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P R E M I U M
C O L L E C T I O N

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, 
obserwację trendów w aranżacjach, jak i wybory 
Klientów, wyselekcjonowaliśmy produkty, które cieszą się 
największym zainteresowaniem i najczęściej trafiają 
do łazienek naszych Klientów. 

Kolekcja Premium obejmuje wszystkie modele kabin 
prysznicowych, dedykowanych brodzików prysznicowych 
oraz odpływów liniowych. Katalog ten obejmuje również 
pełną ofertę parawanów nawannowych oraz kilka kolekcji 
baterii łazienkowych, które dopełnią każdą aranżowaną 
łazienkę.



10
kolekcja kabin

84
kolekcja parawanów

53
odpływy i brodziki

96
kolekcja baterii
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Bestsellerowe modele wanien wolnostojących: Goya,  
Moya oraz Viya w nowych, większych wymiarach 170 cm!
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W A N N Y  P R E M I U M 
w nowym wymiarze 170 cm



vica slim
+ w

anna sym
etryczna

new
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 vica slim
+ w

anna sym
etryczna

mix 
&match
stwórz swój idealny zestaw, 
łącząc wannę z umywalką
i bateriami

SLIMeffect
 niski rant 15 mm

model syfon indeks cm L PLN netto 
vica slim+ 170 chrom #WAVS-170-S+ 170 x 80 190 1950
vica slim+ 170 złoty #WAVS-170-Z+ 170 x 80 190 2050
vica slim+ 170 czarny #WAVS-170-C+ 170 x 80 190 2050
vica slim+ 170 biały #WAVS-170-B+ 170 x 80 190 2050
Wanna w koplecie z syfonem klik-klak czyszczonym od góry z przelewem slim oraz ze stelażem
Wanna dostępna również z powłoką Besco BeSafe za dopłatą 395 PLN
Wanna idealna pod zabudowę, ultraniski rant
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lat gwarancjilat gwarancji SLIM effect

15 mm

do zabudowyakryl sanitarny High Quality
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HIGH 
QUALITY
made in Besco



SZKŁO 
HARTOWANE
We wszystkich szklanych produktach 
z oferty Besco zastosowano bezpieczne 
szkło hartowane. Szkło tego typu jest 
niezwykle odporne na uszkodzenia 
mechaniczne i naprężenia termiczne, 
na które jest często narażone  
w łazience. Dzięki wykorzystaniu szkła 
hartowanego parawany, drzwi oraz 
kabiny prysznicowe marki Besco są 
bardzo wytrzymałe i spełniają wszelkie 
rygorystyczne normy przewidziane 
dla tego asortymentu, zapewniają 
maksymalne bezpieczeństwo  
w łazience.

BESCO BESAFE 
Powłoka BeSafe to specjalnie 
opracowana warstwa antypoślizgowa 
nakładana na powierzchnię wanny czy 
brodzika. Zapewnia ona maksymalny 
komfort i bezpieczeństwo kąpieli.

BESCO 
PROCLEAN
To niewidoczna warstwa ochronna, 
nakładana na powierzchnię szkła 
w procesie jego obróbki. Dzięki 
niezwykłym właściwościom powłoki 
Besco ProClean krople wody nie 
zatrzymują się na powierzchni 
szkła, nie pozostawiają więc 
charakterystycznych osadów. 
Zmniejszona ilość zanieczyszczeń 
znacząco ogranicza rozwój bakterii  
i ułatwia utrzymanie produktu  
w czystości. Odpowiednią pielęgnację 
szkła z powłoką Besco ProClean 
zapewnią delikatne środki czystości 
marki Besco.

AKRYL 
SANITARNY
Brodziki wykonane z akrylu sanitarnego 
cechuje idealnie gładka powierzchnia, 
łatwa w utrzymaniu czystości. Akryl 
to tworzywo o właściwościach 
termoizolacyjnych, dzięki czemu 
powierzchnia łatwo przyjmuje 
temperaturę wody. Bezpieczeństwo 
użytkowania gwarantują właściwości 
antypoślizgowe i antybakteryjne tego 
materiału. 

SMC
Brodziki wykonane w technologii SMC 
charakteryzuje niezwykła odporność 
na działanie skrajnych temperatur 
wody, promieni słonecznych i innych 
czynników, z którymi produkt może 
mieć styczność w domowej łazience. 
Technologia ta pozwala projektować 
nowoczesne modele, o wyjątkowo 
lekkiej konstrukcji, łudząco 
przypominające w swojej estetyce 
naturalny kamień przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej trwałości.

MINERAL 
DURABE
Brodziki tworzone w technologii Mineral 
DuraBe są wykończone niezwykle 
trwałą powłoką Gelcoat. Produkty 
wykonane z odlewu mineralnego, który 
jest mieszanką naturalnych kamieni 
oraz żywicy, cechują bardzo dobre 
właściwości użytkowe oraz estetyczne.
 

STONE EFFECT
Akryl sanitarny ze specjalnie 
zaprojektowaną strukturą w 
matowym wykończeniu czerni, 
idealnie odwzorowuje w swojej 
estetyce naturalny kamień.  
W połączeniu z nowoczesną formą 
brodzików prysznicowych, pozwala 
stworzyć wyjątkowo designerski 
produkt, który doskonale sprawdzi się 
w wymagającym wnętrzu, jakim  
jest łazienka.

MOSIĄDZ 
Materiałem idealnie spisującym się  
w armaturze łazienkowej jest mosiądz, 
którego  właściwości gwarantują 
najwyższą jakość i trwałość stopu 
w kontakcie z wodą o skrajnych 
temperaturach. Odlew mosiądzu, 
w połączeniu z komponentami od 
najlepszych europejskich dostawców, 
stanowią o szczelności i niezawodności 
baterii łazienkowych. Mosiądz spełnia 
również wszelkie normy, które dotyczą 
wyrobów mających kontakt z wodą 
pitną.
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K A B I N Y  B E S C O

Wszystkie modele kabin prysznicowych Besco charakteryzują cechy, które mają 
znaczący wpływ na jakość oraz bezproblemowe użytkowanie produktu przez lata.
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LATA 
GWARANCJI
Dopracowanie każdego elementu 
gwarantuje najwyższą jakość 
produktu oraz wygodne i bezawaryjne 
użytkowanie.

Kabiny prysznicowe Besco objęte 
są 3-letnim okresem ochrony 
gwarancyjnej opartej o zasadę  
door-to-door.

BEZPIECZNE SZKŁO 
HARTOWANE 
6 LUB 8 MM

Szkło tego typu jest niezwykle odporne 
na uszkodzenia mechaniczne oraz 
naprężenia termiczne, na które jest 
często narażone w łazience.

WYKOŃCZENIE CHROM 
BŁYSK LUB CZARNY 
MATT

BESCO PROCLEAN

To niewidoczna warstwa ochronna, 
nakładana na powierzchnię szkła. 
Dzięki niezwykłym właściwościom 
powłoki Besco ProClean krople wody 
nie zatrzymują się na powierzchni 
szkła, nie pozostawiają więc 
charakterystycznych osadów. 
Zmniejszona ilość zanieczyszczeń 
znacząco ogranicza rozwój bakterii 
i ułatwia utrzymanie produktu  
w czystości. 

HIGH QUALITY

Modele kabin prysznicowych Besco 
zostały opracowane w taki sposób, 
aby maksymalnie zwiększyć komfort 
użytkowania. 

W kabinach, w zależności od modelu, 
zastosowano m.in. takie rozwiązania 
jak magnetyczna uszczelka, wygodne 
uchwyty ze stopu cynku, chromowane 
profile umożliwiające niwelację 
nierówności ściany, podwójne rolki 
gwarantujące cichy przesuw 
drzwi, czy chociażby zawias unoszący 
drzwi.
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2

3
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Kabiny walk in
Kabina walk in nadaje wnętrzu przestronności, dzięki czemu zyskuje 
ona coraz większą popularność. Projektanci chętnie sięgają po takie 
rozwiązanie, tworząc wygodną i estetyczną przestrzeń prysznica 
w nowoczesnych wnętrzach. Niezwykle istotne jest, aby przy wyborze 
odpowiedniego modelu zwrócić uwagę nie tylko na design, ale 
również na specyfikację produktu, który z założenia ma służyć latami.

1. Dopasowane, regulowane wsporniki, w wykończeniu chrom lub czarny matt,  
w zależności od modelu. Ich regulacja umożliwia na stworzenie wygodnej 
przestrzeni prysznica, o maksymalnej szerokości 120 cm.

2. Bezpieczne szkło hartowane, jest wytrzymałe na uszkodzenia.  
Zależnie od modelu, ma ono grubość 6 lub 8 mm.

3. Powłoka Besco ProClean, to innowacyjne rozwiązanie ułatwiające  
utrzymanie kabiny w czystości. 
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysk
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji

vayo kabina w
alk in przesuw

na

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
vayo 90 VY-90-200C 90 x 200 przejrzyste 1325
vayo 100 VY-100-200C 100 x 200 przejrzyste 1360
vayo 110 VY-110-200C 110 x 200 przejrzyste 1425
vayo 120 VY-120-200C 120 x 200 przejrzyste 1470
vayo 130 VY-130-200C 130 x 200 przejrzyste 1580
vayo 140 VY-140-200C 140 x 200 przejrzyste 1685

bezpieczne
szkło 8 mm

new
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vayo black kabina w
alk in przesuw

na

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

czarny matt
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
vayo black 90 VYB-90-200C 90 x 200 przejrzyste 1375
vayo black 100 VYB-100-200C 100 x 200 przejrzyste 1425
vayo black 110 VYB-110-200C 110 x 200 przejrzyste 1465
vayo black 120 VYB-120-200C 120 x 200 przejrzyste 1540
vayo black 130 VYB-130-200C 130 x 200 przejrzyste 1620
vayo black 140 VYB-140-200C 140 x 200 przejrzyste 1785

bezpieczne
szkło 8 mm

new



mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

czarny matt
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji

leafy kabina w
alk in

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
leafy 100 LF-100-200C 100 x 200 przejrzyste z motywem 1305
leafy 110 LF-110-200C 110 x 200 przejrzyste z motywem 1355
leafy 120 LF-120-200C 120 x 200 przejrzyste z motywem 1425

bezpieczne
szkło 8 mm
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icon kabina w
alk in regulow

ana 

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

czarny matt
regulacja

przyścienna High Qualitylata gwarancji

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
icon 100 IC-100-200C 100 x 200 przejrzyste 1425
icon 110 IC-110-200C 110 x 200 przejrzyste 1465
icon 120 IC-120-200C 120 x 200 przejrzyste 1540

bezpieczne
szkło 8 mm
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od 200 cm
do 260 cm



mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

wspornik
stabilizujący High Qualitylata gwarancji

eco-n kabina w
alk in + panel boczny

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
eco-n 90 EN-90-195C 90 x 195 przejrzyste 780
eco-n 100 EN-100-195C 100 x 195 przejrzyste 855
eco-n 110 EN-110-195C 110 x 195 przejrzyste 900
eco-n 120 EN-120-195C 120 x 195 przejrzyste 935
panel flex 30 PEF-30-195C 30 x 195 przejrzyste 520

bezpieczne
szkło 6 mm chrom błysk
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eco-n black kabina w
alk in + panel boczny 

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

czarny matt
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
eco-n black 90 ENB-90-195C 90 x 195 przejrzyste 830
eco-n black 100 ENB-100-195C 100 x 195 przejrzyste 900
eco-n black 110 ENB-110-195C 110 x 195 przejrzyste 940
eco-n black 120 ENB-120-195C 120 x 195 przejrzyste 985
panel flex black 30 PEFB-30-195C 30 x 195 przejrzyste 540
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

wspornik
stabilizujący High Qualitylata gwarancji

aveo kabina w
alk in + panel boczny

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
aveo 90 AV-90-195-C 90 x 195 przejrzyste 1240
aveo 100 AV-100-195-C 100 x 195 przejrzyste 1260
aveo 110 AV-110-195-C 110 x 195 przejrzyste 1280
aveo 120 AV-120-195-C 120 x 195 przejrzyste 1320
aveo 130 AV-130-195-C 130 x 195 przejrzyste 1450
aveo 140 AV-140-195-C 140 x 195 przejrzyste 1525
panel 30 PA-30-195-C 30 x 195 przejrzyste 540
panel 50 PA-50-195-C 50 x 195 przejrzyste 540

bezpieczne
szkło 8 mm chrom błysk
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aveo due kabina w
alk in + panel boczny

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysk
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji
bezpieczne
szkło 8 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
aveo due 90 AVD-90-195C 90 x 195 przejrzyste 1525
aveo due 100 AVD-100-195C 100 x 195 przejrzyste 1570
aveo due 110 AVD-110-195C 110 x 195 przejrzyste 1600
aveo due 120 AVD-120-195C 120 x 195 przejrzyste 1675
aveo due 130 AVD-130-195C 130 x 195 przejrzyste 1720
aveo due 140 AVD-140-195C 140 x 195 przejrzyste 1750
panel 30 PA-30-195-C 30 x 195 przejrzyste 540
panel 50 PA-50-195-C 50 x 195 przejrzyste 540
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

wspornik
stabilizujący High Qualitylata gwarancji

aveo black kabina w
alk in + panel boczny

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
aveo black 90 AVB-90-195C 90 x 195 przejrzyste 1295
aveo black 100 AVB-100-195C 100 x 195 przejrzyste 1330
aveo black 110 AVB-110-195C 110 x 195 przejrzyste 1355
aveo black 120 AVB-120-195C 120 x 195 przejrzyste 1380
aveo black 130 AVB-130-195C 130 x 195 przejrzyste 1515
aveo black 140 AVB-140-195C 140 x 195 przejrzyste 1590
panel black 30 PAB-30-195-C 30 x 195 przejrzyste 815
panel black 50 PAB-50-195-C 50 x 195 przejrzyste 815

bezpieczne
szkło 8 mm czarny matt
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aveo due black kabina w
alk in + panel boczny

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

czarny matt
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji
bezpieczne
szkło 8 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
aveo due black 90 ADB-90-195C 90 x 195 przejrzyste 1650
aveo due black 100 ADB-100-195C 100 x 195 przejrzyste 1695
aveo due black 110 ADB-110-195C 110 x 195 przejrzyste 1730
aveo due black 120 ADB-120-195C 120 x 195 przejrzyste 1790
aveo due black 130 ADB-130-195C 130 x 195 przejrzyste 1840
aveo due black 140 ADB-140-195C 140 x 195 przejrzyste 1880
panel black 30 PAB-30-195-C 30 x 195 przejrzyste 815
panel black 50 PAB-50-195-C 50 x 195 przejrzyste 815
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

wspornik
stabilizujący High Qualitylata gwarancji

toca kabina w
alk in

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
toca 90 TCB-90-190C 90 x 190 przejrzyste 1295
toca 100 TCB-100-190C 100 x 190 przejrzyste 1330
toca 110 TCB-110-190C 110 x 190 przejrzyste 1355
toca 120 TCB-120-190C 120 x 190 przejrzyste 1365

bezpieczne
szkło 8 mm czarny matt
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excea kabina w
alk in

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

czarny matt
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji
bezpieczne
szkło 8 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
excea 100 EXC-108-190B 100 x 80 x 190 przejrzyste z motywem 2070
excea 100 EXC-109-190B 100 x 90 x 190 przejrzyste z motywem 2120
excea 120 EXC-128-190B 120 x 80 x 190 przejrzyste z motywem 2185
excea 120 EXC-129-190B 120 x 90 x 190 przejrzyste z motywem 2250
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

regulacja
przyścienna High Qualitylata gwarancji

m
odern black 190 kabina półokrąg

ła 

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
modern black 80 MPB-80-190-C 80 x 80 x 190 przejrzyste 1720
modern black 90 MPB-90-190-C 90 x 90 x 190 przejrzyste 1720

bezpieczne
szkło 6 mm czarny matt

new

26 I KABINY PRYSZNICOWE



KABINY PRYSZNICOWE I 27

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

regulacja
przyścienna High Qualitylata gwarancji

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
modern black 80 MKB-80-190-C 80 x 80 x 190 przejrzyste 1720
modern black 90 MKB-90-190-C 90 x 90 x 190 przejrzyste 1720

bezpieczne
szkło 6 mm czarny matt

new
m

odern black 190 kabina kw
adratow

a



m
odern 185 kabina asym

etryczna
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysk
regulacja

przyściennalata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
modern 100 MA-100-80-C 100 x 80 x 185 przejrzyste 1690
modern 120 MA-120-90-C 120 x 90 x 185 przejrzyste 1860
modern 100 MA-100-80-M 100 x 80 x 185 mrożone 1690
modern 120 MA-120-90-M 120 x 90 x 185 mrożone 1860
modern 100 MA-100-80-G 100 x 80 x 185 grafitowe 1805
modern 120 MA-120-90-G 120 x 90 x 185 grafitowe 1980High Quality



m
odern 165 kabina półokrąg

ła

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysklata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
modern 80 MP-80-165-C 80 x 80 x 165 przejrzyste 1570
modern 90 MP-90-165-C 90 x 90 x 165 przejrzyste 1570
modern 80 MP-80-165-M 80 x 80 x 165 mrożone 1570
modern 90 MP-90-165-M 90 x 90 x 165 mrożone 1570
modern 80 MP-80-165-G 80 x 80 x 165 grafitowe 1705
modern 90 MP-90-165-G 90 x 90 x 165 grafitowe 1705
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regulacja
przyścienna High Quality



mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

lata gwarancji

m
odern 185 kabina półokrąg

ła

bezpieczne
szkło 6 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
modern 80 MP-80-185-C 80 x 80 x 185 przejrzyste 1570
modern 90 MP-90-185-C 90 x 90 x 185 przejrzyste 1570
modern 80 MP-80-185-M 80 x 80 x 185 mrożone 1570
modern 90 MP-90-185-M 90 x 90 x 185 mrożone 1570
modern 80 MP-80-185-G 80 x 80 x 185 grafitowe 1705
modern 90 MP-90-185-G 90 x 90 x 185 grafitowe 1705
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regulacja
przyścienna High Quality



m
odern 165 kabina kw

adratow
a

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysklata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
modern 80 MK-80-165-C 80 x 80 x 165 przejrzyste 1570
modern 90 MK-90-165-C 90 x 90 x 165 przejrzyste 1570
modern 80 MK-80-165-M 80 x 80 x 165 mrożone 1570
modern 90 MK-90-165-M 90 x 90 x 165 mrożone 1570
modern 80 MK-80-165-G 80 x 80 x 165 grafitowe 1705
modern 90 MK-90-165-G 90 x 90 x 165 grafitowe 1705
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regulacja
przyścienna High Quality



mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

lata gwarancji

m
odern 185 kabina kw

adratow
a

bezpieczne
szkło 6 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
modern 80 MK-80-185-C 80 x 80 x 185 przejrzyste 1570
modern 90 MK-90-185-C 90 x 90 x 185 przejrzyste 1570
modern 80 MK-80-185-M 80 x 80 x 185 mrożone 1570
modern 90 MK-90-185-M 90 x 90 x 185 mrożone 1570
modern 80 MK-80-185-G 80 x 80 x 185 grafitowe 1705
modern 90 MK-90-185-G 90 x 90 x 185 grafitowe 1705
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regulacja
przyścienna High Quality



viva 195 kabina półokrąg
ła

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysk
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji
bezpieczne
szkło 8 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
viva 80 VP-80-195-C 80 x 80 x 195 przejrzyste 3035
viva 90 VP-90-195-C 90 x 90 x 195 przejrzyste 3035
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

wspornik
stabilizujący

lewy/prawy
 montażlata gwarancji

viva 195 kabina prostokątna

bezpieczne
szkło 8 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
viva 100 p/l VPP-100-195C / VPL-100-195C 100 x 80 x 195 przejrzyste 2920
viva 120 p/l VPP-128-195C / VPL-128-195C 120 x 80 x 195 przejrzyste 2995
viva 120 p/l VPP-129-195C / VPL-129-195C 120 x 90 x 195 przejrzyste 3060
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viva 195 kabina kw
adratow

a

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysk
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji
bezpieczne
szkło 8 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
viva 80 VK-80-195-C 80 x 80 x 195 przejrzyste 3035
viva 90 VK-90-195-C 90 x 90 x 195 przejrzyste 3035
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

wspornik
stabilizujący

lewy/prawy
 montażlata gwarancji

viva 195 kabina kw
adratow

a

bezpieczne
szkło 8 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
viva 80 p/l VKP-80-195-C / VKL-80-195-C 80 x 80 x 195 przejrzyste 3035
viva 90 p/l VKP-90-195-C / VKL-90-195-C 90 x 90 x 195 przejrzyste 3035
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viva 195 kabina pięciokątna

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysk
wspornik

stabilizujący
lewy/prawy

 montażlata gwarancji
bezpieczne
szkło 8 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
viva 90 p/l V5P-90-195-C / V5L-90-195-C 90 x 90 x 195 przejrzyste 3035
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

wspornik
stabilizującylata gwarancji

pixa 195 kabina kw
adratow

a

bezpieczne
szkło 6 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
pixa 90 p/l PKP-90-195-C / PKL-90-195-C 90 x 90 x 195 przejrzyste 2105
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lewy/prawy
 montaż



pixa 195 kabina prostokątna

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysk
wspornik

stabilizujący
lewy/prawy

 montażlata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
pixa 100 p/l PPP-108-195C / PPL-108-195C 100 x 80 x 195 przejrzyste 2130
pixa 100 p/l PPP-109-195C / PPL-109-195C 100 x 90 x 195 przejrzyste 2130
pixa 120 p/l PPP-128-195C / PPL-128-195C 120 x 80 x 195 przejrzyste 2155
pixa 120 p/l PPP-129-195C / PPL-129-195C 120 x 90 x 195 przejrzyste 2180
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

wspornik
stabilizujący

lewy/prawy
 montażlata gwarancji

pixa black new
 195 kabina kw

adratow
a

bezpieczne
szkło 6 mm czarny matt

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
pixa black 90 p/l PKP-90-195-B / PKL-90-195-B 90 x 90 x 195 przejrzyste 2295

new
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pixa black new
 195 kabina prostokątna

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
kabinę, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

czarny matt
wspornik

stabilizujący
lewy/prawy

 montażlata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
pixa black 100 p/l PPP-108-195B / PPL-108-195B 100 x 80 x 195 przejrzyste 2295
pixa black 100 p/l PPP-109-195B / PPL-109-195B 100 x 90 x 195 przejrzyste 2320
pixa black 120 p/l PPP-128-195B / PPL-128-195B 120 x 80 x 195 przejrzyste 2340
pixa black 120 p/l PPP-129-195B / PPL-129-195B 120 x 90 x 195 przejrzyste 2370

new

KABINY PRYSZNICOWE I 41



mix 
&match
stwórz własną kabinę prysznicową 
łącząc drzwi eco-c black z panelem 
bocznym exo-ch black 

wspornik
stabilizujący High Qualitylata gwarancji

exo-c drzw
i uchylne + panel boczny

bezpieczne
szkło 6 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
exo-c 100 EC-100-190C 100 x 190 przejrzyste 1390
exo-c 110 EC-110-190C 110 x 190 przejrzyste 1435
exo-c 120 EC-120-190C 120 x 190 przejrzyste 1470
panel exo-ch 80 PCH-80-190C 80 x 190 przejrzyste 710
panel exo-ch 90 PCH-90-190C 90 x 190 przejrzyste 765
panel exo-ch 100 PCH-100-190C 100 x 190 przejrzyste 825
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exo-c black drzw
i uchylne + panel boczny

mix 
&match
stwórz własną kabinę prysznicową 
łącząc drzwi eco-c black z panelem 
bocznym exo-ch black 

czarny matt
wspornik

stabilizujący High Qualitylata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
exo-c black 100 ECB-100-190C 100 x 190 przejrzyste 1450
exo-c black 110 ECB-110-190C 110 x 190 przejrzyste 1485
exo-c black 120 ECB-120-190C 120 x 190 przejrzyste 1540
panel exo-ch black 80 PCH-8B-190C 80 x 190 przejrzyste 740
panel exo-ch black 90 PCH-9B-190C 90 x 190 przejrzyste 795
panel exo-ch black 100 PCH-10B-190C 100 x 190 przejrzyste 855
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mix 
&match
stwórz własną kabinę prysznicową 
łącząc drzwi exo-h z panelem 
bocznym exo-ch 

regulacja
przyścienna High Qualitylata gwarancji

exo-h drzw
i składane 

bezpieczne
szkło 6 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
exo-h 80 EH-80-190C 80 x 190 przejrzyste 1010
exo-h 90 EH-90-190C 90 x 190 przejrzyste 1080
exo-h 100 EH-100-190C 100 x 190 przejrzyste 1125
panel exo-ch 80 PCH-80-190C 80 x 190 przejrzyste 710
panel exo-ch 90 PCH-90-190C 90 x 190 przejrzyste 765
panel exo-ch 100 PCH-100-190C 100 x 190 przejrzyste 825
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exo-ch &
 exo-ch black panele boczne

mix 
&match
stwórz własną kabinę prysznicową  
łącząc drzwi exo-ch lub eco-ch black 
z dedykowanymi panelami bocznymi

chrom błysk czarny mattlata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
panel exo-ch 80 PCH-80-190C 80 x 190 przejrzyste 710
panel exo-ch 90 PCH-90-190C 90 x 190 przejrzyste 765
panel exo-ch 100 PCH-100-190C 100 x 190 przejrzyste 825
panel exo-ch black 80 PCH-8B-190C 80 x 190 przejrzyste 740
panel exo-ch black 90 PCH-9B-190C 90 x 190 przejrzyste 795
panel exo-ch black 100 PCH-10B-190C 100 x 190 przejrzyste 855
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wspornik
stabilizujący High Quality



mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
drzwi, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

regulacja
przyścienna High Qualitylata gwarancji

actis drzw
i przesuw

ne 

bezpieczne
szkło 8 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
actis 100 DA-100 100 x 195 przejrzyste 2060
actis 120 DA-120 120 x 195 przejrzyste 2090
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actis panel boczny

mix 
&match
stwórz własną kabinę 
prysznicową łącząc drzwi actis 
z panelem bocznym

chrom błysklata gwarancji
bezpieczne
szkło 8 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
panel actis 80 PA-80 80 x 195 przejrzyste 540
panel actis 90 PA-90 90 x 195 przejrzyste 540
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regulacja
przyścienna High Quality



48 I DRZWI PRYSZNICOWE

mix 
&match
stwórz własną kabinę 
prysznicową łącząc drzwi 
duo slide z panelem bocznym!

regulacja
przyścienna High Qualitylata gwarancji

duo slide  drzw
i przesuw

ne + panel boczny 

bezpieczne
szkło 6 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
duo slide 100 DDS-100 100 x 195 przejrzyste 980
duo slide 110 DDS-110 110 x 195 przejrzyste 1010
duo slide 120 DDS-120 120 x 195 przejrzyste 1025
duo slide 130 DDS-130 130 x 195 przejrzyste 1060
duo slide 140 DDS-140 140 x 195 przejrzyste 1095
panel duo slide 80 PDS-80 80 x 195 przejrzyste 540
panel duo slide 90 PDS-90 90 x 195 przejrzyste 540
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duo slide black  drzw
i przesuw

ne + panel boczny

mix 
&match
stwórz własną kabinę prysznicową
łącząc drzwi duo slide black
z panelem bocznym!

czarny matt
regulacja

przyścienna High Qualitylata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
duo slide black 100 DDSB-100 100 x 195 przejrzyste 1185
duo slide black 110 DDSB-110 110 x 195 przejrzyste 1215
duo slide black 120 DDSB-120 120 x 195 przejrzyste 1230
duo slide black 130 DDSB-130 130 x 195 przejrzyste 1265
duo slide black 140 DDSB-140 140 x 195 przejrzyste 1300
panel duo slide black 80 PDSB-80 80 x 195 przejrzyste 580
panel duo slide black 90 PDSB-90 90 x 195 przejrzyste 580

new
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
drzwi, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

regulacja
przyścienna High Qualitylata gwarancji

sinco drzw
i uchylne 

bezpieczne
szkło 6 mm chrom błysk

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
sinco 80 DS-80 80 x 195 przejrzyste 1100
sinco 90 DS-90 90 x 195 przejrzyste 1100
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sinco due drzw
i w

ahad
łow

e

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
drzwi, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysk
regulacja

przyścienna High Qualitylata gwarancji
bezpieczne
szkło 6 mm

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
sinco due 80 DSD-80 80 x 195 przejrzyste 1200
sinco due 90 DSD-90 90 x 195 przejrzyste 1200
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
drzwi, odpływ liniowy lub brodzik 
oraz wybrany zestaw prysznicowy

chrom błysk
regulacja

przyścienna
wspornik

stabilizującylata gwarancji

viva drzw
i uchylne

model indeks cm kolor szkła PLN netto 
viva 100 p/l DVP-100-195C / DVL-100-195C 100 x 195 przejrzyste 1995

bezpieczne
szkło 8 mm

new

lewy/prawy
 montaż



Kolekcja odpływów liniowych to 11 modeli w różnych 
konfiguracjach kolorystycznych, dostępnych w 4 
wymiarach. Zróżnicowany design, materiał wykonania, 
typ rusztu, wysokość zabudowy czy przepustowość  
to elementy, które wyróżniają poszczególne z nich. 

O D P Ł Y W Y 
L I N I O W E

lat gwarancji
od 3 do 8 cm 

szerokości 
od 60 do 90 cm 

długości 
przyłącz 
fi 50 mm

gotowe
do montażu
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną oraz syfonem suchym 
i listwami spadkowymi

50 mm
komplet 

do montażulat gwarancji

virgo grafit duo odp
ływ

 liniow
y 2w

1

szerokość
6 cm

model indeks cm PLN netto 
virgo grafit duo 60 OL-60-VGR 60 930
virgo grafit duo 70 OL-70-VGR 70 980
virgo grafit duo 80 OL-80-VGR 80 1015
virgo grafit duo 90 OL-90-VGR 90 1055

new

2w1
montaż duo
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virgo nero duo odp
ływ

 liniow
y 2w

1

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną oraz syfonem suchym 
i listwami spadkowymi model indeks cm PLN netto 

virgo nero duo 60 OL-60-VN 60 930
virgo nero duo 70 OL-70-VN 70 980
virgo nero duo 80 OL-80-VN 80 1015
virgo nero duo 90 OL-90-VN 90 105550 mm

komplet 
do montażulat gwarancji

szerokość
6 cm

new

2w1
montaż duo



virgo gold duo odp
ływ

 liniow
y 2w

1

56 I ODPŁYWY LINIOWE

mix 
&match

50 mm
komplet 

do montażu
szerokość

6 cm

model indeks cm PLN netto 
virgo gold duo 60 OL-60-VG 60 930
virgo gold duo 70 OL-70-VG 70 980
virgo gold duo 80 OL-80-VG 80 1015
virgo gold duo 90 OL-90-VG 90 1055lat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną oraz syfonem suchym 
i listwami spadkowymi

new

2w1
montaż duo
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virgo duo odp
ływ

 liniow
y 2w

1

mix 
&match

model indeks cm PLN netto 
virgo duo 60 OL-60-VD 60 550
virgo duo 70 OL-70-VD 70 565
virgo duo 80 OL-80-VD 80 585
virgo duo 90 OL-90-VD 90 59550 mm

komplet 
do montażulat gwarancji

szerokość
6 cm

szczotkowany 
chrom 

stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną oraz syfonem suchym 
i listwami spadkowymi

2w1
montaż duo



virgo 360 duo odp
ływ

 liniow
y 2w

1

58 I ODPŁYWY LINIOWE

mix 
&match

50 mm
komplet 

do montażu
szerokość

8 cm
szczotkowany 

chrom 

model indeks cm PLN netto 
virgo 360 duo 60 OL-60-V360 60 550
virgo 360 duo 70 OL-70-V360 70 565
virgo 360 duo 80 OL-80-V360 80 585
virgo 360 duo 90 OL-90-V360 90 595lat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną i listwami spadkowymi

2w1
montaż duo
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virgo slim
 odp

ływ
 liniow

y

mix 
&match

model indeks cm PLN netto 
virgo slim 60 OL-60-VS 60 710
virgo slim 70 OL-70-VS 70 725
virgo slim 80 OL-80-VS 80 750
virgo slim 90 OL-90-VS 90 76550 mm

komplet 
do montażulat gwarancji

szerokość
3 cm chrom błysk

stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną i listwami spadkowymi



virgo w
hite odp

ływ
 liniow

y

60 I ODPŁYWY LINIOWE

mix 
&match

ruszt szkło
szerokość

6 cm

model indeks cm PLN netto 
virgo white 60 OL-60-VW 60 640
virgo white 70 OL-70-VW 70 655
virgo white 80 OL-80-VW 80 670
virgo white 90 OL-90-VW 90 690lat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną oraz syfonem suchym 
i listwami spadkowymi

2w1
montaż duo

50 mm
komplet 

do montażu



mix 
&match

model indeks cm PLN netto 
virgo black 60 OL-60-VBL 60 640
virgo black 70 OL-70-VBL 70 655
virgo black 80 OL-80-VBL 80 670
virgo black 90 OL-90-VBL 90 690

stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną oraz syfonem suchym 
i listwami spadkowymi

virgo black odp
ływ

 liniow
y

ODPŁYWY LINIOWE I 61

2w1
montaż duo

ruszt szkło
szerokość

6 cmlat gwarancji 50 mm
komplet 

do montażu



virgo basic odp
ływ

 liniow
y 2w

1

62 I ODPŁYWY LINIOWE

mix 
&match

50 mm
komplet 

do montażu
szerokość

6,5 cm

model indeks cm PLN netto 
virgo basic 60 OL-60-VB 60 445
virgo basic 70 OL-70-VB 70 460
virgo basic 80 OL-80-VB 80 470
virgo basic 90 OL-90-VB 90 480lat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną oraz syfonem suchym 
i listwami spadkowymi

2w1
montaż duo
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virgo next duo odp
ływ

 liniow
y przyścienny 2w

1

mix 
&match

model indeks cm PLN netto 
virgo next duo 60 OL-60-VND 60 670
virgo next duo 70 OL-70-VND 70 680
virgo next duo 80 OL-80-VND 80 705
virgo next duo 90 OL-90-VND 90 72050 mm

komplet 
do montażulat gwarancji

szerokość
6 cm

szczotkowany 
chrom 

stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną oraz syfonem suchym 
i listwami spadkowymi

2w1
montaż duo



virgo next black odp
ływ

 liniow
y przyścienny

64 I ODPŁYWY LINIOWE

mix 
&match

50 mm
komplet 

do montażu
szerokość

6 cm

model indeks cm PLN netto 
virgo next black 60 OL-60-VNB 60 730
virgo next black 70 OL-70-VNB 70 750
virgo next black 80 OL-80-VNB 80 765
virgo next black 90 OL-90-VNB 90 790lat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc odpływ liniowy 
z wybraną kabiną oraz syfonem suchym 
i listwami spadkowymi
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neo listw
y spadkow

e

LISTWY SPADKOWE NEO
CHROM, ZŁOTO, CZERŃ 

Dbając o każdy detal w łazience, warto 
zwrócić uwagę na sposób wykończenia 
przestrzeni prysznica. Listwy spadkowe 
pozwalają w estetyczny sposób ukryć 
spadek, który jest niezwykle istotny 
w przypadku zastosowania odpływu 
liniowego. Dostępność trzech kolorów 
wykończenia: chrom, złoto oraz czerń, 
umożliwi dobór odpowiedniego 
rozwiązania do aranżowanego 
wnętrza.

virgo-s
SUCHY SYFON

Model suchego syfonu Virgo-S, 
to idealne rozwiązanie, polecane 
do większości odpływów liniowych  
z oferty Besco. Zastosowanie
suchego syfonu pozwala uniknąć 
cofania się nieprzyjemnych zapachów  
z instalacji sanitarnej. Jednostronny 
kierunek otwierania się zapadki, 
gwarantuje swobodny przepływ wody 
spod prysznica, uniemożliwiając 
odwrotny obieg.
*nieodpowiedni dla Virgo Slim oraz Virgo 360 Duo

new

model indeks cm PLN netto 
neo chrom 120 lewa LSN-120L-CH 120 230
neo chrom 120 prawa LSN-120P-CH 120 230
neo chrom 150 lewa LSN-150L-CH 150 250
neo chrom 150 prawa LSN-150P-CH 150 250
neo black 120 lewa LSN-120L-CZ 120 250
neo black 120 prawa LSN-120P-CZ 120 250
neo black 150 lewa LSN-150L-CZ 150 300
neo black 150 prawa LSN-150P-CZ 150 300
neo gold 120 lewa LSN-120L-ZL 120 355
neo gold 120 prawa LSN-120P-ZL 120 355
neo gold 150 lewa LSN-150L-ZL 150 405
neo gold 150 prawa LSN-150P-ZL 150 405

model indeks cm PLN netto 
virgo-s SVS-OV - 110

virgo-s suchy syfon



B R O D Z I K I

Brodziki prysznicowe, obok wanien 
akrylowych czy wolnostojących, 
to najliczniejszy segment produktów 
marki. 
Mając na uwadze panujące trendy na rynku aranżacji wnętrz, 
czy dostępność różnych technologii produkcji, wdrażamy 
do oferty modele, które idealnie wpiszą się w gusta klientów, 
pozwalając im tym samym, stworzyć wymarzoną łazienkę. 
Wszystkie brodziki prysznicowe projektujemy tak, aby 
w połączeniu z wybranym modelem kabiny prysznicowej 
stworzyły idealne zestawy.
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lat gwarancji akryl sanitarny odlew mineralny SMC

do zabudowy
wpuszczany
w posadzkę różne kształty

High Quality
 & Design
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neo  odp
ływ

 liniow
y

STONE
EFFECT

Wszystkie brodziki z wykończeniem 
Stone Effect produkowane są z akrylu 
sanitarnego najwyższej jakości. 

Specjalnie zaprojektowana struktura, 
matowy odcień czerni i nowoczesna 
forma brodzików, wszystko to pozwala 
stworzyć wyjątkowo designerski 
produkt, który doskonale sprawdzi się 
w wymagającym wnętrzu, jakim 
jest łazienka. 
Szukaj oznaczeń SE w katalogu

new
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T E C H N O L O G I A  S M C

Brodziki wykonane w technologii SMC charakteryzuje niezwykła odporność na 
działanie skrajnych temperatur wody, promieni słonecznych i innych czynników, 
z którymi produkt może mieć styczność w domowej łazience. Technologia ta 
pozwala projektować nowoczesne modele, o wyjątkowo lekkiej konstrukcji, 
łudząco przypominające w swojej estetyce naturalny kamień, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej trwałości.
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Projekt łazienki, w której pojawia się strefa 
prysznica, wymaga zastosowania dobrze 
przemyślanych rozwiązań.  

Wybór odpowiedniego modelu kabiny prysznicowej 
jest sprawą kluczową, wpływającą na komfort  
i bezpieczeństwo kąpieli. Natomiast dobór modelu 
brodzika prysznicowego lub odpływu liniowego, często 
będzie uwarunkowany nie tylko designem, ale przede 
wszystkim technicznymi możliwościami aranżowanej 
przestrzeni. 

stwórz idealną
przestrzeń 
prysznicową
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vexo / vexo black kolekcja brodzików

mix 
&match

do zabudowySMC

model indeks kolor cm PLN netto 

kwadratowy
vexo 80 BV-80-80-K biały 80 x 80 895
vexo 90 BV-90-90-K biały 90 x 90 990
vexo black 80 BVB-80-80-K czarny 80 x 80 980
vexo black 90 BVB-90-90-K czarny 90 x 90 1085
półokrągły
vexo 90 BV-90-90-P biały 90 x 90 905
vexo black 90 BVB-90-90-P czarny 90 x 90 1005lat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

możliwość
przycięcia na posadzce

DOPASUJ WYMIAR
Zastosowanie nowej technologii produkcji 
brodzików prysznicowych SMC, która dzięki 
swojej formie umożliwia dopasowanie 
modelu do wymagań aranżowanej 
łazienki. 

Specjalne wzmocnienie od wewnętrznej 
strony pozwala na docięcie brodzika 
w taki sposób, jakiego wymaga miejsce 
przewidziane do montażu.

90 mm
syfon 

w komplecie



vexo brodzik prostokątny 
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mix 
&match

do zabudowy

model indeks kolor cm PLN netto 
vexo 100 BV-100-80-P biały 100 x 80 990
vexo 120 BV-120-80-P biały 120 x 80 1070
vexo 120 BV-120-90-P biały 120 x 90 1205
vexo 130 BV-130-90-P biały 130 x 90 1270
vexo 140 BV-140-90-P biały 140 x 90 1365
vexo 150 BV-150-90-P biały 150 x 90 1445
vexo 160 BV-160-90-P biały 160 x 90 1525
vexo 170 BV-170-90-P biały 170 x 90 1595
vexo 180 BV-180-90-P biały 180 x 90 1710lat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

SMC możliwość
przycięcia na posadzce 90 mm

syfon 
w komplecie

new
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vexo black brodzik prostokątny 

mix 
&match

model indeks kolor cm PLN netto 
vexo black 100 BVB-100-80-P czarny 100 x 80 1085
vexo black 120 BVB-120-80-P czarny 120 x 80 1160
vexo black 120 BVB-120-90-P czarny 120 x 90 1315
vexo black 130 BVB-130-90-P czarny 130 x 90 1365
vexo black 140 BVB-140-90-P czarny 140 x 90 1445
vexo black 150 BVB-150-90-P czarny 150 x 90 1525
vexo black 160 BVB-160-90-P czarny 160 x 90 1605
vexo black 170 BVB-170-90-P czarny 170 x 90 1680
vexo black 180 BVB-180-90-P czarny 180 x 90 1785

stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

do zabudowylat gwarancji
SMC możliwość

przycięcia na posadzce 90 mm
syfon 

w komplecie

new



axim
 ultraslim

 kolekcja brodzików
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axim
 ultraslim

 kolekcja brodzików

mix 
&match

syfon 
w komplecieakryl sanitarnyakryl sanitarnylat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

stone effect na posadzce

model / kształt indeks kolor cm PLN netto 

prostokątny

axim ultraslim 100 #BAX-108-P biały 100 x 80 x 2.5 770
axim ultraslim 100 #BAX-109-P biały 100 x 90 x 2.5 815
axim ultraslim 110 #BAX-119-P biały 110 x 90 x 2.5 940
axim ultraslim 120 #BAX-128-P biały 120 x 80 x 2.5 950
axim ultraslim 120 #BAX-129-P biały 120 x 90 x 2.5 960
axim ultraslim 130 #BAX-139-P biały 130 x 90 x 2.5 1115
axim ultraslim 140 #BAX-149-P biały 140 x 90 x 2.5 1125
axim ultraslim SE 100 #BAX-108-PCN czarny SE 100 x 80 x 2.5 920
axim ultraslim SE 100 #BAX-109-PCN czarny SE 100 x 90 x 2.5 965
axim ultraslim SE 110 #BAX-119-PCN czarny SE 110 x 90 x 2.5 1090
axim ultraslim SE 120 #BAX-128-PCN czarny SE 120 x 80 x 2.5 1100
axim ultraslim SE 120 #BAX-129-PCN czarny SE 120 x 90 x 2.5 1110
kwadratowy
axim ultraslim 80 #BAX-80-KW biały 80 x 80 x 2.5 555
axim ultraslim 90 #BAX-90-KW biały 90 x 90 x 2.5 630
axim ultraslim SE 80 #BAX-80-KWCN czarny SE 80 x 80 x 2.5 705
axim ultraslim SE 90 #BAX-90-KWCN czarny SE 90 x 90 x 2.5 780
półokrągły
axim ultraslim 80 #BAX-80-NR biały 80 x 80 x 2.5 555
axim ultraslim 90 #BAX-90-NR biały 90 x 90 x 2.5 630
axim ultraslim SE 80 #BAX-80-NRCN czarny SE 80 x 80 x 2.5 705
axim ultraslim SE 90 #BAX-90-NRCN czarny SE 90 x 90 x 2.5 780

MASKOWNICA 
BRODZIKA AXIM 
w kolorze białym, czarnym 
oraz Stone Effect 

50 mm



asco ultraslim
 brodzik półokrąg

ły 
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acro ultraslim
 brodzik kw

adratow
y 

model indeks kolor cm PLN netto 
asco ultraslim 80 BMAS-80 biały 80 x 80 x 2 1025
asco ultraslim 90 BMAS-90 biały 90 x 90 x 2 1065

mix 
&match

do zabudowylat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną, syfonem oraz zestawem prysznicowym

mineral duraBe na posadzce

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną, syfonem oraz zestawem prysznicowym

model indeks kolor cm PLN netto 
acro ultraslim 80 BMAC-80 biały 80 x 80 x 2 1025
acro ultraslim 90 BMAC-90 biały 90 x 90 x 2 1065

 r =55 mm 90 mm

do zabudowylat gwarancji mineral duraBe na posadzce 90 mm
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alpina slim
line brodzik prostokątny

aquarius slim
line brodzik kw

adratow
y

model indeks kolor cm PLN netto 
alpina slimline 100 BAA-108-P biały 100 x 80 x 3 700
alpina slimline 100 zintegrowany #BAA-10814-P biały 100 x 80 x 3 / 14 700
alpina slimline 120 BAA-128-P biały 120 x 80 x 3 875
alpina slimline 120 BAA-129-P biały 120 x 90 x 3 910
alpina slimline SE 100 BAA-108-PCN czarny SE 100 x 80 x 3 850
alpina slimline SE 100 zintegrowany #BAA-114-PCN czarny SE 100 x 80 x 3 / 14 850
alpina slimline SE 120 BAA-128-PCN czarny SE 120 x 80 x 3 1025
alpina slimline SE 120 BAA-129-PCN czarny SE 120 x 90 x 3 1060

mix 
&match

akryl sanitarnylat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną, syfonem oraz zestawem prysznicowym

stone effect na posadzce

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną, syfonem oraz zestawem prysznicowym

model indeks kolor cm PLN netto 
aquarius slimline 80 BAA-80-K biały 80 x 80 x 3 500
aquarius silmline 90 BAA-90-K biały 90 x 90 x 3 550
aquarius slimline SE 80 BAA-80-K-CN czarny SE 80 x 80 x 3 650
aquarius slimline SE 90 BAA-90-K-CN czarny SE 90 x 90 x 3 700

90 mm

akryl sanitarnylat gwarancji stone effect na posadzce 90 mm



aron slim
line brodzik półokrąg

ły 
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bergo slim
line brodzik pięciokątny

model indeks kolor cm PLN netto 
aron slimline 80 BAA-80-NR biały 80 x 80 x 3 500
aron slimline 90 BAA-90-NR biały 90 x 90 x 3 550
aron slimline SE 80 BAA-80-NR-CN czarny SE 80 x 80 x 3 650
aron slimline SE 90 BAA-90-NR-CN czarny SE 90 x 90 x 3 700

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

mix 
&match

akryl sanitarnylat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

na posadzce

model indeks kolor cm PLN netto 
bergo slimline 90 BAB-90-S biały 90 x 90 x 3 645
bergo slimline 90 zintegrowany #BAB-90 biały 90 x 90 x 3 56590 mm

lat gwarancji akryl sanitarny stone effect na posadzce  r =55 mm 90 mm
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alex brodzik półokrąg
ły

saturn brodzik  asym
etryczny 

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

akryl sanitarnylat gwarancji stone effect

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

akryl sanitarnylat gwarancji

model indeks kolor cm PLN netto 
alex 70 #BAA-70 biały 70 x 70 x 4 430
alex 80 #BAA-80 biały 80 x 80 x 4 440
alex 90 #BAA-90 biały 90 x 90 x 4 500
alex SE 80 #BAA-80-CN czarny SE 80 x 80 x 4 590
alex SE 90 #BAA-90-CN czarny SE 90 x 90 x 4 650

model indeks kolor cm PLN netto 
saturn 100 p/l #BAS-100-NP / #BAS-100-NL biały 100 x 80 x 4 765
saturn 120 p/l #BAS-120-NP / #BAS-120-NL biały 120 x 80 x 4 985

na posadzce  r =55 mm 50 mm

na posadzce 90 mm
lewy/prawy

 montaż



diper I brodzik półokrąg
ły 
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diper II brodzik półokrąg
ły

model indeks kolor cm PLN netto 
diper I 80 #BAD-80-NK biały 80 x 80 x 24 500
diper I 90 #BAD-90-NK biały 90 x 90 x 24 530
obudowa 80 OAD-80-PK biały 80 205
obudowa 90 OAD-90-PK biały 90 210

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

akryl sanitarnylat gwarancji

model indeks kolor cm PLN netto 
diper II 80 #BAD-80-II biały 80 x 80 x 15 455
diper II 90 #BAD-90-II biały 90 x 90 x 15 505
obudowa 80 OAD-80-II biały 80 200
obudowa 90 OAD-90-II biały 90 205

na posadzce z obudową 50 mm  r =55 mm

akryl sanitarnylat gwarancji na posadzce z obudową 50 mm  r =55 mm
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oliver I brodzik półokrąg
ły

oliver II brodzik półokrąg
ły

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

model indeks kolor cm PLN netto 
oliver II 80 #BAO-80-II biały 80 x 80 x 21 545
oliver II 90 #BAO-90-II biały 90 x 90 x 21 565
obudowa 80 OAO-80-II biały 80 205
obudowa 90 OAO-90-II biały 90 210

model indeks kolor cm PLN netto 
oliver I 80 #BAO-80-NR biały 80 x 80 x 15 500
oliver I 90 #BAO-90-NR biały 90 x 90 x 15 530
obudowa 80 OAO-80 biały 80 205
obudowa 90 OAO-90 biały 90 210akryl sanitarnylat gwarancji na posadzce z obudową 50 mm  r =55 mm

akryl sanitarnylat gwarancji na posadzce z obudową 50 mm  r =55 mm



igor brodzik kw
adratow

y
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oskar brodzik kw
adratow

y

model indeks kolor cm PLN netto 
igor 80 #BAI-80 biały 80 x 80 x 24 500
igor 90 #BAI-90 biały 90 x 90 x 24 530
obudowa 80 #OAI-80-KW biały 80 205
obudowa 90 #OAI-90-KW biały 90 210

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

mix 
&match

akryl sanitarnylat gwarancji

stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

stone effect

model indeks kolor cm PLN netto 
oskar 70 #BAO-70-PK biały 70 x 70 x 4 430
oskar 80 #BAO-80-PK biały 80 x 80 x 4 475
oskar 90 #BAO-90-PK biały 90 x 90 x 4 515
oskar SE 80 #BAO-80-P-CN czarny SE 80 x 80 x 4 625
oskar SE 90 #BAO-90-P-CN czarny SE 90 x 90 x 4 665

akryl sanitarnylat gwarancji na posadzce z obudową 50 mm

na posadzce 50 mm
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ares brodzik kw
adratow

ymix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

model indeks kolor cm PLN netto 
ares 70 #BAA-70-KW bialy 70 x 70 x 15 455
ares 80 #BAA-80-KW biały 80 x 80 x 15 475
ares 90 #BAA-90-KW biały 90 x 90 x 15 515
obudowa 70 #OAA-70-KW biały 70 205
obudowa 80 #OAA-80-KW biały 80 210
obudowa 90 #OAA-90-KW biały 90 210

BRODZIKI I 83

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc brodzik z wybraną 
kabiną oraz zestawem prysznicowym

model indeks kolor cm PLN netto 
maxi 100 p/l #BAM-100-NP / #BAM-100-NL biały 100 x 80 x 24 730
maxi 120 p/l #BAM-120-NP / #BAM-120-NL biały 120 x 85 x 24 815
obudowa 100 p/l OAB-100-NS biały 100 260
obudowa 120 p/l OAB-120-NS biały 120 270

m
axi brodzik asym

etryczny

akryl sanitarnylat gwarancji na posadzce z obudową 50 mm

akryl sanitarnylat gwarancji na posadzce z obudową 50 mm
lewy/prawy

 montaż
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Kolekcja parawanów Besco 
obejmuje wiele modeli 
od 1- do 3-skrzydłowych. 

Ich forma, sposób wykończenia, czy odpowiedni 
dobór detali, wpływają na komfort użytkowania.

P A R A W A N Y 
B E S C O
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lata gwarancji
szkło hartowane 

4,5,6 mm
wykończenie 
chrom błysk

wykończenie 
czarny matt

High Quality
 & Design

 zawiasy 90°
180° lub 360
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

lata gwarancji

easy slide / easy slide black  paraw
an przesuw

ny 

bezpieczne
szkło

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
easy slide PES-2S 100 x 150 4 mm przejrzyste 740
easy slide black PESB-2S 100 x 150 4 mm przejrzyste 855

180°

płynny
zakres ruchu

 

regulacja
przyściennachrom błysk czarny matt

180°



mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

płynny
zakres ruchu

 
lata gwarancji

bezpieczne
szkło czarny matt

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
enzo PEB-1S 70 x 140 4 mm przejrzyste 670

regulacja
przyścienna

enzo  paraw
an 1-skrzyd

łow
y 90°
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mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

płynny
zakres ruchu

 

regulacja
przyściennalata gwarancji

lum
ix / lum

ix black  paraw
an 2-skrzyd

łow
y 

bezpieczne
szkło chrom błysk

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
lumix PL-2S 100 x 145 6 mm przejrzyste 1160
lumix black PLB-2S 100 x 145 6 mm przejrzyste 1275czarny matt

180°

P/L
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180°

180°
180°



avis  paraw
an 2-skrzyd

łow
y

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
avis PAV-2S 120 x 145 6 mm przejrzyste 1180

płynny
zakres ruchu

 

regulacja
przyściennalata gwarancji

bezpieczne
szkło chrom błysk

180°
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zawias
kolumnowy



mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

lata gwarancji

prim
e  paraw

an 1 / 2/ 3-skrzyd
łow

y 

chrom błysk

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
prime 1 PNP-1S 70 x 140 5 mm przejrzyste 585
prime 2 PNP-2S 90 x 140 5 mm przejrzyste 695
prime 3 PNP-3S 120 x 140 5 mm przejrzyste 915

zawias
kolumnowy

regulacja
przyścienna

bezpieczne
szkło

płynny
zakres ruchu

 

180°

180°360° 180°360°
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360°



prim
e black new

 paraw
an 1 / 2/ 3-skrzyd

łow
y

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

płynny
zakres ruchu

 

zawias
kolumnowylata gwarancji

bezpieczne
szkło czarny matt

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
prime black new 1 PNPB-1S 70 x 140 4 mm przejrzyste 605
prime black new 2 PNPB-2S 90 x 140 4 mm przejrzyste 740
prime black new 3 PNPB-3S 120 x 140 4 mm przejrzyste 970

new

180°

180°360° 180°360°
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360°

regulacja
przyścienna



mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

lata gwarancji

avigo  paraw
an 2-skrzyd

łow
y

bezpieczne
szkło chrom błysk

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
avigo PNA-2S 100 x 145 5 mm przejrzyste 790

zawias
kolumnowy

płynny
zakres ruchu

 

180° 180°
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P/L

regulacja
przyścienna



prestigio  paraw
an 2-skrzyd

łow
y

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
prestigio PP-2S 80 x 150 6 mm przejrzyste 1200lata gwarancji

bezpieczne
szkło chrom błysk

180°

180°

płynny
zakres ruchu
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zawias
kolumnowy

regulacja
przyścienna



mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

płynny
zakres ruchu

 
lata gwarancji

bezpieczne
szkło chrom błysk

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
ambition 1 PA-1S-CZ 75 x 130 5 mm przejrzyste 595
ambition 1 PA-1S 75 x 130 5 mm przejrzyste z motywem 595
ambition 2 PA-2S 80.5 x 139 4 mm przejrzyste 695
ambition 3 PA-3S 123.5 x 139 4 mm przejrzyste 905

regulacja
przyścienna

am
bition  paraw

an 1 / 2 / 3-skrzyd
łow

y

180°

360°
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360° 360° 360° 180°



am
bition prem

ium
  paraw

an  2 / 3-skrzyd
łow

y

mix 
&match
stwórz swój idealny komplet, łącząc 
parawan z wybraną wanną oraz 
armaturą łazienkową

płynny
zakres ruchu

 
lata gwarancji

bezpieczne
szkło chrom błysk

model indeks cm grubość szkła kolor szkła PLN netto 
ambition premium 2 PAP-2S 80.5 x 140 4 mm przejrzyste 710
ambition premium 3 PAP-3S 130 x 140 4 mm przejrzyste 915

180°
90°
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180°

zawias
kolumnowy

lewy/prawy
 montaż

90°180°



modern 
czyretro
Dostępność sześciu kolekcji baterii 
łazienkowych, obejmujących wiele 
modeli wannowych, umywalkowych, 
jak również zestawów prysznicowych, 
umożliwia kompleksowe wyposażenie 
zaaranżowanej łazienki. Zróżnicowany 
design, kształt i ergonomia oraz 
szeroka gama wykończenia 
kolorystycznego, pozwoli na dobór 
odpowiedniej armatury, która dopełni 
wnętrze nadając mu wyjątkowego 
charakteru.

B A T E R I E
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100% mosiądz easy fix
optymalny 

przepływ wody
High Quality

 & Designlat gwrancji
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veo kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
1 wolnostojąca I Easy-Box chrom BW-VI-CH 2195

czarny matt BW-VI-CZ 2395
złota BW-VI-ZL 2540
grafitowa BW-VI-GR 2540

2 wolnostojąca II Slim Easy-Fix chrom BW-VII-CH 1885
czarny matt BW-VII-CZ 2090
złota BW-VII-ZL 2195
grafitowa BW-VII-GR 2195

3 umywalkowa I chrom BU-VI-CH 520
czarny matt BU-VI-CZ 580
złota BU-VI-ZL 600
grafitowa BU-VI-GR 600

4 umywalkowa II chrom BU-VII-CH 400
czarny matt BU-VII-CZ 450
złota BU-VII-ZL 500
grafitowa BU-VII-GR 500

1/ 2 3

new

4
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model kolor indeks PLN netto 
5 umywalkowa podtynkowa chrom BU-VS-CH 580

czarny matt BU-VS-CZ 685
złota BU-VS-ZL 755
grafitowa BU-VS-GR 755

6 wannowa ścienna termostatyczna chrom BW-VST-CH 1175
czarny matt BW-VST-CZ 1305
złota BW-VST-ZL 1405
grafitowa BW-VST-GR 1405

7 wannowa podtynkowa 3-otworowa chrom BW-VSP-CH 1110
czarny matt BW-VSP-CZ 1250
złota BW-VSP-ZL 1375
grafitowa BW-VSP-GR 1375

8 wannowa podtynkowa 4-otworowa chrom BW-V4P-CH 1420
czarny matt BW-V4P-CZ 1580
złota BW-V4P-ZL 1785
grafitowa BW-V4P-GR 1785

veo kolekcja baterii

5

6

7

8
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veo kolekcja baterii

9

10 11
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model kolor indeks PLN netto 
9 bidetowa chrom BB-V-CH 455

czarny matt BB-V-CZ 505
złota BB-V-ZL 585
grafitowa BB-V-GR 585

10 zestaw higieniczny / bidetowy chrom BB-VZ-CH 360
czarny matt BB-VZ-CZ 405
złoty BB-VZ-ZL 450
grafitowy BB-VZ-GR 450

11  zestaw prysznicowy natynkowy  
   termostatyczny chrom BP-VNTI-CH 1685

czarny matt BP-VNTI-CZ 1990
złoty BP-VNTI-ZL 2130
grafitowy BP-VNTI-GR 2130

12 zestaw prysznicowy termostatyczny chrom BP-VNTII-CH 1375
czarny matt BP-VNTII-CZ 1575
złoty BP-VNTII-ZL 1785
grafitowy BP-VNTII-GR 1785

13 zestaw prysznicowy podtynkowy chrom BP-V-CH 1315
czarny matt BP-V-CZ 1520
złoty BP-V-ZL 1620
grafitowy BP-V-GR 1620

14  deszczownica uni R / Ø 30 cm chrom DP-UO-CH 335
czarny matt DP-UO-CZ 370
złota DP-UO-ZL 485
grafitowa DP-UO-GR 485

7

veo kolekcja bateriinew

12

14

13
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aspira kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
1  wolnostojąca Easy-Fix chrom BW-A-CH 2445

czarny matt BW-A-CZ 2575
złota BW-A-ZL 2575
grafitowa BW-A-GR 2600

2 umywalkowa I chrom BU-AI-CH 760
czarny matt BU-AI-CZ 885
złota BU-AI-ZL 885
grafitowa BU-AI-GR 1010

3 umywalkowa II chrom BU-AII-CH 475
czarny matt BU-AII-CZ 580
złota BU-AII-ZL 580
grafitowa BU-AII-GR 665

1 32
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model kolor indeks PLN netto 
4 umywalkowa podtynkowa chrom BU-AS-CH 845

czarny matt BU-AS-CZ 960
złota BU-AS-ZL 960
grafitowa BU-AS-GR 1010

5 wannowa ścienna chrom BW-AS-CH 845
czarny matt BW-AS-CZ 960
złota BW-AS-ZL 960
grafitowa BW-AS-GR 1070

6 wannowa 4-otworowa chrom BW-A4-CH 1305
czarny matt BW-A4-CZ 1480
złota BW-A4-ZL 1555
grafitowa BW-A4-GR 1685

7 zestaw prysznicowy natynkowy chrom BP-AN-CH 1725
czarny matt BP-AN-CZ 1955
złoty BP-AN-ZL 2060
grafitowy BP-AN-GR 2170

aspira kolekcja baterii

4

5

6

7
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model kolor indeks PLN netto 
8 zestaw prysznicowy podtynkowy I chrom BP-AI-CH 1065

czarny matt BP-AI-CZ 1230
złoty BP-AI-ZL 1305
grafitowy BP-AI-GR 1375

9  zestaw prysznicowy podtynkowy II chrom BP-AII-CH 1155
czarny matt BP-AII-CZ 1335
złoty BP-AII-ZL 1415
grafitowy BP-AII-GR 1455

10 deszczownica uni S / 30x30 cm chrom DP-UK-CH 370
czarny matt DP-UK-CZ 405
złota DP-UK-ZL 505
grafitowa DP-UK-GR 505

aspira kolekcja baterii

8 9

new

10

zestaw II podtynkowy 
deszczownica ultraslim
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D E S Z C Z O W N I C E
Wszystkie zestawy prysznicowe z naszych kolekcji, w standardzie zawierają 
deszczownicę w wymiarach 20x20 cm oraz o średnicy 20 cm. Uzupełniając ofertę, 
postanowiliśmy wprowadzić alternatywę dla zwolenników większej deszczownicy, 
dostępną w wymiarach 30x30 cm oraz o średnicy 30 cm. Dostępność modelu 
kwadratowego oraz okrągłego, w pełnej gamie kolorystycznej, tj. chrom, złoto, 
czerń oraz grafit, umożliwi łatwą wymianę elementu w przypadku każdego  
z zestawów prysznicowych Besco.
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Ø 30 cm 30x30 stal nierdzewna ultra slim
High Quality

 & Design



decco kolekcja baterii 

model kolor indeks PLN netto 
1 wolnostojąca I Easy-Fix chrom BW-DI-CH 2445

czarny matt BW-DI-CZ 2575
złota BW-DI-ZL 2575
grafitowa BW-DI-GR 2600

2 wolnostojąca II Easy-Fix* chrom BW-DII-CH 2445
czarny matt BW-DII-CZ 2575
złota BW-DII-ZL 2575
grafitowa BW-DII-GR 2600

3 wolnostojąca III Easy-Box* chrom BW-DIII-CH 2625
czarny matt BW-DIII-CZ 2905
złota BW-DIII-ZL 2950
grafitowa BW-DIII-GR 3010

*decco II i III niższe o 5 cm

1 2 3
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decco kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
4 umywalkowa I chrom BU-DI-CH 640

czarny matt BU-DI-CZ 810
złota BU-DI-ZL 810
grafitowa BU-DI-GR 865

5 umywalkowa II chrom BU-DII-CH 515
czarny matt BU-DII-CZ 690
złota BU-DII-ZL 690
grafitowa BU-DII-GR 740

6 umywalkowa podtynkowa chrom BU-DS-CH 845
czarny matt BU-DS-CZ 995
złota BU-DS-ZL 995
grafitowa BU-DS-GR 1015

7 wannowa ścienna chrom BW-DS-CH 995
czarny matt BW-DS-CZ 1120
złota BW-DS-ZL 1120
grafitowa BW-DS-GR 1175

8 wannowa 4-otworowa chrom BW-D4-CH 1085
czarny matt BW-D4-CZ 1285
złota BW-D4-ZL 1285
grafitowa BW-D4-GR 1375

9 bidetowa chrom BB-D-CH 520
czarny matt BB-D-CZ 600
złota BB-D-ZL 600
grafitowa BB-D-GR 640

4 5

6

7

8

9
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decco / illusion kolekcja baterii

10 11
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zestaw podtynkowy II 
deszczownica ultraslim



decco / illusion kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
10 zestaw prysznicowy podtynkowy I chrom BP-DII-CH 995

czarny matt BP-DII-CZ 1135
złoty BP-DII-ZL 1135
grafitowy BP-DII-GR 1215

11 zestaw prysznicowy podtynkowy II chrom BP-DIII-CH 1080
czarny matt BP-DIII-CZ 1230
złoty BP-DIII-ZL 1230
grafitowy BP-DIII-GR 1275

12 zestaw prysznicowy natynkowy chrom BP-DIN-CH 1305
czarny matt BP-DIN-CZ 1470
złoty BP-DIN-ZL 1630
grafitowy BP-DIN-GR 1660

13 zestaw prysznicowy termostatyczny chrom BP-DIT-CH 1585
czarny matt BP-DIT-CZ 1805
złoty BP-DIT-ZL 1915
grafitowy BP-DIT-GR 1965

14 deszczownica uni R / Ø 30 cm chrom DP-UO-CH 335
czarny matt DP-UO-CZ 370
złota DP-UO-ZL 485
grafitowa DP-UO-GR 485

new

14

12 13
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illusion kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
1 wolnostojąca I Easy-Fix chrom BW-II-CH 1830

czarny matt BW-II-CZ 1990
złota BW-II-ZL 1990

2 wolnostojąca II Easy-Fix* chrom BW-III-CH 1830
czarny matt BW-III-CZ 1990
złota BW-III-ZL 1990

3 umywalkowa I chrom BU-II-CH 515
czarny matt BU-II-CZ 570
złota BU-II-ZL 570

4 umywalkowa II chrom BU-III-CH 515
czarny matt BU-III-CZ 570
złota BU-III-ZL 570

* illusion II niższa o 8 cm

1 2

3

4
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illusion kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
5 umywalkowa podtynkowa chrom BU-IS-CH 845

czarny matt BU-IS-CZ 995
złota BU-IS-ZL 995

6 wannowa ścienna chrom BW-IS-CH 995
czarny matt BW-IS-CZ 1135
złota BW-IS-ZL 1135

7 wannowa 4-otworowa chrom BW-I4-CH 1085
czarny matt BW-I4-CZ 1285
złota BW-I4-ZL 1285

8 bidetowa chrom BB-I-CH 465
czarny matt BB-I-CZ 540
złota BB-I-ZL 540

5

6

7

8
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varium
 / m

odern kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
1 wolnostojąca Easy-Fix chrom BW-V-CH 2445

czarny matt BW-V-CZ 2575
2 wolnostojąca I Easy-Fix chrom BW-MI-CH 2445

czarny matt BW-MI-CZ 2575
3 wolnostojąca II Easy-Fix chrom BW-MII-CH 2445

czarny matt BW-MII-CZ 2575

1 2 3
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varium modern I modern II



varium
 / m

odern kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
4 umywalkowa I chrom BU-MVI-CH 720

czarny matt BU-MVI-CZ 805
5 umywalkowa II chrom BU-MVII-CH 530

czarny matt BU-MVII-CZ 605
6 umywalkowa podtynkowa chrom BU-MVS-CH 995

czarny matt BU-MVS-CZ 1135
7 wannowa ścienna chrom BW-MVS-CH 1135

czarny matt BW-MVS-CZ 1340
8 wannowa 4-otworowa chrom BW-MV4-CH 1285

czarny matt BW-MV4-CZ 1365
9 bidetowa chrom BB-MV-CH 540

czarny matt BB-MV-CZ 625

4 5

6 7

8

9
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varium
 / m

odern kolekcja baterii

10 11zestaw II podtynkowy 
deszczownica ultraslim

114 I KOLEKCJA BATERII



varium
 / m

odern kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
10 zestaw prysznicowy podtynkowy I chrom BP-MVI-CH 1135

czarny matt BP-MVI-CZ 1340
11 zestaw prysznicowy podtynkowy II chrom BP-MVII-CH 1280

czarny matt BP-MVII-CZ 1465
12 zestaw prysznicowy natynkowy chrom BP-MVN-CH 1700

czarny matt BP-MVN-CZ 1955
13 zestaw prysznicowy termostatyczny chrom BP-MVT-CH 2015

czarny matt BP-MVT-CZ 2245
14 deszczownica uni S / 30x30 cm chrom DP-UK-CH 370

czarny matt DP-UK-CZ 405
złota DP-UK-ZL 505
grafitowa DP-UK-GR 505

new

12 13

14
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retro kolekcja baterii
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retro kolekcja baterii

model kolor indeks PLN netto 
1 wolnostojąca I chrom BW-RI-CH 2445

czarny matt BW-RI-CZ 2575
złota BW-RI-ZL 2575

2 umywalkowa I chrom BU-RI-CH 780
czarny matt BU-RI-CZ 820
złota BU-RI-ZL 820

3 umywalkowa II chrom BU-RII-CH 725
czarny matt BU-RII-CZ 755
złota BU-RII-ZL 755

4 zestaw prysznicowy natynkowy chrom BP-R-CH 1485
czarny matt BP-R-CZ 1700
złoty BP-R-ZL 1850

1

2 3

4
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A K C E S O R I A

Z nami stworzysz nie tylko estetyczną, 
ale także funkcjonalną i komfortową łazienkę. 
Sprawdź nasze produkty dedykowane.

Więcej na stronie www.besco.eu
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SIEDZISKO 
ACTIVE

Nowoczesne, praktyczne, 
bezpieczne i stabilne 
siedzisko prysznicowe, 
z pewnością ułatwi 
korzystanie z prysznica 
osobom z ograniczeniami 
ruchowymi, zapewniając 
im przy tym maksymalny 
komfort kąpieli. To również 
świetne rozwiązanie  
dla rodzin z dziećmi.

MASKOWNICA 
BRODZIKA AXIM 
w kolorze białym, czarnym 
oraz Stone Effect 
dedykowana do brodzików: 
Axim UltraSlim 

model indeks PLN netto 
active SPA 795

model indeks PLN netto 
biała  KA 70
czarna  KA-C    70
czarna SE  KA-SEC 70



TWOJA PRZESTRZEŃ BESCO

Katalogi Besco Premium to wyselekcjonowane produkty 
z pełnej oferty marki Besco. Obejmują one zarówno szereg 
nowości, jak i bestsellery na rynku wyposażenia łazienek.

Oba egzemplarze pozwalają na kompleksowe wyposażenie aranżowanego 
wnętrza, zaczynając od podstawowych modeli wanien, wanien wolnostojących 
czy kabin prysznicowych, przez kilka propozycji umywalek, szafek, parawanów 
nawannowych, kończąc na armaturze w szerokiej gamie kolorystycznej oraz 
dedykowanych akcesoriach. 

N A D A J E M Y 
W O D Z I E
K S Z T A Ł T
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KATALOG PREMIUM
w wersji online
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Dążymy do tego, aby nasze produkty były
dostępne dla każdego Klienta, zarówno tego
pracującego i dokonującego wyboru online, 
dbając o naszą stronę www.besco.eu, jak 
również dla tych, którzy wyboru wyposażenia 
dokonują w salonie łazienkowym. 
Stale poszerzamy sieć naszych partnerów 
handlowych oraz rozbudowujemy strefy 
Besco w całej Polsce.

Jednocześnie dbamy również o tych Klientów 
stawiających na współpracę z projektantem, 
który przekłada ich wizję na projekt, tworząc 
wyjątkowe wnętrza. Współpraca ta jest 
możliwa, dzięki udostępnieniu modeli 3D 
naszych produktów, którą sukcesywnie 
uzupełniamy wraz z wprowadzaniem 
nowości na rynek. 
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BAZA MODELI 3D

Odpowiedni projekt stanowi podstawę każdego stylowego 
wnętrza. Szczególnie tak istotnego pomieszczenia, jakim 
jest łazienka czy salon kąpielowy. Wybór optymalnego 
produktu, zarówno pod względem designu oraz estetyki, 
jak i wymiarów, jest bardzo ważny. Wybrany produkt
najczęściej determinuje również komfort korzystania 
z łazienki przez wszystkich jej użytkowników.

Dbając o wygodę pracy projektantów i architektów wnętrz, 
udostępniliśmy bazę modeli dla programów Cad Decor 
Pro oraz Cad Decor, obejmującą wszystkie popularne 
produkty Besco tj. wanny, wanny wolnostojące, umywalki, 
kabiny i brodziki prysznicowe, drzwi prysznicowe, parawany 
nawannowe i szereg akcesoriów. Wszystkie modele 3D
są również dostępne na naszej stronie www.besco.eu
w rozszerzeniu dwg.

T W O J A 
Ł A Z I E N K A



Besco sp. z o.o. 
ul. Kościelna 21
38-524 Besko, Polska
info@besco.eu

Infolinia
W  przypadku jakichkolwiek dodatkowych 
pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią: 

+48 600 700 336 
www.besco.eu


