
ONTDEK JE NIEUWE BADKAMER 
IN AVANT-PREMIÈRE 

WEBSITE WWW.DESCO.BE INSPIREERT JE MET MOODBOARDS EN DESIGN

De badkamer van je dromen? En je budget? Die vind je 
voortaan makkelijk via www.desco.be. De nieuwe website 
van badkamerspecialist Desco toont je een wereld van 
mogelijkheden. Heel overzichtelijk, want je kan gericht zoeken 
met een moodboard, via designers, per gezinssamenstelling… 
Je kan zelfs je eigen badkamer samenstellen en online delen 
met vrienden. Van op je computer, tablet of smartphone. 

Inspiratie staat centraal op de nieuwe website van Desco. Zo 
kan je, met behulp van een moodboard en badplanner, je eigen 
versie van je favoriete badkamer creëren, op maat van jouw 
ruimte. Bij ‘designers’ ontdek je hoe je je badkamer stijlvol kan 
invullen en de rubriek ‘toestellen’ brengt je op praktische ideeën. 
Bestaan er ruimtebesparende wastafels? Kan een inloopdouche 
met een douchetub uit één stuk? Geen badkamergeheim blijft 
onbesproken!

Dankzij duidelijke symbolen en iconen kan je heel intuïtief surfen. 
Handig ook, de budgetbeheerder laat je schuiven met de prijzen 
van de verschillende badkameronderdelen, zodat je het beste 
uit jouw budget haalt. Ook kan je – in enkele muisklikken – 
oplossingen zoeken voor specifieke gezinssamenstellingen of 
behoeften, een eigen moodboard creëren én je inspiratie online 
delen via sociale media.

OVER DESCO – WWW.DESCO.BE

Desco, in 1947 gestart als familiebedrijf en groothandel, is 
uitgegroeid tot een leidende speler in de sector van sanitair en 
verwarming. Vandaag staat de vierde generatie aan het roer en 
telt het team ruim 350 medewerkers. Er zijn 18 vestigingen in 
België om zo’n 7.000 vaklui professioneel te ondersteunen. 
Het assortiment is erg ruim en omvat alle toepassingen voor 
badkamers, wellness, sanitair, ventilatie en verwarming. Vanuit 
het hoofdkantoor in Wijnegem en de verkooppunten in België, 
kunnen installateurs, architecten en eindgebruikers rekenen op 
een totaalpakket aan dienstverlening op maat.
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