syfon chrom
vitae slim+ 180 / syfon chrom
vitae slim+ 150 / syfon złoty
vitae slim+ 160 / syfon złoty
vitae slim+ 170 / syfon złoty
vitae slim+ 180 / syfon złoty

#WAV-150-S+
#WAV-160-S+
#WAV-170-S+
#WAV-180-S+
#WAV-150-SZ+
#WAV-160-SZ+
#WAV-170-SZ+
#WAV-180-SZ+

150 x 75
160 x 75
170 x 75
180 x 80
150 x 75
160 x 75
170 x 75
180 x 80

150
175
190
200
150
175
190
200

1340,1370,1455,1600,1625,1660,1740,1885,-

Wanna w komplecie z syfonem klik-klak chrom czyszczonym od góry z przelewem prostokątnym slim
oraz ze stelażem. Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Materiał: akryl sanitarny

Talia Slim

Avita Slim

na wizualizacji wanna lewa

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

talia slim 150
talia slim 160
talia slim 170

#WAT-150-SL
#WAT-160-SL
#WAT-170-SL

150 x 70
160 x 75
170 x 75

150
175
190

1070,1175,1225,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

avita slim 150 p/l
avita slim 160 p/l
avita slim 170 p/l
avita slim 180 p/l

#WAV-150-NPS / NLS
#WAV-160-NPS / NLS
#WAV-170-NPS / NLS
#WAV-180-NPS / NLS

150 x 75
160 x 75
170 x 75
180 x 80

150
153
190
210

1280,1325,1365,1465,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Avita Slim+

Intima Slim

na wizualizacji wanna lewa

na wizualizacji wanna lewa

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l]

cena
netto [PLN]

avita slim+ 150 p/l syfon chrom
avita slim+ 160 p/l syfon chrom
avita slim+ 170 p/l syfon chrom
avita slim+ 180 p/l syfon chrom
avita slim+ 150 p/l syfon złoty
avita slim+ 160 p/l syfon złoty
avita slim+ 170 p/l syfon złoty
avita slim+ 180 p/l syfon złoty

#WAV-150-NPP / NLP
#WAV-160-NPP / NLP
#WAV-170-NPP / NLP
#WAV-180-NPP / NLP
#WAV-150-PPZ / LPZ
#WAV-160-PPZ / LPZ
#WAV-170-PPZ / LPZ
#WAV-180-PPZ / LPZ

150 x 75
160 x 75
170 x 75
180 x 80
150 x 75
160 x 75
170 x 75
180 x 80

1515,1555,1600,1685,1805,1840,1885,1970,-

150
153
190
210
150
153
190
210

Wanna w komplecie z syfonem klik-klak chrom czyszczonym od góry z przelewem prostokątnym slim oraz ze stelażem
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

intima slim 150 p/l
intima slim 160 p/l

#WAIT-150-SP / SL
#WAIT-160-SP / SL

150 x 85
160 x 90

168
193

1605,1760,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Intima Duo Slim

na wizualizacji wanna lewa

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

intima duo slim 170 p/l
intima duo slim 180 p/l

#WAID-170-SP / SL
#WAID-180-SP / SL

170 x 125
180 x 125

267
280

2075,2160,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Wanny Besco

Quadro

Modern

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa [cm]

cena
netto [PLN]

modern 120
modern 130
modern 140
modern 150
modern 160
modern 170
modern 180
obudowa uni 120
obudowa uni 130
obudowa uni 140
obudowa uni 150
obudowa uni 160
obudowa uni 170
obudowa uni 180

#WAM-120-MO
#WAM-130-MO
#WAM-140-MO
#WAM-150-MO
#WAM-160-MO
#WAM-170-MO
#WAM-180-MO
#OAP-12O-UNI
#OAP-130-UNI
#OAP-140-UNI
#OAP-150-UNI
#OAP-160-UNI
#OAP-170-UNI
#OAP-180-UNI

120 x 70
130 x 70
140 x 70
150 x 70
160 x 70
170 x 70
180 x 80
120
130
140
150
160
170
180

515,560,570,590,620,740,875,390,395,415,415,415,415,415,-

quadro 155
quadro 165
quadro 170
quadro 175
quadro 180
quadro 190
obudowa 155
obudowa 165
obudowa 170
obudowa 175
obudowa 180
obudowa 190

#WAQ-155-PK
#WAQ-165-PK
#WAQ-170-PK
#WAQ-175-PK
#WAQ-180-PK
#WAQ-190-PK
#OAQ-155-PK
#OAQ-165-PK
#OAQ-170-PK
#OAQ-175-PK
#OAQ-180-PK
#OAQ-190-PK

155 x 70
165 x 75
170 x 75
175 x 80
180 x 80
190 x 90
155
165
170
175
180
190

155
180
185
195
203
260
-

52
52
52
52
52
52
-

810,850,905,945,1050,1175,475,475,475,475,475,475,-

126
130
136
149
162
168
210
-

52
52
50
50
50
55
52
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Intrica

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Shea

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

intrica 150
intrica 160
intrica 170
obudowa 150
obudowa 160
obudowa 170

#WAIN-150-PK
#WAIN-160-PK
#WAIN-170-PK
#OAI-150-PK
#OAI-160-PK
#OAI-180-PK

150 x 75
160 x 75
170 x 75
150
160
170

165
175
190
-

52
52
52
-

735,905,945,475,475,475,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l] obudowa H [cm]

shea 140
shea 150
shea 160
shea 170
shea 180
obudowa uni 140
obudowa uni 150
obudowa uni 160
obudowa uni 170
obudowa uni 180

#WAS-140-PK
#WAS-150-PK
#WAS-160-PK
#WAS-170-PK
#WAS-180-PK
#OAP-140-UNI
#OAP-150-UNI
#OAP-160-UNI
#OAP-170-UNI
#OAP-180-UNI

140 x 70
150 x 70
160 x 70
170 x 70
180 x 80
140
150
160
170
180

126
165
170
180
215
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

50
50
50
55
52
-

cena
netto [PLN]
635,650,705,795,875,415,415,415,415,415,-

Optima

Vitae

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

vitae 150
vitae 160
vitae 170
vitae 180
obudowa 150
obudowa 160
obudowa 170
obudowa 180

#WAV-150-PK
#WAV-160-PK
#WAV-170-PK
#WAV-180-PK
#OAV-150-PK
#OAV-160-PK
#OAV-170-PK
#OAV-180-PK

150 x 75
160 x 75
170 x 75
180 x 80
150
160
170
180

150
175
190
200
-

52
52
52
52
-

810,850,905,1050,475,475,475,475,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l]

obudowa
H [cm]

cena
netto [PLN]

optima 140
optima 150
optima 160
optima premium 160
optima 170
optima premium 170
obudowa uni 140
obudowa uni 150
obudowa uni 160
obudowa uni 170

#WAO-140-PK
#WAO-150-PK
#WAO-160-PK
#WAO-160-PKP
#WAO-170-PK
#WAO-170-PKP
#OAP-140-UNI
#OAP-150-UNI
#OAP-160-UNI
#OAP-170-UNI

140 x 70
150 x 70
160 x 70
160 x 70
170 x 70
170 x 70
140
150
160
170

50
50
50
50
55
55
-

660,675,725,1190,855,1310,415,415,415,415,-

126
139
152
152
158
158
-

Zestaw Premium zawiera: wannę, zagłówek Ambition, 2 uchwyty Standard
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Talia

Aria / Aria Plus / Aria ProSafe

obud
H [cm

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

talia 140
talia 150
talia 160
talia premium 160
talia 170
talia premium 170
obudowa 140
obudowa 150
obudowa 160
obudowa 170

#WAT-140-PK
#WAT-150-PK
#WAT-160-PK
#WAT-160-PKP
#WAT-170-PK
#WAT-170-PKP
#OAT-140-PK
#OAT-150-PK
#OAT-160-PK
#OAT-170-PK

140 x 70
150 x 70
160 x 75
160 x 75
170 x 75
170 x 75
140
150
160
170

715,735,905,1370,945,1410,415,415,415,415,-

140
150
175
175
190
190
-

52
52
52
52
52
52
-

Zestaw Premium zawiera: wannę, zagłówek Ambition, 2 uchwyty Standard
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Aria Rehab

model

indeks

aria rehab 120
#WAR-120-PA
obudowa uni 120 #OAP-120-UNI

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l] obudowa H [cm]

aria 130
aria 140
aria 150
aria 160
aria 170
aria plus 130
aria plus 140
aria plus 150
aria plus 160
aria plus 170
aria ProSafe 140*
aria ProSafe 150*
obudowa uni 130
obudowa uni 140
obudowa uni 150
obudowa uni 160
obudowa uni 170

#WAA-130-PA
#WAA-140-PA
#WAA-150-PA
#WAA-160-PA
#WAA-170-PA
#WAA-130-PU
#WAA-140-PU
#WAA-150-PU
#WAA-160-PU
#WAA-170-PU
#WAA-140-PS
#WAA-150-PS
#OAP-130-UNI
#OAP-140-UNI
#OAP-150-UNI
#OAP-160-UNI
#OAP-170-UNI

130 x 70
140 x 70
150 x 70
160 x 70
170 x 70
130 x 70
140 x 70
150 x 70
160 x 70
170 x 70
140 x 70
150 x 70
130
140
150
160
170

113
126
139
152
158
113
126
139
152
158
118
130
-

52
50
50
50
55
52
50
50
50
55
-

Aria Plus w komplecie z 2 uchwytami Standard
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny
*wanna Aria ProSafe płytsza o 5 cm

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

120 x 70
120

100
-

52
-

720,390,-

Produkt w programie "Łazienka bez barier"
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

cena
netto [PLN]
570,600,610,660,750,700,715,725,750,870,800,835,395,415,415,415,415,-

Telimena

Avita

na wizualizacji wanna lewa

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

telimena 160
telimena 180
obudowa 160
obudowa 180

#WAT-160-JA
#WAT-180-JA
#OAT-160-JA
#OAT-180-JA

160 x 75
180 x 85
160
180

180
242
-

51
51
-

1340,2210,655,800,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz 2 panele boczne
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

avita 150 p/l
avita 160 p/l
avita 170 p/l
avita 180 p/l
obudowa 150 p/l
obudowa 160 p/l
obudowa 170 p/l
obudowa 180 p/l

#WAV-150-NP / NL
#WAV-160-NP / NL
#WAV-170-NP / NL
#WAV-180-NP / NL
OAV-150-NS
OAV-160-NS
OAV-170-NS
OAV-180-NS

150 x 75
160 x 75
170 x 75
180 x 80
150
160
170
180

825,865,905,1050,490,490,490,490,-

150
153
190
210
-

52
52
52
52
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Intima Duo

Intima

na wizualizacji wanna prawa

na wizualizacji wanna prawa

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

intima 150 p/l
intima 160 p/l
obudowa 150 p/l
obudowa 160 p/l

#WAIT-150-NP / NL
#WAIT-160-NP / NL
OAIT-150-NS
OAIT-160-NS

150 x 85
160 x 90
150
160

1110,1325,490,490,-

intima duo 170 p/l
intima duo 180 p/l
obudowa 170 p/l
obudowa 180 p/l

#WAID-170-NP / NL
#WAID-180-NP / NL
OAID-170-NS
OAID-180-NS

170 x 125
180 x 125
170
180

1605,1695,515,515,-

168
193
-

52
52
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż, zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

267
280
-

52
52
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż, zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Inﬁnity

Rima

na wizualizacji wanna lewa

na wizualizacji wanna lewa
model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

rima 130 p/l
rima 140 p/l
rima 150 p/l
rima 160 p/l
rima 170 p/l
obudowa 130 p/l
obudowa 140 p/l
obudowa 150 p/l
obudowa 160 p/l
obudowa 170 p/l

#WAR-130-NP / NL
#WAR-140-NP / NL
#WAR-150-NP / NL
#WAR-160-NP / NL
#WAR-170-NP / NL
OAR-130-NS
OAR-140-NS
OAR-150-NS
OAR-160-NS
OAR-170-NS

130 x 85
140 x 90
150 x 95
160 x 100
170 x 110
130
140
150
160
170

870,940,1050,1255,1465,475,475,485,485,485,-

135
165
175
200
215
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

55
55
55
55
55
-

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

inﬁnity 150 p/l
inﬁnity 160 p/l
inﬁnity 170 p/l
obudowa 150 p/l
obudowa 160 p/l
obudowa 170 p/l

#WAI-150-NP / NL
#WAI-160-NP / NL
#WAI-170-NP / NL
OAI-150-NS
OAI-160-NS
OAI-170-NS

150 x 90
160 x 100
170 x 110
150
160
170

1070,1280,1480,490,490,490,-

192
201
215
-

52
52
52
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż, zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Luna

Praktika

na wizualizacji wanna lewa

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

luna 150 p/l
#WAL-150-NP / NL 150 x 80
obudowa 150 p/l OAL-150-NP / NL
150

155
-

57
-

na wizualizacji wanna lewa

cena
netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

970,485,-

praktika 140 p/l
praktika 150 p/l
obudowa 140 p/l
obudowa 150 p/l

#WAP-140-NP / NL
#WAP-150-NP / NL
OAP-140-NP / NL
OAP-150-NP / NL

140 x 70
150 x 70
140
150

725,750,475,485,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa prawa lub lewa
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

132
142
-

54
55
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa prawa lub lewa
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Milena

Natalia

na wizualizacji wanna lewa

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

150 x 70
#WAM-150-NP / NL
milena 150 p/l
#WAM-150-NP$ / NL$ 150 x 70
milena
premium 150 p/l
150
obudowa 150 p/l OAM-150-NP / NL

140
140

50
50

-

-

cena
netto [PLN]
940,1445,485,-

na wizualizacji wanna lewa

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

150 x 100
natalia 150 p/l
#WAN-150-NP / NL
natalia
#WAN-150-NP$ / NL$ 150 x 100
premium 150 p/l
150
obudowa 150 p/l OAN-150-NP / NL

cena
netto [PLN]

155
155

56
56

1050,1480,-

-

-

485,-

Zestaw Premium zawiera: wannę, zagłówek Ambition, 2 uchwyty Standard
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa prawa lub lewa
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Zestaw Premium zawiera: wannę, zagłówek Ambition, 2 uchwyty Standard
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa prawa lub lewa
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Mia

Luksja

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

luksja 148
obudowa 148

#WAL-150-NS
OAL-150-NS

148 x 148
148

310
-

62
-

1640,655,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

mia 120
mia 130
mia 140
obudowa 120
obudowa 130
obudowa 140

#WAM-120-NS
#WAM-130-NS
#WAM-140-NS
OAM-120-NS
OAM-130-NS
OAM-140-NS

120 x 120
130 x 130
140 x 140
120
130
140

115
140
250
-

54
54
54
-

1175,1270,1410,485,485,485,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Inspiro

Wanna w komplecie z parawanem P-shape, wysokości 150 cm oraz ze stelażem
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż, zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Materiał: akryl sanitarny / szkło hartowane

na wizualizacji wanna lewa

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

inspiro 150 p/l + parawan
inspiro 160 p/l + parawan
inspiro 170 p/l + parawan
obudowa 150 p/l
obudowa 160 p/l
obudowa 170 p/l

#WAI-150-NPR / NLE
#WAI-160-NPR / NLE
#WAI-170-NPR / NLE
#OAI-150-II
#OAI-160-II
#OAI-170-II

150 x 70
160 x 70
170 x 70
150
160
170

170
180
190
-

51.5
51.5
51.5
-

1670,1775,1860,475,475,475,-

Integra

na wizualizacji wanna lewa

Wanna w komplecie z parawanem Ambition Premium 2- lub 3- skrzydłowym,
wysokość 140 cm oraz ze stelażem
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż, zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Materiał: akryl sanitarny / szkło hartowane

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

integra 150 p/l
integra 170 p/l
integra 150 p/l + parawan 2-skrzydłowy
integra 170 p/l + parawan 2-skrzydłowy
integra 150 p/l + parawan 3-skrzydłowy
integra 170 p/l + parawan 3-skrzydłowy
obudowa 150 p/l
obudowa 170 p/l

#WAI-150-PP / PL
#WAI-170-PP / PL
#WAI-150-PP2 / PL2
#WAI-170-PP2 / PL2
#WAI-150-PP3 / PL3
#WAI-170-PP3 / PL3
#OAI-150-NS
#OAI-170-NS

150 x 75
170 x 75
150 x 75
170 x 75
150 x 75
170 x 75
150
170

170
190
170
190
170
190
-

52
52
52
52
52
52
-

990,1070,1810,1900,2055,2155,475,475,-

Duo Slide II
Bezpieczne szkło hartowane 6 mm,
Proﬁl i uchwyt chrom błysk
Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi
Najwyższa jakość podwójnych, metalowych rolek
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany:
Duo Slide II 150: 147-151 cm
Duo Slide II 170: 167-171 cm
Duo Slide II 70: 68-70 cm
Szerokość wejścia:
Duo Slide II 150: 61 cm
Duo Slide II 170: 61 cm

stwórz kabinę
nawannową
łącząc drzwi Duo Slide II
z panelem Duo Slide II

model

indeks

wymiary [cm]

cena
netto [PLN]

duo slide II 150
duo slide II 170
panel duo slide II 70

DDS-II-150
DDS-II-170
PDS-II-70

150 x 150
170 x 150
70 x 150

1070,1155,470,-

Umywalki Besco

Assos

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

assos wolnostojąca
assos nablatowa
assos b&w wolnostojąca
assos b&w nablatowa

#UMD-A-WO
#UMD-A-NB
#UMD-A-WOBW
#UMD-A-NBNW

40 x 50 x 85
40 x 50 x 15
40 x 50 x 85
40 x 50 x 15

2255,975,2905,1630,-

model

kolor Besco Glam

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

assos glam wolnostojąca
assos glam wolnostojąca
assos glam wolnostojąca
assos glam nablatowa
assos glam nablatowa
assos glam nablatowa

złoty
srebrny
graﬁtowy
złoty
srebrny
graﬁtowy

#UMD-A-WOZ
#UMD-A-WOS
#UMD-A-WOG
#UMD-A-NBZ
#UMD-A-NBS
#UMD-A-NBG

40 x 50 x 85
40 x 50 x 85
40 x 50 x 85
40 x 50 x 15
40 x 50 x 15
40 x 50 x 15

3565,3565,3565,2290,2290,2290,-

Odpływ klik-klak chrom lub biały za dopłatą 125 PLN
Odpływ klik-klak czarny lub złoty za dopłatą 240 PLN
Umywalka dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny umywalki / +40% kolor czarny
Materiał: Mineral DuraBe

Assos S-Line

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

assos s-line wolnostojąca
assos s-line nablatowa
assos s-line b&w wolnostojąca
assos s-line b&w nablatowa

#UMD-AP-WO
#UMD-AP-NB
#UMD-AP-WOBW
#UMD-AP-NBNW

40 x 50 x 85
40 x 50 x 15
40 x 50 x 85
40 x 50 x 15

2390,1050,3035,1715,-

model

kolor Besco Glam

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

assos s-line glam wolnostojąca
assos s-line glam wolnostojąca
assos s-line glam wolnostojąca
assos s-line glam nablatowa
assos s-line glam nablatowa
assos s-line glam nablatowa

złoty
srebrny
graﬁtowy
złoty
srebrny
graﬁtowy

#UMD-AP-WOZ
#UMD-AP-WOS
#UMD-AP-WOG
#UMD-AP-NBZ
#UMD-AP-NBS
#UMD-AP-NBG

40 x 50 x 85
40 x 50 x 85
40 x 50 x 85
40 x 50 x 15
40 x 50 x 15
40 x 50 x 15

3695,3695,3695,2360,2360,2360,-

Odpływ klik-klak chrom lub biały za dopłatą 125 PLN
Odpływ klik-klak czarny lub złoty za dopłatą 240 PLN
Opcjonalny otwór na baterię w cenie umywalki
Umywalka dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny umywalki / +40% kolor czarny
Materiał: Mineral DuraBe

Vera

dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu
model

odpływ klik-klak

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

vera wolnostojąca
vera nablatowa

chrom
chrom

#UMD-V-WO
#UMD-V-NB

40 x 50 x 85
40 x 50 x 15

2240,975,-

model

wykończenie BescoGlam

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

vera glam wolnostojąca
vera glam wolnostojąca
vera glam wolnostojąca
vera glam nablatowa
vera glam nablatowa
vera glam nablatowa

złoty
srebrny
graﬁtowy
złoty
srebrny
graﬁtowy

#UMD-V-WOZ
#UMD-V-WOS
#UMD-V-WOG
#UMD-V-NBZ
#UMD-V-NBS
#UMD-V-NBG

40 x 50 x 85
40 x 50 x 85
40 x 50 x 85
40 x 50 x 15
40 x 50 x 15
40 x 50 x 15

3565,3565,3565,2290,2290,2290,-

Odpływ klik-klak chrom lub biały za dopłatą 125 PLN
Odpływ klik-klak czarny lub złoty za dopłatą 240 PLN
Opcjonalny otwór na baterię w cenie umywalki
Umywalka dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny umywalki / +40% kolor czarny
Materiał: Mineral DuraBe

Uniqa

model

odpływ klik-klak

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

uniqa wolnostojąca
uniqa wolnostojąca
uniqa nablatowa
uniqa nablatowa
uniqa b&w wolnostojąca
uniqa b&w wolnostojąca
uniqa b&w nablatowa
uniqa b&w nablatowa

chrom
biały
chrom
biały
chrom
biały
chrom
biały

#UMD-U-WO
#UMD-U-WOW
#UMD-U-NB
#UMD-U-NBB
#UMD-U-WBW
#UMD-U-WBWW
#UMD-U-NBW
#UMD-U-NBWW

32 x 46 x 84
32 x 46 x 84
32 x 46 x 17
32 x 46 x 17
32 x 46 x 84
32 x 46 x 84
32 x 46 x 17
32 x 46 x 17

3270,3270,1955,1955,4520,4520,3210,3210,-

model

kolor Besco Glam

odpływ klik-klak

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

uniqa glam wolnostojąca
uniqa glam wolnostojąca
uniqa glam wolnostojąca
uniqa glam wolnostojąca
uniqa glam wolnostojąca
uniqa glam wolnostojąca
uniqa glam nablatowa
uniqa glam nablatowa
uniqa glam nablatowa
uniqa glam nablatowa
uniqa glam nablatowa
uniqa glam nablatowa

złoty
złoty
srebrny
srebrny
graﬁtowy
graﬁtowy
złota
złota
srebrna
srebrna
graﬁtowa
graﬁtowa

chrom
biały
chrom
biały
chrom
biały
chrom
biały
chrom
biały
chrom
biały

#UMD-U-WGZ
#UMD-U-WGZW
#UMD-U-WGS
#UMD-U-WGSW
#UMD-U-WGG
#UMD-U-WGGW
#UMD-U-NGZ
#UMD-U-NGZW
#UMD-U-NGS
#UMD-U-NGSW
#UMD-U-NGG
#UMD-U-NGGW

32 x 46 x 84
32 x 46 x 84
32 x 46 x 84
32 x 46 x 84
32 x 46 x 84
32 x 46 x 84
32 x 46 x 17
32 x 46 x 17
32 x 46 x 17
32 x 46 x 17
32 x 46 x 17
32 x 46 x 17

4520,4520,4520,4520,4520,4520,3210,3210,3210,3210,3210,3210,-

Odpływ klik-klak czarny lub złoty za dopłatą 240 PLN
Umywalka dostępna we wszystkich kolorach palety RAL w pełnym kolorze lub w opcji dwukolorowej za dopłatą: +100% do ceny umywalki / +40% kolor czarny
Materiał: Mineral DuraBe

w komplecie
zaprojektowana przez Marcina Jędrzaka
dodatkowe informacje na stronie www.besco.eu

z odpływem
klik-klak
chrom lub białym

Baterie Besco

new

Decco

decco I* / II* / III**
model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

decco wannowa wolnostojąca I chrom
decco wannowa wolnostojąca I czarny matt
decco wannowa wolnostojąca I złota
decco wannowa wolnostojąca I graﬁt
decco wannowa wolnostojąca II chrom
decco wannowa wolnostojąca II czarny matt
decco wannowa wolnostojąca II złota
decco wannowa wolnostojąca II graﬁt
decco wannowa wolnostojąca III chrom
decco wannowa wolnostojąca III czarny matt
decco wannowa wolnostojąca III złota
decco wannowa wolnostojąca III graﬁt
decco wannowa 4-otworowa chrom
decco wannowa 4-otworowa czarny matt
decco wannowa 4-otworowa złota
decco wannowa 4-otworowa graﬁt
decco wannowa ścienna chrom
decco wannowa ścienna czarny matt
decco wannowa ścienna złota
decco wannowa ścienna graﬁt

BW-DI-CH
BW-DI-CZ
BW-DI-ZL
BW-DI-GR
BW-DII-CH
BW-DII-CZ
BW-DII-ZL
BW-DII-GR
BW-DIII-CH
BW-DIII-CZ
BW-DIII-ZL
BW-DIII-GR
BW-D4-CH
BW-D4-CZ
BW-D4-ZL
BW-D4-GR
BW-DS-CH
BW-DS-CZ
BW-DS-ZL
BW-DS-GR

2395,2525,2525,2550,2395,2525,2525,2550,2575,2850,2890,2950,1065,1260,1260,1350,975,1100,1100,1150,-

decco umywalkowa podtynkowa chrom
decco umywalkowa podtynkowa czarny matt
decco umywalkowa podtynkowa złota
decco umywalkowa podtynkowa graﬁt
decco umywalkowa I chrom
decco umywalkowa I czarny matt
decco umywalkowa I złota
decco umywalkowa I graﬁt
decco umywalkowa II chrom
decco umywalkowa II czarny matt
decco umywalkowa II złota
decco umywalkowa II graﬁt
decco bidetowa chrom
decco bidetowa czarny matt
decco bidetowa złota
decco bidetowa graﬁt

BU-DS-CH
BU-DS-CZ
BU-DS-ZL
BU-DS-GR
BU-DI-CH
BU-DI-CZ
BU-DI-ZL
BU-DI-GR
BU-DII-CH
BU-DII-CZ
BU-DII-ZL
BU-DII-GR
BB-D-CH
BB-D-CZ
BB-D-ZL
BB-D-GR

830,975,975,995,625,795,795,850,505,675,675,725,510,590,590,625,-

* Decco I i II montaż Easy-Fix, Decco II niższa o 8 cm
** Decco III montaż Easy-Box

Decco / Illusion
model

indeks

cena netto [PLN]

decco / illusion zestaw podtynkowy I chrom
decco / illusion zestaw podtynkowy I czarny matt
decco / illusion zestaw podtynkowy I złoty
decco / illusion zestaw podtynkowy I graﬁt
decco / illusion zestaw podtynkowy II chrom
decco / illusion zestaw podtynkowy II czarny matt
decco / illusion zestaw podtynkowy II złoty
decco / illusion zestaw podtynkowy II graﬁt
decco / illusion zestaw natynkowy chrom
decco / illusion zestaw natynkowy czarny matt
decco / illusion zestaw natynkowy złoty
decco / illusion zestaw natynkowy graﬁt
decco / illusion zestaw termostatyczny chrom
decco / illusion zestaw termostatyczny czarny matt
decco / illusion zestaw termostatyczny złoty
decco / illusion zestaw termostatyczny graﬁt

BP-DII-CH
BP-DII-CZ
BP-DII-ZL
BP-DII-GR
BP-DIII-CH
BP-DIII-CZ
BP-DIII-ZL
BP-DIII-GR
BP-DIN-CH
BP-DIN-CZ
BP-DIN-ZL
BP-DIN-GR
BP-DIT-CH
BP-DIT-CZ
BP-DIT-ZL
BP-DIT-GR

975,1115,1115,1190,1060,1205,1205,1250,1280,1440,1600,1625,1555,1770,1875,1925,-

baterie w kolorze graﬁt, w sprzedaży od lipca 2022 r.

Illusion

illusion I* / II*

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

illusion wannowa wolnostojąca I chrom
illusion wannowa wolnostojąca I czarny matt
illusion wannowa wolnostojąca I złota
illusion wannowa wolnostojąca II chrom
illusion wannowa wolnostojąca II czarny matt
illusion wannowa wolnostojąca II złota
illusion wannowa 4-otworowa chrom
illusion wannowa 4-otworowa czarny matt
illusion wannowa 4-otworowa złota
illusion wannowa ścienna chrom
illusion wannowa ścienna czarny matt
illusion wannowa ścienna złota

BW-II-CH
BW-II-CZ
BW-II-ZL
BW-III-CH
BW-III-CZ
BW-III-ZL
BW-I4-CH
BW-I4-CZ
BW-I4-ZL
BW-IS-CH
BW-IS-CZ
BW-IS-ZL

1795,1950,1950,1795,1950,1950,1065,1260,1260,975,1115,1115,-

illusion umywalkowa podtynkowa chrom
illusion umywalkowa podtynkowa czarny matt
illusion umywalkowa podtynkowa złota
illusion umywalkowa I chrom
illusion umywalkowa I czarny matt
illusion umywalkowa I złota
illusion umywalkowa II chrom
illusion umywalkowa II czarny matt
illusion umywalkowa II złota
illusion bidetowa chrom
illusion bidetowa czarny matt
illusion bidetowa złota

BU-IS-CH
BU-IS-CZ
BU-IS-ZL
BU-II-CH
BU-II-CZ
BU-II-ZL
BU-III-CH
BU-III-CZ
BU-III-ZL
BB-I-CH
BB-I-CZ
BB-I-ZL

830,975,975,505,560,560,505,560,560,455,530,530,-

* Illusion I i II montaż Easy-Fix, Illusion II niższa o 8 cm

Modern / Varium

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

modern wannowa wolnostojąca I chrom
modern wannowa wolnostojąca I czarny matt
modern wannowa wolnostojąca II chrom
modern wannowa wolnostojąca II czarny matt
varium wannowa wolnostojąca chrom
varium wannowa wolnostojąca czarny matt
modern / varium wannowa 4-otworowa chrom
modern / varium wannowa 4-otworowa czarny matt
modern / varium wannowa ścienna chrom
modern / varium wannowa ścienna czarny matt

BW-MI-CH
BW-MI-CZ
BW-MII-CH
BW-MII-CZ
BW-V-CH
BW-V-CZ
BW-MV4-CH
BW-MV4-CZ
BW-MVS-CH
BW-MVS-CZ

2395,2525,2395,2525,2395,2525,1260,1340,1115,1315,-

modern / varium podtynkowa umywalkowa chrom
modern / varium podtynkowa umywalkowa czarny matt
modern / varium umywalkowa I chrom
modern / varium umywalkowa I czarny matt
modern / varium umywalkowa II chrom
modern / varium umywalkowa II czarny matt
modern / varium bidetowa chrom
modern / varium bidetowa czarny matt

BU-MVS-CH
BU-MVS-CZ
BU-MVI-CH
BU-MVI-CZ
BU-MVII-CH
BU-MVII-CZ
BB-MV-CH
BB-MV-CZ

975,1115,705,790,520,595,530,615,-

model

indeks

cena netto [PLN]

modern / varium zestaw podtynkowy I chrom
modern / varium zestaw podtynkowy I czarny matt
modern / varium zestaw podtynkowy II chrom
modern / varium zestaw podtynkowy II czarny matt
modern / varium zestaw natynkowy chrom
modern / varium zestaw natynkowy czarny matt
modern / varium zestaw termostatyczny chrom
modern / varium zestaw termostatyczny czarny matt

BP-MVI-CH
BP-MVI-CZ
BP-MVII-CH
BP-MVII-CZ
BP-MVN-CH
BP-MVN-CZ
BP-MVT-CH
BP-MVT-CZ

1115,1315,1255,1435,1665,1915,1975,2200,-

Retro

retro I*

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

retro wannowa wolnostojąca I chrom
retro wannowa wolnostojąca I czarny matt
retro wannowa wolnostojąca I złota
retro umywalkowa I chrom
retro umywalkowa I czarny matt
retro umywalkowa I złota
retro umywalkowa II chrom
retro umywalkowa II czarny matt
retro umywalkowa II złota

BW-RI-CH
BW-RI-CZ
BW-RI-ZL
BU-RI-CH
BU-RI-CZ
BU-RI-ZL
BU-RII-CH
BU-RII-CZ
BU-RII-ZL

2395,2525,2525,765,805,805,710,740,740,-

retro zestaw natynkowy chrom
retro zestaw natynkowy czarny matt
retro zestaw natynkowy złoty

BP-R-CH
BP-R-CZ
BP-R-ZL

1455,1665,1815,-

* Retro I montaż Easy-Fix

new

Aspira

aspira*

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

aspira wannowa wolnostojąca chrom
aspira wannowa wolnostojąca czarny matt
aspira wannowa wolnostojąca złota
aspira wannowa wolnostojąca graﬁt
aspira wannowa 4-otworowa chrom
aspira wannowa 4-otworowa czarny matt
aspira wannowa 4-otworowa złota
aspira wannowa 4-otworowa graﬁt
aspira wannowa ścienna chrom
aspira wannowa ścienna czarny matt
aspira wannowa ścienna złota
aspira wannowa ścienna graﬁt

BW-A-CH
BW-A-CZ
BW-A-ZL
BW-A-GR
BW-A4-CH
BW-A4-CZ
BW-A4-ZL
BW-A4-GR
BW-AS-CH
BW-AS-CZ
BW-AS-ZL
BW-AS-GR

2395,2525,2525,2550,1280,1450,1525,1650,830,940,940,1050,-

aspira umywalkowa podtynkowa chrom
aspira umywalkowa podtynkowa czarny matt
aspira umywalkowa podtynkowa złota
aspira umywalkowa podtynkowa graﬁt
aspira umywalkowa I chrom
aspira umywalkowa I czarny matt
aspira umywalkowa I złota
aspira umywalkowa I graﬁt
aspira umywalkowa II chrom
aspira umywalkowa II czarny matt
aspira umywalkowa II złota
aspira umywalkowa II graﬁt

BU-AS-CH
BU-AS-CZ
BU-AS-ZL
BU-AS-GR
BU-AI-CH
BU-AI-CZ
BU-AI-ZL
BU-AI-GR
BU-AII-CH
BU-AII-CZ
BU-AII-ZL
BU-AII-GR

830,940,940,990,745,870,870,990,465,570,570,650,-

model

indeks

cena netto [PLN]

aspira zestaw podtynkowy I chrom
aspira zestaw podtynkowy I czarny matt
aspira zestaw podtynkowy I złoty
aspira zestaw podtynkowy I graﬁt
aspira zestaw podtynkowy II chrom
aspira zestaw podtynkowy II czarny matt
aspira zestaw podtynkowy II złoty
aspira zestaw podtynkowy II graﬁt
aspira zestaw natynkowy chrom
aspira zestaw natynkowy czarny matt
aspira zestaw natynkowy złoty
aspira zestaw natynkowy graﬁt

BP-AI-CH
BP-AI-CZ
BP-AI-ZL
BP-AI-GR
BP-AII-CH
BP-AII-CZ
BP-AII-ZL
BP-AII-GR
BP-AN-CH
BP-AN-CZ
BP-AN-ZL
BP-AN-GR

1045,1205,1280,1350,1130,1310,1385,1425,1690,1915,2020,2125,-

* Aspira montaż Easy-Fix

baterie w kolorze graﬁt, w sprzedaży od lipca 2022 r.

new

Veo
Kolekcja dostępna od lipca 2022 r.

umywalkowe / bidetowa

veo wannowa
ścienna
termostatyczna

veo bidetowa

veo wannowa
3-otworowa
podtynkowa

veo wannowa
4-otworowa
podtynkowa

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

veo wannowa wolnostojąca I chrom
veo wannowa wolnostojąca I czarny matt
veo wannowa wolnostojąca I złota
veo wannowa wolnostojąca I graﬁt
veo wannowa wolnostojąca II chrom
veo wannowa wolnostojąca II czarny matt
veo wannowa wolnostojąca II złota
veo wannowa wolnostojąca II graﬁt
veo wannowa ścienna termostatyczna chrom
veo wannowa ścienna termostatyczna czarny matt
veo wannowa ścienna termostatyczna złota
veo wannowa ścienna termostatyczna graﬁt
veo wannowa podtynkowa chrom
veo wannowa podtynkowa czarny matt
veo wannowa podtynkowa złota
veo wannowa podtynkowa graﬁt
veo wannowa 4-otworowa chrom
veo wannowa 4-otworowa czarny matt
veo wannowa 4-otworowa złoty
veo wannowa 4-otworowa graﬁt

BW-VI-CH
BW-VI-CZ
BW-VI-ZL
BW-VI-GR
BW-VII-CH
BW-VII-CZ
BW-VII-ZL
BW-VII-GR
BW-VST-CH
BW-VST-CZ
BW-VST-ZL
BW-VST-GR
BW-VSP-CH
BW-VSP-CZ
BW-VSP-ZL
BW-VSP-GR
BW-V4P-CH
BW-V4P-CZ
BW-V4P-ZL
BW-V4P-GR

2150,2350,2490,2490,1850,2050,2150,2150,1150,1280,1375,1375,1090,1225,1350,1350,1390,1550,1750,1750,-

veo umywalkowa podtynkowa chrom
veo umywalkowa podtynkowa czarny matt
veo umywalkowa podtynkowa złota
veo umywalkowa podtynkowa graﬁt
veo umywalkowa I chrom
veo umywalkowa I czarny matt
veo umywalkowa I złota
veo umywalkowa I graﬁt
veo umywalkowa II chrom
veo umywalkowa II czarny matt
veo umywalkowa II złota
veo umywalkowa II graﬁt
veo bidetowa chrom
veo bidetowa czarny matt
veo bidetowa złota
veo bidetowa graﬁt

BU-VS-CH
BU-VS-CZ
BU-VS-ZL
BU-VS-GR
BU-VI-CH
BU-VI-CZ
BU-VI-ZL
BU-VI-GR
BU-VII-CH
BU-VII-CZ
BU-VII-ZL
BU-VII-GR
BB-V-CH
BB-V-CZ
BB-V-ZL
BB-V-GR

570,670,740,740,510,570,590,590,390,440,490,490,445,495,575,575,-

veo wolnostojąca
I* / II**

veo umywalkowa
podtynkowa

veo umywalkowa I

veo umywalkowa II

* Veo I montaż Easy-Box
** Veo II montaż Slim Easy-Fix

zestaw higieniczny / bidetowy
veo
zestaw podtynkowy

veo
zestaw termostatyczny
natynkowy

veo
zestaw termostatyczny

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

veo zestaw prysznicowy podtynkowy chrom
veo zestaw prysznicowy podtynkowy czarny matt
veo zestaw prysznicowy podtynkowy złoty
veo zestaw prysznicowy podtynkowy graﬁt
veo zestaw prysznicowy natynkowy termostatyczny chrom
veo zestaw prysznicowy natynkowy termostatyczny czarny matt
veo zestaw prysznicowy natynkowy termostatyczny złoty
veo zestaw prysznicowy natynkowy termostatyczny graﬁt
veo zestaw prysznicowy termostatyczny chrom
veo zestaw prysznicowy termostatyczny czarny matt
veo zestaw prysznicowy termostatyczny złoty
veo zestaw prysznicowy termostatyczny graﬁt

BP-V-CH
BP-V-CZ
BP-V-ZL
BP-V-GR
BP-VNTI-CH
BP-VNTI-CZ
BP-VNTI-ZL
BP-VNTI-GR
BP-VNTII-CH
BP-VNTII-CZ
BP-VNTII-ZL
BP-VNTII-GR

1290,1490,1590,1590,1650,1950,2090,2090,1350,1545,1750,1750,-

veo zestaw higieniczny chrom
veo zestaw higieniczny czarny matt
veo zestaw higieniczny złoty
veo zestaw higieniczny graﬁt

BB-VZ-CH
BB-VZ-CZ
BB-VZ-ZL
BB-VZ-GR

355,395,440,440,-

new
Deszczownice

model

indeks

cena netto [PLN]

uni r chrom
uni r czarny matt
uni r złota
uni r graﬁtowa
uni s chrom
uni s czarny matt
uni s złota
uni s graﬁtowa

DP-UO-CH
DP-UO-CZ
DP-UO-ZL
DP-UO-GR
DP-UK-CH
DP-UK-CZ
DP-UK-ZL
DP-UK-GR

330,365,475,475,365,395,495,495,-

uniwersalna deszczownica, odpowiednia do wszystkich zestawów prysznicowych
w sprzedaży od czerwca 2022 r.

uni s

uni r

Kabiny prysznicowe Besco

Modern Black 190
new

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

modern black 80
modern black 90

MPB-80-190-C
MPB-90-190-C

80 x 80 x 190
90 x 90 x 190

przejrzyste
przejrzyste

1685,1685,-

Bezpieczne szkło 6 mm, proﬁl czarny matt
Magnetyczna uszczelka w drzwiach
Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi
Największa jakość podwójnych nylonowo – stalowych rolek, które objęte są 3-letnią ochroną gwarancyjną door-to-door
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Modern 80: 78,5-80,5 cm / stronę
Modern 90: 88,5-90,5 cm / stronę
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Szerokość wejścia: Modern 80: 41 cm, Modern 90: 52 cm
Promień: 55 cm
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Asco UltraSlim, Aron SlimLine, Alex, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

w sprzedaży od czerwca 2022 r.

Modern Black 190
new

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

modern black 80
modern black 90

MKB-80-190-C
MKB-90-190-C

80 x 80 x 190
90 x 90 x 190

przejrzyste
przejrzyste

1685,1685,-

Bezpieczne szkło 6 mm, proﬁl czarny matt
Magnetyczna uszczelka w drzwiach
Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi
Największa jakość podwójnych nylonowo – stalowych rolek, które objęte są 3-letnią ochroną gwarancyjną door-to-door
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Modern 80: 78,5-80,5 cm / stronę
Modern 90: 88,5-90,5 cm / stronę
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Szerokość wejścia: Modern 80: 41 cm, Modern 90: 48 cm
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro SlimLine, Aquarius SlimLine, Oskar, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

w sprzedaży od czerwca 2022 r.

Modern 185
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

modern 100
modern 120
modern 100
modern 120
modern 100
modern 120

MA-100-80-C
MA-120-90-C
MA-100-80-M
MA-120-90-M
MA-100-80-G
MA-120-90-G

100 x 80 x 185
120 x 90 x 185
100 x 80 x 185
120 x 90 x 185
100 x 80 x 185
120 x 90 x 185

przejrzyste
przejrzyste
mrożone
mrożone
graﬁtowe
graﬁtowe

1655,1825,1655,1825,1770,1940,-

Bezpieczne szkło 6 mm, proﬁl chrom błysk
Magnetyczna uszczelka w drzwiach
Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi
Największa jakość podwójnych nylonowo – stalowych rolek, które objęte są 3-letnią ochroną gwarancyjna door-to-door
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie z przejrzystym szkłem
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany:
Modern 100: 98,5-100,5 cm / 78,5-80,5 cm
Modern 120: 118,5-120,5 cm / 88,5-90,5 cm
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Szerokość wejścia: Modern 100: 47 cm, Modern 120: 52 cm
Dedykowane brodziki: Saturn
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Modern 185
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

modern 80
modern 90
modern 80
modern 90
modern 80
modern 90

MP-80-185-C
MP-90-185-C
MP-80-185-M
MP-90-185-M
MP-80-185-G
MP-90-185-G

80 x 80 x 185
90 x 90 x 185
80 x 80 x 185
90 x 90 x 185
80 x 80 x 185
90 x 90 x 185

przejrzyste
przejrzyste
mrożone
mrożone
graﬁtowe
graﬁtowe

1540,1540,1540,1540,1670,1670,-

Bezpieczne szkło 6 mm, proﬁl chrom błysk
Magnetyczna uszczelka w drzwiach
Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi
Największa jakość podwójnych nylonowo - stalowych rolek, które objęte są 3-letnią ochroną gwarancyjną door-to-door
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie z przejrzystym szkłem
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany: Modern 80: 78,5-80,5 cm / stronę
Modern 90: 88,5-90,5 cm / stronę. Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Szerokość wejścia: Modern 80: 41 cm, Modern 90: 52 cm
Promień: 55 cm
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Asco UltraSlim, Aron SlimLine, Alex, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Modern 165
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

modern 80
modern 90
modern 80
modern 90
modern 80
modern 90

MP-80-165-C
MP-90-165-C
MP-80-165-M
MP-90-165-M
MP-80-165-G
MP-90-165-G

80 x 80 x 165
90 x 90 x 165
80 x 80 x 165
90 x 90 x 165
80 x 80 x 165
90 x 90 x 165

przejrzyste
przejrzyste
mrożone
mrożone
graﬁtowe
graﬁtowe

1540,1540,1540,1540,1670,1670,-

Bezpieczne szkło 6 mm, proﬁl chrom błysk
Magnetyczna uszczelka w drzwiach. Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi
Największa jakość podwójnych nylonowo - stalowych rolek, które objęte są 3-letnią ochroną gwarancyjną door-to-door
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie z przejrzystym szkłem
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Modern 80: 78,5-80,5 cm / stronę
Modern 90: 88,5-90,5 cm / stronę
Promień: 55 cm
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Szerokość wejścia: Modern 80: 41 cm, Modern 90: 52 cm
Dedykowane brodziki: Diper I, Diper II, Oliver I, Oliver II

Modern 185
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

modern 80
modern 90
modern 80
modern 90
modern 80
modern 90

MK-80-185-C
MK-90-185-C
MK-80-185-M
MK-90-185-M
MK-80-185-G
MK-90-185-G

80 x 80 x 185
90 x 90 x 185
80 x 80 x 185
90 x 90 x 185
80 x 80 x 185
90 x 90 x 185

przejrzyste
przejrzyste
mrożone
mrożone
graﬁtowe
graﬁtowe

1540,1540,1540,1540,1670,1670,-

Bezpieczne szkło 6 mm, proﬁl chrom błysk
Magnetyczna uszczelka w drzwiach. Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi
Największa jakość podwójnych nylonowo - stalowych rolek, które objęte są 3-letnią ochroną gwarancyjną door-to-door
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie z przejrzystym szkłem
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Modern 80: 78,5-80,5 cm / stronę
Modern 90: 88,5-90,5 cm / stronę
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Szerokość wejścia: Modern 80: 41 cm, Modern 90: 48 cm
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro SlimLine, Aquarius SlimLine, Oskar, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Modern 165
kabina prysznicowa kwadratowa

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

modern 80
modern 90
modern 80
modern 90
modern 80
modern 90

MK-80-165-C
MK-90-165-C
MK-80-165-M
MK-90-165-M
MK-80-165-G
MK-90-165-G

80 x 80 x 165
90 x 90 x 165
80 x 80 x 165
90 x 90 x 165
80 x 80 x 165
90 x 90 x 165

przejrzyste
przejrzyste
mrożone
mrożone
graﬁtowe
graﬁtowe

1540,1540,1540,1540,1670,1670,-

Bezpieczne szkło 6 mm, proﬁl chrom błysk
Magnetyczna uszczelka w drzwiach. Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi
Największa jakość podwójnych nylonowo - stalowych rolek, które objęte są 3-letnią ochroną gwarancyjną door-to-door
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie z przejrzystym szkłem
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Modern 80: 78,5-80,5 cm / stronę
Modern 90: 88,5-90,5 cm / stronę
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Szerokość wejścia: Modern 80: 41 cm, Modern 90: 52 cm
Dedykowane brodziki: Igor, Ares

Viva 195
kabina prysznicowa pięciokątna

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

viva 90 p/l

V5P-90-195-C / V5L-90-195-C

90 x 90 x 195

przejrzyste

2975,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki chrom błysk
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Viva 90: 88,5-91 cm / stronę
Magnetyczna uszczelka w drzwiach
Zawias unoszący drzwi
Rynienka odprowadzająca wodę do wewnątrz kabiny,
Szerokość wejścia: Viva 90: 59,7 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Bergo SlimLine
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

na wizualizacji kabina lewa

Viva 195
kabina prysznicowa kwadratowa
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

viva 80
viva 90

VK-80-195-C
VK-90-195-C

80 x 80 x 195
90 x 90 x 195

przejrzyste
przejrzyste

2975,2975,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki chrom błysk
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ścian
Zawias unoszący drzwi
Rynienka odprowadzajaca wodę do wewnątrz kabiny
Szerokość wejścia: Viva 80: 73.3 cm, Viva 90: 80.3 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Viva 195
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

viva 80 p/l
viva 90 p/l

VKP-80-195-C / VKL-80-195-C
VKP-90-195-C / VKL-90-195-C

80 x 80 x 195
90 x 90 x 195

przejrzyste
przejrzyste

2975,2975,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki chrom błysk
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ścian
Zawias unoszący drzwi
Rynienka odprowadzajaca wodę do wewnątrz kabiny
Szerokość wejścia: Viva 80: 48.2 cm, Viva 90: 57.4 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

na wizualizacji kabina prawa

Viva 195
kabina prysznicowa półokrągła
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

viva 80
viva 90

VP-80-195-C
VP-90-195-C

80 x 80 x 195
90 x 90 x 195

przejrzyste
przejrzyste

2975,2975,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki chrom błysk
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ścian
Zawias unoszący drzwi
Rynienka odprowadzajaca wodę do wewnątrz kabiny
Szerokość wejścia: Viva 80: 72.7 cm, Viva 90: 72.7 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Promień: 55 cm
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Asco UltraSlim, Aron SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Viva 195
kabina prysznicowa prostokątna

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

viva 100 p/l
viva 120 p/l
viva 120 p/l

VPP-100-195C / VPL-100-195C
VPP-128-195C / VPL-128-195C
VPP-129-195C / VPL-129-195C

100 x 80 x 195
120 x 80 x 195
120 x 90 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

2865,2935,3000,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki chrom błysk
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ścian
Zawias unoszący drzwi
Rynienka odprowadzajaca wodę do wewnątrz kabiny
Szerokość wejścia: Viva 100x80: 63.3 cm, Viva 120x80: 63.3 cm, Viva 120x90: 63.3 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

na wizualizacji kabina prawa

Pixa
kabina prysznicowa kwadratowa
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

pixa 90 p/l

PKP-90-195-C / PKL-90-195-C

90 x 90 x 195

przejrzyste

2065,-

Bezpieczne szkło hartowane 6 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki chrom błysk
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Pixa 90: 88-90 cm / stronę
Zawiasy unoszące drzwi, zlicowane z taﬂą szkła
Listwa progowa zwiększająca szczelność kabiny
Szerokość wejścia: Pixa 90: 58,2 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

na wizualizacji kabina prawa

Pixa 195
kabina prysznicowa prostokątna
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

pixa 100 p/l
pixa 100 p/l
pixa 120 p/l
pixa 120 p/l

PPP-108-195C / PPL-108-195C
PPP-109-195C / PPL-109-195C
PPP-128-195C / PPL-128-195C
PPP-129-195C / PPL-129-195C

100 x 80 x 195
100 x 90 x 195
120 x 80 x 195
120 x 90 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

2090,2090,2115,2135,-

Bezpieczne szkło hartowane 6 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki chrom błysk
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Pixa 100x80: 98-100 cm / 78-80 cm
Pixa 100x90: 98-100 cm / 88-90 cm
Pixa 120x80: 118-120 cm / 78-80 cm
Pixa 120x90: 118-120 cm / 88-90 cm
Zawiasy unoszące drzwi, zlicowane z taﬂą szkła; listwa progowa zwiększająca szczelność kabiny
Rynienka odprowadzająca wodę do wewnątrz kabiny
Szerokość wejścia: Pixa 100x80: 58,2 cm; Pixa 100x90: 58,2 cm
Pixa 100x90: 58,2 cm: Pixa 120x80: 58,2 cm; Pixa 120x90: 58,2 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie

na wizualizacji kabina prawa

Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Alpina SlimLine, Nox UltraSlim, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Pixa Black New
kabina prysznicowa kwadratowa

new

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

pixa black new 90 p/l

PKP-90-195-B / PKL-90-195-B

90 x 90 x 195

przejrzyste

2250,-

Bezpieczne szkło hartowane 6 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki czarny matt
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Pixa 90: 88-90 cm / stronę
Zawiasy unoszące drzwi, zlicowane z taﬂą szkła
Listwa progowa zwiększająca szczelność kabiny
Szerokość wejścia: Pixa 90: 58,2 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

na wizualizacji kabina prawa

w sprzedaży od lipca 2022 r.

Pixa Black New
kabina prysznicowa prostokątna

new

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

pixa black new 100 p/l
pixa black new 100 p/l
pixa black new 120 p/l
pixa black new 120 p/l

PPP-108-195B / PPL-108-195B
PPP-109-195B / PPL-109-195B
PPP-128-195B / PPL-128-195B
PPP-129-195B / PPL-129-195B

100 x 80 x 195
100 x 90 x 195
120 x 80 x 195
120 x 90 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

2250,2275,2295,2325,-

Bezpieczne szkło hartowane 6 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki czarny matt
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Pixa 100x80: 98-100 cm / 78-80 cm
Pixa 100x90: 98-100 cm / 88-90 cm
Pixa 120x80: 118-120 cm / 78-80 cm
Pixa 120x90: 118-120 cm / 88-90 cm
Zawiasy unoszące drzwi, zlicowane z taﬂą szkła; listwa progowa zwiększająca szczelność kabiny
Rynienka odprowadzająca wodę do wewnątrz kabiny
Szerokość wejścia: Pixa 100x80: 58,2 cm; Pixa 100x90: 58,2 cm
Pixa 100x90: 58,2 cm: Pixa 120x80: 58,2 cm; Pixa 120x90: 58,2 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie

na wizualizacji kabina prawa

w sprzedaży od lipca 2022 r.

Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Alpina SlimLine, Nox UltraSlim, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Indre
kabina prysznicowa walk in

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

indre

IW-140-90-C

140 x 90 x 195

przejrzyste

2645,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl i wspornik chrom błysk
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany: Indre 140: 139-139.5 / 89-89.5
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Szerokość wejścia:
Indre 140: 54 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Leafy
kabina prysznicowa walk in

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

leafy 100
leafy 110
leafy 120

LF-100-200C
LF-110-200C
LF-120-200C

100 x 200
110 x 200
120 x 200

przejrzyste z motywem
przejrzyste z motywem
przejrzyste z motywem

1280,1330,1395,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl i wspornik czarny matt
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany
Max. długość wspornika 120 cm
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Alpina SlimLine, Nox UltraSlim, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Vayo
kabina prysznicowa walk in

new

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

vayo 90*
vayo 100
vayo 110
vayo 120
vayo 130*
vayo 140*

VY-90-200C
VY-100-200C
VY-110-200C
VY-120-200C
VY-130-200C
VY-140-200C

90 x 200
100 x 200
110 x 200
120 x 200
130 x 200
140 x 200

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1300,1335,1395,1440,1550,1650,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki chrom błysk
Max. długość wspornika 120 cm
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany
Drzwi przesuwne
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Alpina SlimLine, Nox UltraSlim, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo
* nowe wymiary 90, 130 i 140 w sprzedaży od lipca 2022 r.

Vayo Black
kabina prysznicowa walk in

new

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

vayo black 90*
vayo black 100
vayo black 110
vayo black 120
vayo black 130*
vayo black 140*

VYB-90-200C
VYB-100-200C
VYB-110-200C
VYB-120-200C
VYB-130-200C
VYB-140-200C

90 x 200
100 x 200
110 x 200
120 x 200
130 x 200
140 x 200

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1350,1395,1435,1510,1590,1750,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl i wsporniki czarny matt
Max. długość wspornika 120 cm
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany
Drzwi przesuwne
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo
* nowe wymiary 90, 130 i 140 w sprzedaży od lipca 2022 r.

Icon
kabina prysznicowa walk in

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

icon 100
icon 110
icon 120

IC-100-200C
IC-110-200C
IC-120-200C

100 x 200
110 x 200
120 x 200

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1395,1435,1510,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl i wspornik czarny matt
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Wysokość 200-260 cm, górny wspornik montowany do suﬁtu
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Alpina SlimLine, Nox UltraSlim, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Eco-N
kabina prysznicowa walk in + panel Flex

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

eco-n 90
eco-n 100
eco-n 110
eco-n 120
panel ﬂex 30

EN-90-195C
EN-100-195C
EN-110-195C
EN-120-195C
PEF-30-195C

90 x 195
100 x 195
110 x 195
120 x 195
30 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

765,840,880,915,510,-

Bezpieczne szkło 6 mm. Proﬁl i wspornik chrom błysk
Max. długość wspornika 120 cm
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany:
Eco-N 90: 88.5-90 cm, Eco-N 100: 98.5-100 cm
Eco-N 110: 108.5-110 cm, Eco-N 120: 118.5-120 cm
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Możliwość montażu panelu bocznego (Flex 30)
Zawias kolumnowy w panelu bocznym
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Acro UltraSlim, Alpina SlimLine, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Eco-N Black
kabina prysznicowa walk in + panel Flex
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

eco-n black 90
eco-n black 100
eco-n black 110
eco-n black 120
panel ﬂex black 30

ENB-90-195C
ENB-100-195C
ENB-110-195C
ENB-120-195C
PEFB-30-195C

90 x 195
100 x 195
110 x 195
120 x 195
30 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

815,880,920,965,530,-

Bezpieczne szkło 6 mm. Proﬁl i wspornik czarny matt
Max. długość wspornika 120 cm
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany:
Eco-N Black 90: 88.5-90 cm, Eco-N Black 100: 98.5-100 cm
Eco-N Black110: 108.5-110 cm, Eco-N Black 120: 118.5-120 cm
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Możliwość montażu panelu bocznego (Flex black 30)
Zawias kolumnowy w panelu bocznym
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Acro UltraSlim, Alpina SlimLine, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Aveo
kabina prysznicowa walk in + panel
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

aveo 90
aveo 100
aveo 110
aveo 120
aveo 130
aveo 140
panel aveo 30
panel aveo 50

AV-90-195-C
AV-100-195-C
AV-110-195-C
AV-120-195-C
AV-130-195-C
AV-140-195-C
PA-30-195-C
PA-50-195-C

90 x 195
100 x 195
110 x 195
120 x 195
130 x 195
140 x 195
30 x 195
50 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1215,1235,1255,1295,1420,1495,530,530,-

Bezpieczne szkło 8 mm. Proﬁl i wspornik chrom błysk
Max. długość wspornika 120 cm
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Aveo 90: 88.5-90 cm, Aveo 100: 98.5-100 cm, Aveo 110: 108.5-110 cm
Aveo 120: 118.5-120 cm, Aveo 130: 128.5-130 cm, Aveo 140: 138.5-140 cm
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Acro UltraSlim, Alpina SlimLine, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Aveo Due
kabina prysznicowa walk in + panel

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

aveo due 90
aveo due 100
aveo due 110
aveo due 120
aveo due 130
aveo due 140
panel aveo 30
panel aveo 50

AVD-90-195C
AVD-100-195C
AVD-110-195C
AVD-120-195C
AVD-130-195C
AVD-140-195C
PA-30-195-C
PA-50-195-C

90 x 195
100 x 195
110 x 195
120 x 195
130 x 195
140 x 195
30 x 195
50 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1495,1540,1570,1640,1685,1715,530,530,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Wsporniki chrom błysk
Max. długość wsporników 120 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Acro UltraSlim, Alpina SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Aveo Black
kabina prysznicowa walk in + panel

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

aveo black 90
aveo black 100
aveo black 110
aveo black 120
aveo black 130
aveo black 140
panel aveo black 30
panel aveo black 50

AVB-90-195C
AVB-100-195C
AVB-110-195C
AVB-120-195C
AVB-130-195C
AVB-140-195C
PAB-30-195-C
PAB-50-195-C

90 x 195
100 x 195
110 x 195
120 x 195
130 x 195
140 x 195
30 x 195
50 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1270,1305,1330,1355,1485,1560,800,800,-

Bezpieczne szkło 8 mm. Proﬁl i wspornik czarny matt
Max. długość wspornika 120 cm
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Aveo Black 90: 88.5-90 cm, Aveo Black 100: 98.5-100 cm, Aveo Black 110: 108.5-110 cm
Aveo Black 120: 118.5-120 cm, Aveo Black 130: 128.5-130 cm, Aveo Black 140: 138.5-140 cm
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Acro UltraSlim, Alpina SlimLine, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Aveo Due Black
kabina prysznicowa walk in + panel
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

aveo due black 90
aveo due black 100
aveo due black 110
aveo due black 120
aveo due black 130
aveo due black 140
panel aveo black 30
panel aveo black 50

ADB-90-195C
ADB-100-195C
ADB-110-195C
ADB-120-195C
ADB-130-195C
ADB-140-195C
PAB-30-195-C
PAB-50-195-C

90 x 195
100 x 195
110 x 195
120 x 195
130 x 195
140 x 195
30 x 195
50 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1620,1660,1695,1755,1805,1845,800,800,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Wsporniki czarny matt
Max. długość wsporników 120 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Acro UltraSlim, Alpina SlimLine, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Toca
kabina prysznicowa walk in
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

toca 90
toca 100
toca 110
toca 120

TCB-90-190C
TCB-100-190C
TCB-110-190C
TCB-120-190C

90 x 190
100 x 190
110 x 190
120 x 190

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1270,1305,1330,1340,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl i wspornik czarny matt
Aluminiowa czarna ramka
Max. długość wspornika 120 cm
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ścian
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Acro UltraSlim, Alpina SlimLine, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Excea
kabina prysznicowa walk in

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

excea 100
excea 100
excea 120
excea 120

EXC-108-190B
EXC-109-190B
EXC-128-190B
EXC-129-190B

100 x 80 x 190
100 x 90 x 190
120 x 80 x 190
120 x 90 x 190

przejrzyste z motywem
przejrzyste z motywem
przejrzyste z motywem
przejrzyste z motywem

2030,2080,2140,2205,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁle i wsporniki czarny matt
Motyw kraty na szkle
Uniwersalny model prawy / lewy montaż
Szerokość wejścia: Excea 100: 48 cm, Excea 120: 58 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Alpina SlimLine, Nox UltraSlim, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Exo-C
drzwi prysznicowe uchylne + panel

model

indeks

wymiary [cm]

exo-c 100
exo-c 110
exo-c 120
panel exo-ch 80
panel exo-ch 90
panel exo-ch 100

EC-100-190C
EC-110-190C
EC-120-190C
PCH-80-190C
PCH-90-190C
PCH-100-190C

100 x 190
110 x 190
120 x 190
80 x 190
90 x 190
100 x 190

kolor szkła

cena netto [PLN]

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1365,1405,1440,695,750,810,-

Bezpieczne szkło 6 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki chrom błysk
Zawias kolumnowy unoszący 15 mm
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany
Exo-C 100: 98.5-100 cm
Exo-C 110: 108.5-110 cm
Exo-C 120: 118.5-120 cm
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie

stwórz kabinę
prysznicową

Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

łącząc drzwi Exo-C
z panelem Exo-CH

Exo-C Black
drzwi prysznicowe uchylne + panel
model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

exo-c black 100
exo-c black 110
exo-c black 120
panel exo-ch black 80
panel exo-ch black 90
panel exo-ch black 100

ECB-100-190C
ECB-110-190C
ECB-120-190C
PCH-8B-190C
PCH-9B-190C
PCH-10B-190C

100 x 190
110 x 190
120 x 190
80 x 190
90 x 190
100 x 190

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1420,1455,1510,725,780,840,-

Bezpieczne szkło 6 mm
Proﬁl, zawiasy i wsporniki czarny matt
Zawias kolumnowy unoszący 15 mm
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany
Exo-C Black 100: 98.5-100 cm
Exo-C Black 110: 108.5-110 cm
Exo-C Black 120: 118.5-120 cm
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie

stwórz kabinę
prysznicową

Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

łącząc drzwi Exo-C Black
z panelem
Exo-CH Black

Exo-H
drzwi prysznicowe składane + panel

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

exo-h 80
exo-h 90
exo-h 100
panel exo-ch 80
panel exo-ch 90
panel exo-ch 100

EH-80-190C
EH-90-190C
EH-100-190C
PCH-80-190C
PCH-90-190C
PCH-100-190C

80 x 190
90 x 190
100 x 190
80 x 190
90 x 190
100 x 190

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

990,1060,1105,695,750,810,-

Bezpieczne szkło 6 mm
Proﬁl i zawiasy chrom błysk
Regulacja ścienna niwelacja nierówności ściany
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Powłoka Besco ProClean w standardzie

Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Vexo, Vexo Black,
Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

stwórz kabinę
prysznicową
łącząc drzwi Exo-H
z panelem Exo-CH

Viva
drzwi prysznicowe uchylne

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

viva p/l

DVP-100-195C / DVL-100-195C

100 x 195

przejrzyste

cena netto [PLN]

1955,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl, zawiasy i wspornik chrom błysk
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany
Magnetyczna uszczelka w drzwiach
Zawias unoszący drzwi
Rynienka odprowadzająca wodę do wewnątrz
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

na wizualizacji drzwi prawe

Actis
drzwi prysznicowe + panel

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

actis 100
actis 120
panel actis 80
panel actis 90

DA-100
DA-120
PA-80
PA-90

100 x 195
120 x 195
80 x 195
90 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

2020,2050,530,530,-

Bezpieczne szkło 8 mm
Proﬁl chrom błysk
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ścian
System cichego domykania drzwi
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Szerokość wejścia: Actis 100: 36.5 cm, Actis 120: 46.5 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie

stwórz kabinę
prysznicową
łącząc drzwi Actis
z panelem Actis

Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Duo Slide
drzwi prysznicowe + panel

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

duo slide 100
duo slide 110
duo slide 120
duo slide 130
duo slide 140
panel duo slide 80
panel duo slide 90

DDS-100
DDS-110
DDS-120
DDS-130
DDS-140
PDS-80
PDS-90

100 x 195
110 x 195
120 x 195
130 x 195
140 x 195
80 x 195
90 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

960,990,1005,1040,1075,530,530,-

Bezpieczne szkło 6 mm. Proﬁl chrom błysk. Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Duo Slide 100: 98-102 cm, Duo Slide 110: 108-112 cm, Duo Slide 120: 118-122 cm
Duo Slide 130: 128-132 cm, Duo Slide 140: 138-142 cm
Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi. Najwyższa jakość podwójnych metalowych rolek
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Szerokość wejścia: Duo Slide 100: 36.5 cm, Duo Slide 110: 41.5 cm
Duo Slide 120: 46.5 cm, Duo Slide 130: 51.5 cm, Duo Slide 140: 56.5 cm

stwórz kabinę
prysznicową
łącząc drzwi Duo Slide
z panelem Duo Slide

Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Duo Slide Black
drzwi prysznicowe + panel

new

model
duo slide black 100
duo slide black 110
duo slide black 120
duo slide black 130
duo slide black 140
panel duo slide black 80
panel duo slide black 90

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

DDSB-100
DDSB-110
DDSB-120
DDSB-130
DDSB-140
PDSB-80
PDSB-90

100 x 195
110 x 195
120 x 195
130 x 195
140 x 195
80 x 195
90 x 195

przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste
przejrzyste

1160,1190,1205,1240,1275,570,570,-

Bezpieczne szkło 6 mm. Proﬁl czarny matt. Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ściany:
Duo Slide Black 100: 98-102 cm, Duo Slide Black 110: 108-112 cm, Duo Slide Black 120: 118-122 cm
Duo Slide Black 130: 128-132 cm, Duo Slide Black 140: 138-142 cm
Bezproblemowy i cichy przesuw drzwi. Najwyższa jakość podwójnych metalowych rolek
Możliwość wypięcia i odchylenia drzwi. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Szerokość wejścia: Duo Slide Black 100: 36.5 cm, Duo Slide Black 110: 41.5 cm
Duo Slide Black 120: 46.5 cm, Duo Slide Black 130: 51.5 cm, Duo Slide Black 140: 56.5 cm
Powłoka Besco ProClean w standardzie
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

w sprzedaży od lipca 2022 r.

stwórz kabinę
prysznicową
łącząc drzwi
Duo Slide Black
z panelem
Duo Slide Black

Sinco
drzwi prysznicowe

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

sinco 80
sinco 90

DS-80
DS-90

80 x 195
90 x 195

przejrzyste
przejrzyste

1080,1080,-

Bezpieczne szkło 6 mm
Proﬁl chrom błysk
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ścian
Kolumnowy zawias unoszący drzwi
Magnetyczna uszczelka w drzwiach
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Sinco Due
drzwi prysznicowe

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

sinco due 80
sinco due 90

DSD-80
DSD-90

80 x 195
90 x 195

przejrzyste
przejrzyste

1175,1175,-

Bezpieczne szkło 6 mm
Proﬁl chrom błysk
Regulacja przyścienna niwelacja nierówności ścian
Kolumnowy zawias unoszący drzwi
Magnetyczna uszczelka w drzwiach
Dedykowane brodziki: Axim UltraSlim, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedykowane odpływy liniowe: z serii Virgo

Parawany nawannowe Besco

Easy Slide

Easy Slide Black

parawan nawannowy 2-skrzydłowy przesuwny

parawan nawannowy 2-skrzydłowy przesuwny

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

easy slide

PES-2S

100 x 150

przejrzyste

725,-

easy slide black

PESB-2S

100 x 150

przejrzyste

840,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż. Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl czarny matt. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż. Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Lumix

Lumix Black

parawan nawannowy 2-skrzydłowy

parawan nawannowy 2-skrzydłowy

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

lumix

PL-2S

100 x 145

przejrzyste

1135,-

lumix black

PLB-2S

100 x 145

przejrzyste

1250,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 6 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż. Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 6 mm. Proﬁl czarny matt. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż. Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Avis

Prestigio

parawan nawannowy 2-skrzydłowy

parawan nawannowy 2-skrzydłowy

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

avis

PAV-2S

120 x 145

przejrzyste

1155,-

prestigio

PP-2S

80 x 150

przejrzyste

1175,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 6 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż. Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 6 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż. Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Enzo

Avigo

parawan nawannowy 1-skrzydłowy

parawan nawannowy 2-skrzydłowy

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

enzo

PEB-1S

70 x 140

przejrzyste

655,-

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

avigo

PNA-2S

100 x 145

przejrzyste

775,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl czarny matt. Aluminiowa czarna ramka. Zakres regulacji 90°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż. Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 5 mm. Proﬁl i zawiasy chrom błysk. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż. Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Prime 1

Prime 2

parawan nawannowy 1-skrzydłowy

parawan nawannowy 2-skrzydłowy

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

prime 1

PNP-1S

70 x 140

przejrzyste

575,-

prime 2

PNP-2S

90 x 140

przejrzyste

680,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 5 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 180°
Przyścienny zawias kolumnowy. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany
Listwa uszczelniająca na rant wanny

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 5 mm. Proﬁl i zawiasy chrom błysk. Zakres regulacji 360°
Przyścienny zawias kolumnowy. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany
Listwa uszczelniająca na rant wanny

Prime 3

Prime Black New 1

parawan nawannowy 3-skrzydłowy

parawan nawannowy 1-skrzydłowy

new

w sprzedaży od lipca 2022 r.

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

prime 3

PNP-3S

120 x 140

przejrzyste

895,-

prime black 1

PNPB-1S

70 x 140

przejrzyste

595,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 5 mm. Proﬁl i zawiasy chrom błysk. Zakres regulacji 360°
Przyścienny zawias kolumnowy. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany
Listwa uszczelniająca na rant wanny

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl czarny matt. Zakres regulacji 180°
Przyścienny zawias kolumnowy. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Prime Black New 2

Prime Black New 3

parawan nawannowy 2-skrzydłowy

parawan nawannowy 3-skrzydłowy

new

new

w sprzedaży od lipca 2022 r.

w sprzedaży od lipca 2022 r.

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

prime black 2

PNPB-2S

90 x 140

przejrzyste

725,-

prime black 3

PNPB-3S

120 x 140

przejrzyste

950,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl czarny matt. Zakres regulacji 180°
Przyścienny zawias kolumnowy. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl czarny matt. Zakres regulacji 360°
Przyścienny zawias kolumnowy. Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Ambition 1

Ambition 2

Ambition 3

parawan nawannowy 1-skrzydłowy

parawan nawannowy 2-skrzydłowy

parawan nawannowy 3-skrzydłowy

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

ambition 1
ambition 1

PA-1S-CZ
PA-1S

75 x 130
75 x 130

przejrzyste
przejrzyste
z wzorem

cena
netto [PLN]

585,585,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 5 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż.
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

model

indeks

wymiar [cm] kolor szkła

cena
netto [PLN]

ambition 2

PA-2S

80.5 x 140

680,-

przejrzyste

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 360°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż.
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

model

indeks

wymiar [cm] kolor szkła

cena
netto [PLN]

ambition 3

PA-3S

123.5 x 139

885,-

Ambition Premium 2

Ambition Premium 3

parawan nawannowy 2-skrzydłowy

parawan nawannowy 3-skrzydłowy

model

indeks

ambition premium 2 PAP-2S

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

80.5 x 140

przejrzyste

695,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

przejrzyste

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 360°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż.
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

model

indeks

wymiar [cm]

kolor szkła

cena netto [PLN]

ambition premium 3

PAP-3S

130 x 140

przejrzyste

895,-

Cechy parawanu:
Bezpieczne szkło 4 mm. Proﬁl chrom błysk. Zakres regulacji 180°
Uniwersalny model: prawy / lewy montaż
Regulacja przyścienna, niwelacja nierówności ściany

Odpływy liniowe Besco

Virgo Duo

Virgo Graﬁt Duo

odpływ liniowy 2-w-1

odpływ liniowy 2-w-1

new

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

virgo duo 60
virgo duo 70
virgo duo 80
virgo duo 90

OL-60-VD
OL-70-VD
OL-80-VD
OL-90-VD

60
70
80
90

540,555,575,585,-

virgo graﬁt duo 60
virgo graﬁt duo 70
virgo graﬁt duo 80
virgo graﬁt duo 90

OL-60-VGR
OL-70-VGR
OL-80-VGR
OL-90-VGR

60
70
80
90

910,960,995,1035,-

Virgo Gold Duo

Virgo Nero Duo

odpływ liniowy 2-w-1

odpływ liniowy 2-w-1

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

virgo gold duo 60
virgo gold duo 70
virgo gold duo 80
virgo gold duo 90

OL-60-VG
OL-70-VG
OL-80-VG
OL-90-VG

60
70
80
90

910,960,995,1035,-

virgo nero duo 60
virgo nero duo 70
virgo nero duo 80
virgo nero duo 90

OL-60-VN
OL-70-VN
OL-80-VN
OL-90-VN

60
70
80
90

910,960,995,1035,-

Virgo White

Virgo 360 Duo

odpływ liniowy

odpływ liniowy 2-w-1

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

virgo white 60
virgo white 70
virgo white 80
virgo white 90

OL-60-VW
OL-70-VW
OL-80-VW
OL-90-VW

60
70
80
90

625,640,655,675,-

virgo 360 duo 60
virgo 360 duo 70
virgo 360 duo 80
virgo 360 duo 90

OL-60-V360
OL-70-V360
OL-80-V360
OL-90-V360

60
70
80
90

540,555,575,585,-

Virgo Basic

Virgo Black

odpływ liniowy 2-w-1

odpływ liniowy

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

virgo basic 60
virgo basic 70
virgo basic 80
virgo basic 90

OL-60-VB
OL-70-VB
OL-80-VB
OL-90-VB

60
70
80
90

435,450,460,470,-

virgo black 60
virgo black 70
virgo black 80
virgo black 90

OL-60-VBL
OL-70-VBL
OL-80-VBL
OL-90-VBL

60
70
80
90

625,640,655,675,-

Virgo Slim

Virgo Next Duo

odpływ liniowy

przyścienny odpływ liniowy 2-w-1

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

virgo slim 60
virgo slim 70
virgo slim 80
virgo slim 90

OL-60-VS
OL-70-VS
OL-80-VS
OL-90-VS

60
70
80
90

695,710,735,750,-

virgo next duo 60
virgo next duo 70
virgo next duo 80
virgo next duo 90

OL-60-VND
OL-70-VND
OL-80-VND
OL-90-VND

60
70
80
90

655,665,690,705,-

Virgo Next Black
przyścienny odpływ liniowy

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

virgo next black 60
virgo next black 70
virgo next black 80
virgo next black 90

OL-60-VNB
OL-70-VNB
OL-80-VNB
OL-90-VNB

60
70
80
90

715,735,750,775,-

Neo

Neo Black

listwa spadkowa chrom

listwa spadkowa czarna

new

new

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

neo chrom
neo chrom
neo chrom
neo chrom

LSN-120L-CH
LSN-120P-CH
LSN-150L-CH
LSN-150P-CH

120 lewa
120 prawa
150 lewa
150 prawa

225,225,245,245,-

neo black
neo black
neo black
neo black

LSN-120L-CZ
LSN-120P-CZ
LSN-150L-CZ
LSN-150P-CZ

120 lewa
120 prawa
150 lewa
150 prawa

245,245,295,295,-

Neo Gold

Virgo-S

listwa spadkowa złota

uniwersalny syfon suchy do odpływów liniowych Virgo

new

model
neo gold
neo gold
neo gold
neo gold

new

indeks
LSN-120L-ZL
LSN-120P-ZL
LSN-150L-ZL
LSN-150P-ZL

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiar [cm]

cena netto [PLN]

120 lewa
120 prawa
150 lewa
150 prawa

350,350,395,395,-

virgo-s

SVS-OV

-

105,-

uniwersalny syfon suchy do odpływów liniowych Virgo
*nieodpowiedni do Virgo Slim i Virgo 360 Duo

Brodziki Besco

Vexo &
Vexo Black
brodziki w technologii SMC

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

typ

cena netto [PLN]

vexo 80
vexo 90
vexo 100
vexo 120
vexo 120
vexo 130
vexo 140
vexo 150
vexo 160
vexo 170
vexo 180
vexo 90*
vexo black 80
vexo black 90
vexo black 100
vexo black 120
vexo black 120
vexo black 130
vexo black 140
vexo black 150
vexo black 160
vexo black 170
vexo black 180
vexo black 90*

BV-80-80-K
BV-90-90-K
BV-100-80-P
BV-120-80-P
BV-120-90-P
BV-130-90-P
BV-140-90-P
BV-150-90-P
BV-160-90-P
BV-170-90-P
BV-180-90-P
BV-90-90-P
BVB-80-80-K
BVB-90-90-K
BVB-100-80-P
BVB-120-80-P
BVB-120-90-P
BVB-130-90-P
BVB-140-90-P
BVB-150-90-P
BVB-160-90-P
BVB-170-90-P
BVB-180-90-P
BVB-90-90-P

80 x 80
90 x 90
100 x 80
120 x 80
120 x 90
130 x 90
140 x 90
150 x 90
160 x 90
170 x 90
180 x 90
90 x 90
80 x 80
90 x 90
100 x 80
120 x 80
120 x 90
130 x 90
140 x 90
150 x 90
160 x 90
170 x 90
180 x 90
90 x 90

biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny

kwadratowy
kwadratowy
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
półokrągły
kwadratowy
kwadratowy
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
prostokątny
półokrągły

875,970,970,1050,1180,1245,1340,1415,1495,1565,1675,885,960,1065,1065,1135,1290,1340,1415,1495,1575,1645,1750,985,-

Forma brodzików Vexo i Vexo Black umożliwia montaż brodzika na posadzce lub wpuszczenie go w podłoże
Kratka maskująca odpływ w cenie brodzika
*w brodziku półokrągłym, kratka maskująca ze stali nierdzewnej
Możliwość docięcia brodzika pod wymiar
Odpływ Ø 90 mm
Materiał: SMC

w komplecie

syfon
czyszczony
od góry

Axim UltraSlim

Axim UltraSlim

brodzik prostokątny

brodzik kwadratowy

StoneEffect

StoneEffect

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

axim ultraslim 100
axim ultraslim 100
axim ultraslim 110
axim ultraslim 120
axim ultraslim 120
axim ultraslim 130
axim ultraslim 140
axim ultraslim SE 110*
axim ultraslim SE 120*

#BAX-108-P
#BAX-109-P
#BAX-119-P
#BAX-128-P
#BAX-129-P
#BAX-139-P
#BAX-149-P
#BAX-119-P-C
#BAX-128-P-C

100 x 80
100 x 90
110 x 90
120 x 80
120 x 90
130 x 90
140 x 90
110 x 90
120 x 80

biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały
czarny
czarny

725,770,885,895,905,1050,1060,970,980,-

axim ultraslim 80
axim ultraslim 90
axim ultraslim 90 SE*

#BAX-80-KW
#BAX-90-KW
#BAX-90-KW-C

80 x 80
90 x 90
90 x 90

biały
biały
czarny

525,595,700,-

*do wyczerpania zapasów
Forma brodzików UltraSlim umożliwia montaż brodzika na posadzce lub wpuszczenie go w podłoże
Kratka maskująca oraz odpływ czyszczony od góry w cenie brodzika
Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Wzmocnienie dna płytą HDF
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

*do wyczerpania zapasów
Forma brodzików UltraSlim umożliwia montaż brodzika na posadzce lub wpuszczenie go w podłoże
Kratka maskująca oraz odpływ czyszczony od góry w cenie brodzika
Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Wzmocnienie dna płytą HDF
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

Axim UltraSlim

Asco UltraSlim

brodzik półokrągły

brodzik półokrągły

StoneEffect

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

axim ultraslim 80
axim ultraslim 90
axim ultraslim 80 SE*
axim ultraslim 90 SE*

#BAX-80-NR
#BAX-90-NR
#BAX-80-NR-C
#BAX-90-NR-C

80 x 80
90 x 90
80 x 80
90 x 90

biały
biały
czarny
czarny

525,595,635,700,-

asco ultraslim 80
asco ultraslim 90

BMAS-80
BMAS-90

80 x 80
90 x 90

biały
biały

965,1005,-

*do wyczerpania zapasów
Forma brodzików UltraSlim umożliwia montaż brodzika na posadzce lub wpuszczenie go w podłoże
Kratka maskująca oraz odpływ czyszczony od góry w cenie brodzika
Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Wzmocnienie dna płytą HDF
Promień 55 cm
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

Forma brodzików UltraSlim umożliwia montaż brodzika na posadzce lub w wpuszczenie go w podłoże
Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Syfon brodzikowy Ø 90 mm gold za dopłatą 275 PLN
Promień 55 cm
Odpływ Ø 90 mm
Materiał: Mineral DuraBe

Acro UltraSlim

Nox White UltraSlim

brodzik kwadratowy

brodzik prostokątny

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

acro ultraslim 80
acro ultraslim 90

BMAC-80
BMAC-90

80 x 80
90 x 90

biały
biały

965,1005,-

nox ultraslim 100
nox ultraslim 100
nox ultraslim 110
nox ultraslim 120
nox ultraslim 120
nox ultraslim 130
nox ultraslim 140

BMN100-80-BB
BMN100-90-BB
BMN110-90-BB
BMN120-80-BB
BMN120-90-BB
BMN130-90-BB
BMN140-90-BB

100 x 80
100 x 90
110 x 90
120 x 80
120 x 90
130 x 90
140 x 90

biały
biały
biały
biały
biały
biały
biały

1555,1610,1695,1815,1910,2190,2285,-

Forma brodzików UltraSlim umożliwia montaż brodzika na posadzce lub w wpuszczenie go w podłoże
Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Syfon brodzikowy Ø 90 mm gold za dopłatą 275 PLN
Odpływ Ø 90 mm
Materiał: Mineral DuraBe

Forma brodzików UltraSlim umożliwia montaż brodzika na posadzce lub wpuszczenie go w podłoże
Kratka maskująca oraz odpływ czyszczony od góry w cenie brodzika
Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Kratka maskująca oraz odpływ czyszczony od góry w cenie brodzika
Odpływ Ø 90 mm
Materiał: Mineral DuraBe

Nox Black UltraSlim

Alpina SlimLine

brodzik prostokątny

brodzik prostokątny

StoneEffect

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

nox ultraslim 100
nox ultraslim 100
nox ultraslim 110
nox ultraslim 120
nox ultraslim 120
nox ultraslim 130
nox ultraslim 140

BMN100-80-CC/CB/BC
BMN100-90-CC/CB/BC
BMN110-90-CC/CB/BC
BMN120-80-CC/CB/BC
BMN120-90-CC/CB/BC
BMN130-90-CC/CB/BC
BMN140-90-CC/CB/BC

100 x 80
100 x 90
110 x 90
120 x 80
120 x 90
130 x 90
140 x 90

czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny
czarny

2045,2100,2220,2375,2490,2625,2750,-

alpina 100
alpina 100 zintegrowany
alpina 120
alpina 120
alpina 120 SE*

BAA-108-P
#BAA-10814-P
BAA-128-P
BAA-129-P
BAA-128-P-C

100 x 80
100 x 80
120 x 80
120 x 90
125 x 80

biały
biały
biały
biały
czarny

660,660,825,860,915,-

Forma brodzików UltraSlim umożliwia montaż brodzika na posadzce lub wpuszczenie go w podłoże
Kratka maskująca oraz odpływ czyszczony od góry w cenie brodzika
Podana cena dotyczy brodzika w kolorach: CC - czarnym z czarną kratką maskującą odpływ;
CB - czarnym z białą kratką maskującą odpływ lub BC - białym z czarną kratką maskującą odpływ
Odpływ Ø 90 mm
Materiał: Mineral DuraBe

*do wyczerpania zapasów
Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

Begro SlimLine

Aron SlimLine

brodzik pięciokątny

brodzik półokrągły

StoneEffect

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

bergo 90
bergo 90 zintegrowany

BAB-90-S
#BAB-90

80 x 80
90 x 90

biały
biały

610,535,-

aron 80
aron 90
aron 80 SE*

BAA-80-NR
BAA-90-NR
BAA-80-NR-C

80 x 80
90 x 90
80 x 80

biały
biały
czarny

470,520,585,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Syfon brodzikowy Ø 90 mm gold za dopłatą 275 PLN
Odpływ Ø 90 mm
Materiał: akryl sanitarny

*do wyczerpania zapasów
Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Odpływ Ø 90 mm gold za dopłatą 275 PLN
Promień 55 cm
Materiał: akryl sanitarny

Aquarius SlimLine
brodzik kwadratowy

StoneEffect

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena netto [PLN]

aquarius 80
aquarius 90
aquarius 80 SE*
aquarius 90 SE*

BAA-80-K
BAA-90-K
BAA-80-K-C
BAA-90-K-C

80 x 80
90 x 90
80 x 80
90 x 90

biały
biały
czarny
czarny

470,520,585,630,-

*do wyczerpania zapasów
Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Syfon brodzikowy Ø 90 mm gold za dopłatą 275 PLN
Odpływ Ø 90 mm
Materiał: akryl sanitarny

Meble łazienkowe Besco

Floo

Dexa

szafka umywalkowa podwieszana

szafka umywalkowa podwieszana

model

uchwyty

indeks

wymiar [cm]

cena netto [PLN]

model

uchwyty

wymiar [cm]

indeks

cena netto [PLN]

ﬂoo 60 biała p/l
ﬂoo 60 niebieska p/l
ﬂoo 60 zielona p/l*
ﬂoo 60 czarna p/l*
ﬂoo 80 biała p/l
ﬂoo 80 niebieska p/l
ﬂoo 80 zielona p/l*
ﬂoo 80 czarna p/l*
ﬂoo 60 biała p/l
ﬂoo 60 niebieska p/l
ﬂoo 60 zielona p/l*
ﬂoo 60 czarna p/l*
ﬂoo 80 biała p/l
ﬂoo 80 niebieska p/l
ﬂoo 80 zielona p/l*
ﬂoo 80 biała czarna p/l*

czarne
czarne
czarne
czarne
czarne
czarne
czarne
czarne
złote
złote
złote
złote
złote
złote
złote
złote

SUF-654-BCP / BCL
SUF-654-NCP / NCL
SUF-654-ZCP / ZCL
SUF-654-CCP / CCL
SUF-854-BCP / BCL
SUF-854-NCP / NCL
SUF-854-ZCP / ZCL
SUF-854-CCP / CCL
SUF-654-BZP / BZL
SUF-654-NZP / NZL
SUF-654-ZZP / ZZL
SUF-654-CZP / CZL
SUF-854-BZP / BZL
SUF-854-NZP / NZL
SUF-854-ZZP / ZZL
SUF-854-CZP / CZL

60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40

2300,2330,2330,2330,2420,2425,2425,2425,2300,2330,2330,2330,2420,2425,2425,2425,-

dexa biała 60
dexa czarna 60
dexa zielona 60*
dexa niebieska 60*
dexa biała 80
dexa czarna 80
dexa zielona 80*
dexa niebieska 80*
dexa biała 60
dexa czarna 60
dexa zielona 60*
dexa niebieska 60*
dexa biała 80
dexa czarna 80
dexa zielona 80*
dexa niebieska 80*

czarne
czarne
czarne
czarne
czarne
czarne
czarne
czarne
złote
złote
złote
złote
złote
złote
złote
złote

60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
60 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40
80 x 50 x 40

SUD-654-BC
SUD-654-CC
SUD-654-ZC
SUD-654-NC
SUD-854-BC
SUD-854-CC
SUD-854-ZC
SUD-854-NC
SUD-654-BZ
SUD-654-CZ
SUD-654-ZZ
SUD-654-NZ
SUD-854-BZ
SUD-854-CZ
SUD-854-ZZ
SUD-854-NZ

2300,2330,2330,2330,2420,2425,2425,2425,2300,2330,2330,2330,2420,2425,2425,2425,-

Cena obejmuje: szafkę podwieszaną, uchwyt, front prawy lub lewy oraz syfon w standardzie
Cena nie obejmuje blatu
*szafka pod zamówienie

Cena obejmuje: szafkę podwieszaną, uchwyt, front oraz syfon w standardzie
Cena nie obejmuje blatu
*szafka pod zamówienie

Floo / Dexa
blaty

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

blat slim stone black 60
blat slim stone black 80
blat slim stone black 120
blat slim stone black 160
blat slim white 60
blat slim white 80
blat slim white 120
blat slim white 160
blat slim black 60
blat slim black 80
blat slim black 120
blat slim black 160
blat slim marble 60
blat slim marble 80
blat slim marble 120
blat slim marble 180
blat oak 60
blat oak 80
blat oak 120
blat oak 160

BFD-SSC-60
BFD-SSC-80
BFD-SSC-120
BFD-SSC-160
BFD-SB-60
BFD-SB-80
BFD-SB-120
BFD-SB-160
BFD-SC-60
BFD-SC-80
BFD-SC-120
BFD-SC-160
BFD-SM-60
BFD-SM-80
BFD-SM-120
BFD-SM-160
BF-O-60
BF-O-80
BF-O-120
BF-O-160

60 x 51 x 1.2
80 x 51 x 1.2
120 x 51 x 1.2
160 x 51 x 1.2
60 x 51 x 1.2
80 x 51 x 1.2
120 x 51 x 1.2
160 x 51 x 1.2
60 x 51 x 1.2
80 x 51 x 1.2
120 x 51 x 1.2
160 x 51 x 1.2
60 x 51 x 1.2
80 x 51 x 1.2
120 x 51 x 1.2
160 x 51 x 1.2
60 x 51 x 4
80 x 51 x 4
120 x 51 x 4
160 x 51 x 4

855,1095,1710,1930,1180,1315,1995,2425,855,1095,1710,1930,1180,1315,1995,2425,855,1095,1710,1930,-

*blat Oak dedykowany tylko do szafki Floo

Besco Basic

Talia

Majka Nova

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

talia 100
talia 110
talia 120
talia 130
obudowa 100
obudowa 110
obudowa 120
obudowa 130

#WAT-100-PK
#WAT-110-PK
#WAT-120-PK
#WAT-130-PK
#OAT-100-PK
#OAT-110-PK
#OAT-120-PK
#OAT-130-PK

100 x 70
110 x 70
120 x 70
130 x 70
100
110
120
130

100
110
120
130
-

515,535,550,610,335,350,360,365,-

majka nova 120
majka nova 140
majka nova 150
majka nova 160
majka nova 170
obudowa uni 120
obudowa uni 140
obudowa uni 150
obudowa uni 160
obudowa uni 170

#WAM-120-PK
#WAM-140-PK
#WAM-150-PK
#WAM-160-PK
#WAM-170-PK
#OAP-120-UNI
#OAP-140-UNI
#OAP-150-UNI
#OAP-160-UNI
#OAP-170-UNI

120 x 70
140 x 70
150 x 70
160 x 70
170 x 70
120
140
150
160
170

126
135
154
172
186
-

52
50
50
50
55
-

540,620,670,700,840,390,415,415,415,415,-

52
52
52
52
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stalażem
Materiał: akryl sanitarny

Bona

Continea

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l] obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

obudowa H [cm]

cena
netto [PLN]

bona 140
bona 150
bona 160
bona 170
bona 180
bona 190
obudowa uni 140
obudowa uni 150
obudowa uni 160
obudowa uni 170
obudowa uni 180

#WAB-140-PK
#WAB-150-PK
#WAB-160-PK
#WAB-170-PK
#WAB-180-PK
#WAB-190-PK
#OAP-140-UNI
#OAP-150-UNI
#OAP-160-UNI
#OAP-170-UNI
#OAP-180-UNI

140 x 70
150 x 70
160 x 70
170 x 70
180 x 80
190 x 80
140
150
160
170
180

620,660,690,795,1110,1200,415,415,415,415,415,-

continea 140
continea 150
obudowa 140
obudowa 150

#WAC-140-PK
#WAC-150-PK
#OAC-140-PK
#OAC-150-PK

140 x 70
150 x 70
140
150

150
160
-

52
52
-

670,700,415,415,-

129
145
166
188
203
218
-

50
50
50
55
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa zawiera panel czołowy oraz panel boczny
Wanna w komplecie ze stalażem
Materiał: akryl sanitarny

Cornea

Ada

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l]

obudowa cena
netto [PLN]
H [cm]

ada 140 p/l
ada 160 p/l
obudowa 140 p/l
obudowa 160 p/l

#WAA-140-NP/#WAA-140-NL
#WAA-160-NP/#WAA-160-NL
OAA-140-NS
OAA-160-NS

140 x 90
160 x 100
140
160

54
58
-

163
242
-

930,1255,475,485,-

indeks

wymiary [cm] pojemność [l]

obudowa cena
netto [PLN]
H [cm]

cornea 140 p/l
cornea 150 p/l comfort
obudowa 140 p/l
obudowa 150 p/l

#WAC-140-NP/#WAC-140-NL
#WAC-150-NP/#WAC-150-NL
OAC-140-NP/OAC-140-NL
OAC-150-NP/OAC-150-NL

140 x 80
150 x 100
140
150

54
55
-

145
157
-

Bianka

Delﬁna

wymiary [cm] pojemność [l]

indeks

delﬁna 166 p/l
#WAD-166-NP/#WAD-166-NL 166 x 107
166
obudowa 166 p/l OAD-166-NS

obudowa cena
H [cm]
netto [PLN]

54
-

186
-

1420,485,-

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l]

bianka 150 p/l
#WAB-150-NP/#WAB-150-NL 150 x 95
150
obudowa 150 p/l OAB-150-NS

155
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Mini

Finezja Nova

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

mini 150 p/l

#WAM-150-MNP/
#WAM-150-MNL
OAM-150-MNP/
OAM-150-MNL

140 x 70

140

150

-

obudowa 150 p/l

865,1050,475,485,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa prawa lub lewa
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

model

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa prawa lub lewa
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

obudowa
H [cm]

cena
netto [PLN]

50
-

855,485,-

obudowa
H [cm]

cena
netto [PLN]

54
-

1050,485,-

model

indeks

wymiary [cm] pojemność [l]

obudowa cena
netto [PLN]
H [cm]

ﬁnezja nova 140 p/l
ﬁnezja nova 155 p/l
ﬁnezja nova 170 p/l
obudowa 140 p/l
obudowa 155 p/l
obudowa 170 p/l

#WAF-140-NP/#WAF-140-NL
#WAF-155-NP/#WAF-155-NL
#WAF-170-NP/#WAF-170-NL
OAF-140-NS
OAF-155-NS
OAF-170-NS

140 x 95
155 x 95
170 x 110
140
155
170

51
52
55
-

145
188
235
-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

1010,1165,1465,475,485,485,-

Ewa

Diper I

model

indeks

wymiary [cm]

pojemność [l]

cena
netto [PLN]

ewa 134
obudowa 134

#WAE-135-NS
OAE-135-NS

134 x 134
134

190
-

1345,485,-

Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 385 PLN
Obudowa uniwersalna: prawy / lewy montaż
Wanna w komplecie ze stelażem
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

diper I 80
diper I 90
obudowa 80
obudowa 90

#BAD-80-NK
#BAD-90-NK
OAD-80-PK
OAD-90-PK

80 x 80 x 24
90 x 90 x 24
80
90

biały
biały
biały
biały

470,500,200,205,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Głęboki z siedziskiem
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Promień 55 cm
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

Oliver I

Diper II

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

diper II 80
diper II 90
obudowa 80
obudowa 90

#BAD-80-II
#BAD-90-II
OAD-80-II
OAD-90-II

80 x 80 x 15
90 x 90 x 15
80
90

biały
biały
biały
biały

430,475,195,200,-

oliver I 80
oliver I 90
obudowa 80
obudowa 90

#BAO-80-NR
#BAO-90-NR
OAO-80
OAO-90

80 x 80 x 15
90 x 90 x 15
170
180

biały
biały
biały
biały

470,500,200,205,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Z podwyższonym siedziskiem
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Promień 55 cm
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Średni pod zabudowę
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Promień 55 cm
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

Alex

Oliver II

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

oliver II 80
oliver II 90
obudowa 80
obudowa 90

#BAO-80-II
#BAO-90-II
OAO-80-II
OAO-90-II

80 x 80 x 21
90 x 90 x 21
80
90

biały
biały
biały
biały

515,535,200,205,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Z podwyższonym siedziskiem
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Promień 55 cm
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

alex 70
alex 80
alex 90

#BAA-70
#BAA-80
#BAA-90

70 x 70 x 4
80 x 80 x 4
90 x 90 x 4

biały
biały
biały

405,415,470,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Płytki ze zintegrowaną obudową
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Promień 55 cm
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

Igor

Oskar

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

oskar 70
oskar 80
oskar 90

#BAO-70-PK
#BAO-80-PK
#BAO-90-PK

70 x 70 x 4
80 x 80 x 4
90 x 90 x 4

biały
biały
biały

405,450,485,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Płytki ze zintegrowaną obudową
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

igor 80
igor 90
obudowa 80
obudowa 90

#BAI-80
#BAI-90
#OAI-80-KW
#OAI-90-KW

80 x 80 x 24
90 x 90 x 24
80
90

biały
biały
biały
biały

470,500,200,205,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Głęboki z siedziskiem
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

Saturn

Ares

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

ares 70
ares 80
ares 90
obudowa 70
obudowa 80
obudowa 90

#BAA-70-KW
#BAA-80-KW
#BAA-90-KW
#OAA-70-KW
#OAA-80-KW
#OAA-90-KW

70 x 70 x 15
80 x 80 x 15
90 x 90 x 15
70
80
90

biały
biały
biały
biały
biały
biały

430,450,485,200,205,205,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Średni pod zabudowę
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

Maxi

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

maxi 100 p/l
maxi 120 p/l
obudowa 100 p/l
obudowa 120 p/l

#BAM-100-NP/#BAM-100-NL
#BAM-120-NP/#BAM-120-NL
OAB-100-NS
OAB-120-NS

100 x 80 x 24
120 x 85 x 24
100
120

biały
biały
biały
biały

690,770,255,265,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Głęboki z podwyższonym siedziskiem
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Obudowa uniwersalna: prawy/lewy montaż
Odpływ Ø 50 mm
Materiał: akryl sanitarny

model

indeks

wymiary [cm]

kolor

cena
netto [PLN]

saturn 100 p/l
saturn 120 p/l

#BAS-100-NP/#BAS-100-NL
#BAS-120-NP/#BAS-120-NL

100 x 80 x 4
120 x 80 x 4

biały
biały

720,930,-

Brodzik dostępny również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 275 PLN
Płytki ze zintegrowaną obudową
Brodzik w komplecie z systemem poziomującym
Odpływ Ø 90 mm
Materiał: akryl sanitarny

Akcesoria Besco
Active

Środki czystości

siedzisko prysznicowe

Besco Professional

model

indeks

wymiar [cm]

cena netto [PLN]

active

SPA

32 x 37

780,-

Oxa/Oxa Long

cechy siedziska:
nowoczesny i funkcjonalny design
stabilna i mocna konstrukcja
wymiar 32x37 cm
maksymalny udźwig 150 kg
montaż naścienny
uchylne, składane na ścianę

model

indeks

cena netto [PLN]

wanny i brodziki
kabiny i parawany

SR-W-B
SR-K-P

40,40,-

Flex

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

oxa white
oxa black
oxa long white
oxa long black

OXA-W
OXA-B
OXA-LW
OXA-LB

62,62,98,98,-

ﬂex white
ﬂex black

FLEX-W
FLEX-B

62,62,-

Quadro

Standard

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

quadro

UCH-Q

98,-

standard

UCH-ST

60,-

Zagłówki

Modern

Talia

Classic

dedykowany do wanien:

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

modern
modern black

ZWM
ZWMB

220,220,-

classic

ZWC

90,-

talia

ZWT

220,-

Ambition

Loox

Uni

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

ambition

ZWA

345,-

uni

ZWU

135,-

loox

ZWL

265,-

Comfy

Milo

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

comfy
comfy black

ZZWC
ZZWCB

265,265,-

milo
milo black

ZWML
ZWMLB

220,220,-

Półki na wannę

nowoczesny design
funkcjonalna
wykonana z drewna bambusowego
odporna na wilgoć i zarysowania
wymiary 85x22 cm

nowoczesny design
funkcjonalna
wykonana w całości z akrylu
wodoodporna
przejrzysta
wymiary 70x20 cm oraz 75x20 cm

model

indeks

wymiary [cm]

cena netto [PLN]

clear 70
clear 75
coma 85

PW-CL-70
PW-CL-75
PW-CO-85

70 x 20
75 x 20
85 x 22

225,225,200,-

Akcesoria

Otylia, Amelia, Olaya

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

model

indeks

cena netto [PLN]

klik-klak
black

SAB-KKP

500,-

chrom
biały

SW-AUTO
SW-AUTO-W

125,125,-

klik-klak

SMA-KKP

310,-

chrom
czarny
złoty

SW-PRZ-CHR
SW-PRZ-CZR
SW-PRZ-ZLO

1045,1385,1650,-

*

stelaż do wanny
/ wysoki*
Otylia, Amelia, Olaya

model

indeks

cena netto [PLN]

chrom
czarny
złoty

OKK-CHR
OKK-CZR
OKK-ZLO

565,970,1080,-

typ wd / dedykowany do wanien:
Quadro 180-190, Rima 170, Inspiro,
Inﬁnity 170, Telimena 180, Mia 140,
Ewa, Luksja, Delﬁna, Finezja Nova 170,
Bona 190
typ w / dedykowany do wanien:
Pozostałe modele Besco / Besco Basic
typ i / dedykowany do wanny
Intima 150-160
typ id / dedykowany do wanny
Intima Duo 170-180

wysoki*

model

indeks

cena netto [PLN]

50 mm
90 mm
90 mm złoty
white*
black*

OB-50
OB-90
OB-90-ZL
OB-90-W
OB-90-B

92,110,275,110,350,-

model

indeks

cena
netto [PLN]

wd
w
i
id

STEL-WD
STEL-W
STEL-I
STEL-ID

112,62,72,122,-

system poziomujący
do brodzików
4-ramienny
dedykowany do brodzików:
Alex, Oskar, Oliver II, Saturn
5-ramienny
dedykowany do brodzików:
Diper I, Diper II, Oliver I, Igor,
Ares, Maxi
model

indeks

cena
netto [PLN]

4-R
5-R

SYS-POZ-4
SYS-POZ-5

49,51,-

maskownica
brodzika axim

maskownica

w kolorze białym, czarnym oraz
Stone Eﬀect
dedykowana do brodzików:
Axim UltraSlim
model

biała
czarna
czarna SE*

przelewu i odpływu
dedykowany do wanien:
Ayla, Vica, Melody, Evita, Amber,
Navia, Calima, Zoya, Goya A-Line, Varya

indeks

cena
netto [PLN]

model

indeks

cena
netto [PLN]

KA
KA-C
KA-SEC

68,68,65,-

czarna
biała
złota

ZM-WW-CZ
ZM-WW-BI
ZM-WW-ZL
ZM-WW-GR

225,225,225,225,-

*do wyczerpania zapasów

graﬁt

jesteśmy dla Ciebie

materiały do pobrania

https://www.besco.eu/materialy-do-pobrania/

o

1. lubuskie, wielkopolskie, zachodnia-pomorskie, pomorskie,
łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie,
warmińsko-mazurskie

T: +48 606 610 218
2. podkarpackie, świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie

T: +48 731 942 713
3. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie

T: +48 733 477 077
4. Warszawa

T: +48 606 610 218
5. Europa / Świat

T: +48 606 477 673
T: +48 530 452 303
serwis:

serwis@besco.eu / T: +48 13 46 73 444 (wew. 27)
godziny pracy: 7:30-15:30; pon.-pt.

marketing:

marketing@besco.eu / T: +48 13 46 73 444 (wew. 22)
godziny pracy: 7:30-15:30; pon.-pt.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań
prosimy o kontakt z naszą infolinią
+48 600 700 336

zobacz gdzie kupisz Besco

http://www.besco.eu/gdzie-kupic/

Facebook

f

inspiracje, konkursy, porady, ciekawostki

You

YouTube

@J

nowości, inspiracje, ciekawostki

filmy instruktażowe

lnstagram

