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Kolekcja Virginia

Jedna z najlepiej sprzedających się ko-

lekcji, została wzbogacona o nową

możliwość montażu „bez wiercenia”. 

Kolekcja zbudowana ze znalu (stop

cynku i aluminium) i mosiądzu, pokryta

jest drapanym niklem imitującym stal

nierdzewną; a całość zabezpiecza spe-

cjalna powłoka lakieru.

Elementy kolekcji: półka szklana, wie-

szak kąpielowy dwuramienny dł.

61 cm, pojedynczy dł. 46 i 61 cm,

owalny, podwójny ruchomy, wiesza-

czek, mydelniczka szklana, ażurowa,

półka narożna, dozownik mydła

w uchwycie, szklanka w uchwycie po-

jedyncza i podwójna, uchwyt papieru

toaletowego z klapką i bez klapki,

uchwyt do zapasu papieru toaletowe-

go, szczotka do WC.

Kolekcja Deco 

Najnowsza kolekcja metalowa „retro”,

w oryginalnej kolorystyce starego mo-

siądzu lub starej miedzi. W skład 

kolekcji wchodzi: półka, wieszak dwu-

ramienny, owalny, kąpielowy 610

i 46 cm, kąpielowy

podwójny 61 cm,

wieszaczek podwój-

ny, uchwyt WC

z klapką, uchwyt na

zapas papieru, my-

delniczka szklana,

ażurowa, szklanka

z podstawką, szczot-

ka do WC, uchwyty

do lustra.   

Kolekcja 
Nice Sea 

Jest to nowa marka

firmy Bisk będąca

efektem wieloletniego

doświadczenia firmy

w dziedzinie wyposażenia łazienki. 

Logo Nice Sea pojawi się na komplek-

sowej ofercie artykułów dekoracyjnych,

takich jak dywaniki łazienkowe, zasłon-

ki prysznicowe, wolno stojące akceso-

ria łazienkowe itp.

Nowa oferta skierowana jest zarówno

do sklepów specjalistycznych jak i po-

pularnych supermarketów. Bogaty wy-

bór wzorów, zastosowanych materia-

łów i kilka przedziałów cenowych spra-

wia, że są w niej produkty na każdą

kieszeń.

Kolekcja Nice Sea 2007 zaprezentowa-

na zostanie w całości na targach ISH

we Frankfurcie w marcu 2007, ale już

dziś wiele produktów jest dostępnych

w sprzedaży. Jedną z naczelnych za-

sad zastosowanych przy jej budowie

było uzyskanie maksymalnej jakości za

przystępną cenę. Kolekcja będzie nie

tylko rozszerzana, ale też często od-

świeżana, żeby nadążyć za zmieniają-

cymi się trendami stylistycznymi w na-

szych łazienkach. 
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