
INSPIRATIE VOOR ELKE BADKAMER OP DE STAND VAN DESCO 
TIJDENS DE BIËNNALE INTERIEUR HAL 1 – STAND 15

Van 18 tot 22 oktober vindt de Biënnale Interieur in Kortrijk plaats. Deze expo 
is the place to be voor liefhebbers van innovatief design en interieurontwerp. 
Als grote speler in de sector van sanitair en verwarming kan Desco natuurlijk 
niet ontbreken. Je ontdekt op onze stand Italiaans design zoals porselein 
van Catalano en kraanwerk van Nobili. Ook de ontwerpen van XonYX en het 
inbouwspoelsysteem Walfix Oli 120 Plus krijgen er alle aandacht. 

Catalano - Italiaans marktleider in keramiek 
en huismerk van badkamerspecialist Desco 

GOLD & SILVER – GESOFISTICEERDE KLASSE 
Architecten en interieurdesigners wereldwijd maken graag gebruik van goud 
en zilver om hun meest exclusieve ontwerpen extra elan te geven. Catalano 
speelt hierop in met haar collectie Gold & Silver. Net als in de traditionele 
edelsmeedkunst, delen het 18K goud en het zuivere zilver hun kleur en glans 
met Catalano’s producten. En dankzij de unieke Unscratchable glaze coating 
bewaren deze kostbare objecten hun glans en weerstaat de collectie de tand 
des tijds.

CATAGLAZE +TM – HOOGWAARDIGE BESCHERMING
De bestaande cataglaze-behandeling van Catalano werd uitgebreid. Door 
titanium toe te voegen, zijn de gladde en heldere oppervlakken beter bestand 
tegen chemicaliën en zijn ze beschermd 
tegen kalk en bacteriën. De porositeit van het oppervlak neemt af, glans, 
gebruiksgemak en duurzaamheid nemen toe. En dit zonder meerprijs!

NEW ZERO – MINIMALISME MET EEN VEELZIJDIG KARAKTER

• zonder aflegvlak
Rechte lijnen, dunne oppervlakken, minimale afrondingen en ultradunne 
randen: dit is New Zero. Ontdaan van al het overtollige zodat alleen de 
functionele essentie overblijft. Deze versie van New Zero heeft daarom zelfs 
geen aflegvlak. Een musthave voor echte minimalisten die de badkamer pas 
verlaten wanneer alles netjes opgeborgen is, zodat er niets overblijft. Zero.

• met aflegvlak
Je houdt van het minimalistische New Zero, maar je hebt ook graag de 
ruimte om wat spulletjes neer te zetten: het kan! Flesjes, zeepjes of een mooi 
potje? Ook in een New Zero badkamer mag er geleefd worden. Kies voor 
een wastafel met aflegvlak en je ochtend was nog nooit zo zen. No stress. 
Zero.

INNOVATIE MEETS DESIGN IN KORTRIJK
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COLORI – PASTELKLEUREN UIT DE NATUUR
Met vijf satijnmatte kleuren trekt Colori by Catalano een wereld van design 
open. Zo zijn de pastels exclusief en lenen ze zich perfect voor verrassende 
kleurcombinaties. 

De Italiaanse keramiekmeester liet zich inspireren door de natuur: het diepe 
wit van koralen, de warme tint van zeesponzen, het fijne blauw van wilde 
bloemen, het milde groen van een kruidentuin tot de intensere toets van 
hout. Het resultaat zijn wastafels, wc’s en bidets die verfijnd ogen en tegelijk 
zacht aanvoelen.

GREEN LUX – NOSTALGIE MET EEN MODERNE LOOK
Deze matzwarte opbouwwaskom – een herinnering aan romantisch 
vervlogen tijden, maar dan in een nieuw jasje - bekoort je helemaal. De 
elegante boorden, de fijne lijnen en de natuurlijke curves maken dat je elke 
ochtend met plezier aan de dag begint. Het matzwarte hangtoilet Sfera 
maakt combineren tot in de kleinste details mogelijk.

SFERA – EEN COMBINATIE VAN EENVOUD EN LUXE
Sfera is een volledige badkamercollectie met een scala aan vormen en 
afmetingen voor elke ruimte. De collectie hangtoiletten kenmerkt zich door 
een eenvoudig design en bevat vier modellen waarvan twee voorzien zijn met 
Newflush® in combinatie met een luxueuze zitting met lift-off en soft-close 
techniek. Zowel het toilet als het bidet hebben een onzichtbare ophanging. 
Daardoor is de egale buitenkant in één beweging schoongemaakt. Je houdt 
van wit of zwart met een matte touch? Ook dan brengt Sfera je in de juiste 
stemming.

Nobili - Stijlvol kraanwerk met een 
innovatief design

KRANEN – DE JUWELEN VAN ELKE BADKAMER
De matzwarte douchekranen van Nobili mogen gezien worden. Het zachte 
diepe zwart straalt niet enkel klasse uit, zelfs met je ogen half gesloten vind je 
dadelijk de kraan die het deugddoende water regelt van jouw ochtenddouche.

Geen tijd voor een douche? Met de kranen van Up doet een wasje aan 
de wasbak evenveel deugd na een welverdiende nachtrust. Dankzij het 
technisch hoogkwalitatieve binnenwerk stroomt het water vloeiend en 
rijkelijk. De zachte vormen van Up verhogen bovendien het gebruikscomfort 
en de onderhoudsvriendelijkheid. Verkrijgbaar in chroom, zwart en wit.

KRAANWERK IN SPECIALE KLEUREN
De kranen van Nobili vind je niet alleen in zwart en wit. Je kan ook kiezen voor 
London Grey, champagne, inox en diamond smoke. Of wat dacht je van een 
kraan in metaalkleur als eyecatcher in je badkamer?
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Oli - Stijlvolle wc-duwplaten voor kleine 
en grote boodschappen

WALLFIX OLI 120 PLUS – ALLES WAT JE VERLANGT VAN EEN 
INBOUWSPOELSYSTEEM
Wallfix OLI 120 plus is de klassieker in de hedendaagse badkamerinstallatie. 
Efficiënt waterverbruik, duurzaamheid en comfort staan voorop, waarbij je 
kan kiezen uit een of twee toetsen, voor meer of minder spoelwater. OLI 
kreeg dan ook verschillende awards toegekend, onder meer voor zijn 
waterbesparende ontwerp – zo wordt het inbouwreservoir pas gevuld na 
de spoeling

OLI VOORZETWAND – EEN STRAK AFGEWERKT TOILET
Dit Paspartoe paneel  voor wc-ophangsystemen voor nissen tot 100 cm 
bestaat uit hoogwaardig gegoten acryl van 8 mm dik. In combinatie met de 
watervaste bouwplaat werk je je toilet eenvoudig en snel af. Als het niet zo 
dringend moet, kan je de bouwplaat natuurlijk ook afwerken met tegels.

XonYX- Duurzame designbaden

De XonYX-baden van Desco worden zorgvuldig met de hand gemaakt in 
Noord-Europa door ervaren meesters. Zo wordt er geen detail overgeslagen, 
van gieten tot polijsten, en krijg je een uitzonderlijk kwaliteitsniveau. Dat 
begint bij het massief gegoten Solidstone, een natuurlijk en ecologisch 
materiaal dat door zijn specifieke samenstelling krasbestendig en duurzaam 
is. Onderhoudsvriendelijk ook.

Bovendien werkt de holle ruimte tussen beide wanden van het bad als een 
thermische isolator, waardoor er minder warmte verloren gaat en je dus 
langer kan genieten van je bad. Het stalen frame met regelbare poten is 
volledig geïntegreerd; afvoer en sifon kan je gemakkelijk plaatsen zonder 
je badkamervloer aan te passen. Of hoe schoonheid én gemak perfect 
samengaan.

Met hun elegant minimalisme brengen de XonYX-baden in elk interieur rust. 
De sobere vorm, uitgepuurd tot de essentie, staat bovendien voor optimaal 
comfort mét een zachte touch. Het oppervlak is buitengewoon zijdezacht 
en aangenaam om aan te raken. En de kleur? Die kies je gewoon op maat, 
want voortaan zijn deze designbaden van Desco er in tal van tinten: van 
romantisch oudroze over neutraal lichtgrijs tot expressiever donkerrood of 
woudgroen. 

COMO 
Deze nieuwkomer van XonYX Solidstone valt op door zijn elegante vorm. De 
zuivere, licht afgeronde hoeken en naar onderen slanker wordende flanken 
maken van dit bad een aangename verschijning. En dankzij het warme, 
zijdezachte oppervlak kom je moeiteloos tot rust aan het einde van een 
drukke dag. Een mooi en comfortabel bad voor een zachte prijs.

OLI

OLI VOORZETWAND

XONYX

COMO



OVER DESCO – WWW.DESCO.BE

Desco, in 1947 gestart als familiebedrijf en groothandel, is vandaag 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 20 vestigingen 
in België om zo’n 11.000 vaklui professioneel te ondersteunen. Het assortiment is erg ruim en omvat alle toepassingen voor 
badkamers, wellness, sanitair, ventilatie, verwarming en technieken. Vanuit het hoofdkantoor in Wijnegem en de verkooppunten 
in heel België, kunnen installateurs, architecten en eindgebruikers rekenen op een totaalpakket aan dienstverlening op maat.
 

VOOR MEER INFO

Desco - Kattie Van Hoof (Marketing Manager)
T +32 3 326 33 33 - kattie.van.hoof@desco.be - www.desco.be 

RCA pr - Hilde Meus 
T +32 11 590 590 - hilde.meus@rca.be - www.rcapress.be


