
made in Belgium
kwaliteitsgarantie van bij ons
We mogen best fier zijn op al die kwaliteitsvol-
le producten van bij ons. Bovendien houden 
we van lokaal en willen we onze Belgische 
markt maximaal steunen. Ontdek wat we bij 
desco allemaal in petto hebben uit ons eigen 
Belgenlandje.

fier op de merken van hier

O Dierbaar België

volg ons op social media 
We vertoeven graag in jouw buurt. Daarom zorgt desco ervoor dat we elkaar altijd snel vinden.
Niet enkel in alle verkooppunten maar ook via de website en de e-shop en natuurlijk ook via 
social media zoals facebook, instagram en pinterest. Als “bruggenbouwer” tussen installateur, 
eindgebruiker en fabrikant, houdt desco ervan om boeiende informatie te delen en zo de 
professionele markt te ondersteunen. Just like us ...

desco 100% belgisch
Desco is vandaag nog steeds een autonome, 100% Bel-
gische familie onderneming met ondertussen meer dan 600 medewerkers. Steeds 
meer installateurs tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak. Met onze 
30 verkooppunten verspreid over heel België, is er altijd een toonzaal of toonbank in de buurt. 
Altijd welkom!

bekijk hier 
de 360° 

virtuele tour 
van desco

https://www.openbedrijvendagvirtueel.be/virtual-tour/desco/gevel


De naoorlogse periode bruiste van onderne-
mingszin die resulteerde in de meest uiteenlopen-
de projecten. Drie mannen zullen ACV uit het slop 
halen: Joseph Heureux, Cornelis Joannes Van 
Griethuysen et Albert Buchet. In 1929 neemt Al-
bert Buchet de teugels in handen. Hij is energiek, 
creatief en visionair. Met een flinke dosis stout-
moedigheid bereidt hij het piepjonge ACV voor op 
de toekomst. 
De Ateliers de Construction d’appareils de chauf-
fage et de Ventilation hebben hun intrede gemaakt 
in de geschiedenis van de Belgische industrie.
Zelfs na moeilijke periodes, zorgt de motivatie en 
passie van het personeel en de eerste directeur, 
Pierre Buchet - zoon van Albert Buchet - dat ACV 
een topper blijft. ACV ontwikkelt en produceert 
zijn producten nog steeds in België waarvan 85% 
voor export.

ACV 

ACV viert dit jaar haar 
100ste verjaardag ! 

De Ariston fabriek te Malonne nabij Namen, met 
een totale oppervlakte van 98.000 m2, produceert 
jaarlijks 350.000 assemblage elementen voor de 
Initio en Vertuo Plus. Deze elektrische boilers bie-
den comfort en veiligheid binnen ieders bereik.

De Vertuo Plus past zich aan aan alle configuraties 
en kan worden aangesloten op een eenfasige of 
driefasige voeding en dit zonder gebruik van extra 
toebehoren. De veelbesproken Nanomix techno-
logie optimaliseert de laagvorming in het water zo 
dat inkomend koud water zich niet vermengt met 
al het opgeslagen warm water.
De Initio met dompelweerstand heeft een manu-
ele regeling van de temperatuur en heeft een kuip 
van geëmailleerd staal die een lange levensduur 
garandeert.

Ariston

Initio en Vertuo Plus
made in Belgium

Sinds 2005 is Aquaconcept uitgegroeid tot de 
grootste speler op de Belgische markt voor dou-
ches op maat. De innoverende doucheconcep-
ten onderscheiden zich door een minimalistisch 
design met grote, profielloze glaspartijen. Bij de 
ontwikkeling volgen ze de nationale en internatio-
nale designtrends op de voet. Aquaconcept staat 
voor uitstekende Belgische kwaliteit die in België 
gemaakt is. Ook de service, snelle leveringen en 
gedegen vakmanschap maken het verschil. Hun 
passie voor precies maatwerk garandeert een in-
stallatie zonder zorgen.

Aquaconcept werkt steeds met duurzame en 
kwalitatieve materialen, en neemt ook zijn ver-
antwoordelijkheid voor het klimaat. Daarom heeft 
het sinds november 2021 een eigen bedrijfsbos 
waarvan de hele buurt kan genieten...

Aquaconcept

dé specialist 
in doucheconcepten op maat 



Bij Duco staat een gezond en comfortabel bin-
nenklimaat voor de bewoners op de eerste plaats. 

Met de ontwikkeling van deze slimme wooncon-
cepten brengt Duco een klimaat in huis waar het 
zowel in de zomer als in de winter aangenaam 
vertoeven is. Dit alles in harmonie met onze leef-
omgeving en in combinatie met een laag energie-
verbruik.

Een evenwichtige combinatie van basisventilatie, 
intensieve ventilatie en buitenzonwering is hier-
voor onontbeerlijk. Deze combinatie vormt dan 
ook het fundament van de vier woonconcep-
ten. Of het nu gaat om een residentiële woning, 
studio, appartement of collectieve afvoer in een 
hoogbouwproject. Duco kan steeds een oplos-
sing op maat aanbieden.

Duco

woningventilatie 
voor een comfortabel 
binnenklimaat

Slimme innovatie die het verschil maakt op 
het terrein. Door deze filosofie is Carrodrain de 
voorbije 12 jaar uitgegroeid tot de marktleider in 
België. Innovatie bij Carrodrain focust op esthe-
tisch minimalisme en op het comfort van zowel 
ontwerper, vakman als bouwheer. Gedreven door 
technologische ontwikkelingen en designtrends 
slaagt Carrodrain erin om de beste oplossing aan 
te bieden voor elk doucheproject, ongeacht de 
vloerafwerking die de ontwerper heeft voorzien.
Een makkelijk onderhoudbare sifon en 10 jaar 
garantie zitten in het standaardpakket van elke 
Carrodrain douchegoot.

Keramische tegels, marmer, epoxy, PU-gietvloer 
of mortex? Voor elke vloer heeft Carrodrain een 
hoogperformante oplossing met een afvoerdebiet 
van minimum 31 liter per minuut.

Carrodrain 

minimalisme en innovatie

Cintropur heeft zich sinds de oprichting in 1972 
een technische uitmuntendheid verworven op het 
gebied van waterfiltratie en sterilisatie van licht 
vervuild water, ongeacht de herkomst ervan.

Cintropur is een merk van het Belgische bedrijf 
Airwatec, dat de complexe water- en luchtfiltratie-
behoeften van zijn klanten oplost.
Airwatec werd opgericht in 2002 na de beslissing 
van het gerenommeerde Belgische bedrijf NMC 
om afscheid te nemen van de afdeling water- en 
luchtfiltratie. Sindsdien heeft Airwatec zich ont-
wikkeld tot een groeigericht bedrijf op beide ge-
bieden.

Cintropur is puur Belgisch vanaf het concept tot 
en met het afgewerkte product. Het merk is we-
reldwijd aanwezig in meer dan 70 landen.

Cintropur 

your clean water, 
our challenge!



Modern design en een gevoel van luxe in jouw badkamer brengen: dat is waar Detremmerie voor 
gaat. Vakmanschap ligt aan het hart van wat ze doen. Al in 1939 rolde het eerste badkamermeubel 
van de productieband. Doorheen de jaren scherpten ze hun kennis op het vlak van hoogwaardige 
materialen en innovatieve productiemethodes steeds verder aan om vandaag badkamermeubilair 
van topkwaliteit te kunnen aanbieden. Met een divers productgamma richten ze zich op iedere 
liefhebber van de hedendaagse badkamer.

“Detremmerie is een Belgisch bedrijf en daar zijn we trots op. Al onze meubels en accessoires zijn 
van Belgische makelij en worden door onze eigen vakmensen met passie voor het product afge-
werkt.Met meer dan 400 verdelers is Detremmerie een gerenommeerde naam in de wereld van 
badkamermeubels in de Benelux en Frankrijk.”
Dankzij het flexibel machinepark kan Detremmerie mooi inspelen op de veranderende markt. Zo 
werken ze sinds 2012 volledig modulair en indien gewenst zelfs op maat. Als klant stel je het meu-
bilair samen uit het ruime aanbod kasten, onderkasten, kolomkasten, wastafels, spiegels en acces-
soires om jouw perfecte badkamerplaatje te bekomen. Talrijke kleuropties, materialen en lakafwer-
kingen creëren een waaier aan mogelijkheden binnen ieders persoonlijke smaak.

Verkrijgbaar bij desco.

Detremmerie

innovatief in hedendaags badkamermeubilair
100% design en productie in België

Detremmerie en vtwonen hebben de krachten 
gebundeld en brengen de vtwonen mix&match 
badkamercollectie op de markt.
Detremmerie heeft de voorbije jaren bewezen de 
trends van heel dichtbij te volgen en zelfs mee te 
lanceren. Deze jarenlange ervaring en deskundig-
heid in combinatie met de kracht van vtwonen in 
de media maken deze symbiose tot een ijzerster-
ke samenwerking.
In deze collectie is een nieuwe vorm wastafel, 
verkrijgbaar in diverse materialen en kleuren die 
perfect aansluiten bij de nieuwe ladekasten. Als 
kers op de taart zijn ook de ligbaden in exact de-
zelfde basic- en trendkleuren beschikbaar. Tijdens 
de vtwonen&design beurs en op batibouw 2023 
wordt deze collectie opnieuw aangevuld met ver-
rassende items.
Te bewonderen in alle desco toonzalen.

vtwonen en Detremmerie
badkamercollectie



Het succesverhaal van Henco begon in 1992 toen 
ondernemer Louis Hendrickx de meerlagenbuis 
lanceerde. Vandaag zorgen meer dan 300 werk-
nemers voor een jaarlijkse productie en verkoop 
van meer dan 130 miljoen meter buis en meer dan 
11 miljoen koppelingen van topkwaliteit.

Henco Industries biedt een breed assortiment 
meerlagenbuizen, koppelingen, vloerverwarming, 
gereedschappen en nog veel meer. Dit alles om 
de perfecte installatie mogelijk te maken, conform 
de geldende voorschriften en voorzien van de no-
dige certificaten.
Henco heeft altijd een oplossing! Als pionier van 
buizen en persfittingen bieden zij elke professio-
nele installateur van sanitair, (vloer)verwarming en 
gasinstallaties de beste materialen om elke op-
dracht tot een goed einde te brengen.

Henco 

sinds 1992 een sterk verhaal

De Soudal Group is Europa’s grootste onafhanke-
lijke producent van mastieken, lijmen en PU schui-
men. Het Belgische familiebedrijf uit Turnhout, dat 
in 1966 door Vic Swerts werd opgericht, is inmid-
dels uitgegroeid tot een internationale speler en 
expert in chemische bouwspecialiteiten.

Het vooronderzoek en de ontwikkeling van nieu-
we producten, producttechnologieën en pro-
ductiemethoden zit in hun genen. Een team van 
hooggekwalificeerde onderzoekers, ingenieurs en 
technici is voortdurend bezig met de ontwikke-
ling van nieuwe producten en toepassingen aan-
gepast aan de specifieke behoeften. Hieruit zijn  
baanbrekende innovatieve producten voortge-
komen die de marktpositie van Soudal helpen te 
verstevigen. Innovatie is daarmee de motor voor 
de organische groei van de Soudal Group.

Soudal 

bouwen aan de toekomst

Sinds het ontstaan in 1972 is Durlem de enige 
100% Belgische fabrikant van waterontharders. 
De productie-eenheid van meer dan 2000 m² is 
gelegen aan de Maas in de regio Luik, slechts op 
enkele kilometers afstand van de Nederlandse en 
Duitse grens. 
Durlem biedt een uitgebreid gamma aan huishou-
delijke en industriële waterontharders, filters en 
een performante technische dienst in gans België. 
37 Gemotiveerde medewerkers werken momen-
teel aan het ontwikkelen van het Durlem aanbod 
dat aan het bedrijf de nodige perspectieven biedt 
in de Benelux en in Europa. De basiswaarden van 
Durlem zijn steeds: kwaliteit, duurzaamheid en 
innovatie. Sinds meer dan 50 jaar werden tien-
duizenden Durlem toestellen in België en Europa 
afgeleverd en dit met een nog steeds toenemend 
succes...

Durlem 

sinds 50 jaar Belgische fabrikant 
van zuinige en ecologische 
waterontharders



new

Forest, de nieuwe reeks meubelen uit de Desco Collection refereert met zijn naam naar de natuur. 
De massieve, speelse verticale groeven van de fronten variëren in diepte en geven zo een boeiend 
3 dimensioneel effect aan de laden- en kolomkasten. Alsof je van dichtbij in een bos kijkt, waarbij 
het licht met het perspectief speelt. Forest bestaat volledig uit 6 mm dik fineer, ambachtelijk met 
een hoogwaardige, ecologische olie behandeld voor een waterafstotend effect. Forest beantwoordt 
helemaal aan de nieuwste trends. Dankzij het design en de hoge kwaliteit zeker een blijver. Keuze 
uit eik natuur of zwarte eik.

Met de greeploze collectie Forest ben je zeker van een blijvend tijdloos badkamermeubel. Alle laden en 
deuren zijn push to open, lichtjes aanraken volstaat en de deuren gaan zelfstandig en zachtjes open.
De fronten en korpusstukken uit fineer worden ambachtelijk behandeld met een hoogwaardige ecologi-
sche olie waardoor er een waterafstotend effect ontstaat. Kleine afwijkingen in kleur, textuur en patroon 
zijn evident omdat Forest bestaat uit natuurlijke producten, die volledig manueel behandeld worden.

Een slim concept: opmeten en naar hartenlust combineren. Naast een aantal sets heb je natuurlijk 
ook de keuze uit alle losse items. Tal van componenten met talloze combinaties.

Verkrijgbaar bij desco.

meubelen Forest

betoverend lijnenspel

Jij wil uiteraard alleen het beste voor jouw klant.
De Desco Collection bestaat uit degelijke pro-
ducten met een met een betrouwbare service. Uit 
voorraad leverbaar en professioneel ondersteund 
van offerte tot na de verkoop tegen een faire prijs! 
Onze collectie groeit. Regelmatig breiden we dit 
gamma uit met nieuwe artikelen.
Een exclusief aanbod dat je enkel bij ons vindt. 
Exclusieve collecties ondersteund met professio-
nele service. Desco Collection heeft slimme pro-
ducten van topkwaliteit aan een aangename prijs.

Desco Collection

geïnspireerd door jou, 
verdeeld door desco

geen internetconcurrentie
exclusief verkrijgbaar bij desco
in prijs voor kwaliteit, de beste van de klas
gratis levering
uit voorraad leverbaar
één nummer voor logische artikelcombinaties 
met een minimum aan stockartikels, 
een maximum aan combinatiemogelijkheden
competitieve troeven
gebruiksvriendelijke en nuttige marketing en 
ondersteuning met folders, 
technische fiches en 
begrijpelijke handleidingen
verkoopt zichzelf door zijn ontwerp, 
prijs en eenvoud
eenvoudige en tijdbesparende installatie 
staat centraal
snelle dienst na verkoop en ondersteuning



Vasco is een totaalaanbieder van verwarmings- 
en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten 
in Europa, maar ook in verre exportmarkten. De 
productie vindt plaats in Nederland en in Polen en 
in het hoofdkantoor in Dilsen. Vasco telt ongeveer 
500 medewerkers.

Vasco is een toonaangevende producent van 
designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en 
koeling en is marktleider in badkamerradiatoren 
in de Benelux. Vasco ontwikkelt en produceert 
producten en oplossingen voor een comfortabel 
binnenklimaat. Dit door een sterke focus op de 
individuele behoeften van de eindklant. De zoek-
tocht naar alternatieve materialen, innovatieve 
designs en vernieuwende productieprocessen, 
leverde Vasco al tal van internationale awards en 
prijzen op.

Vasco 

energie-efficiënte oplossingen 
voor een optimaal 
binnenklimaat

Sinds 1935 beheerst rvb® in hun Brusselse ateliers de creatie, het ontwerp, en de productie van 
kranen van hoge kwaliteit om te voldoen aan de verwachtingen van de mooiste badkamers en 
keukens. De enige Belgische kraanfabriek ontwerpt en produceert kranen die bekend staan om hun 
kwaliteit, design en technische perfectie.

Voor rvb® is duurzaamheid ook een belangrijk aspect van het verhaal. De productiesite, uitgerust 
met zonnepanelen, produceert de energie die nodig is voor zijn werking. De kranen zijn speciaal 
ontworpen om minder water en dus minder energie te verbruiken, zonder ooit in te leveren op 
gebruiksgemak. Bovendien zijn alle stukken gemaakt van massief messing of roestvrij staal. Deze 
edele materialen zijn 100% en oneindig hernieuwbaar.

rvb® deelt 85 jaar knowhow met ontwerpers die de visie van het merk delen. Gerenommeerde en 
bekroonde persoonlijkheden zoals de Antwerpse architectuur- en designstudio Co.Studio, opge-
richt door Gert Van den Steen en Christian Van Suetendael. Samen ontwierpen ze de collecties 
Andrew en Joe, echte juweeltjes van moderne kraanwerk. Met hun gedurfde en rondingen lijnen 
en hun avant-gardistische visie onderscheiden deze collecties zich van de traditionele kraanwerk.
Alle rvb® collecties zijn verkrijgbaar in 18 afwerkingen; van klassiek chroom tot trendy geborsteld 
zwart chroom.

rvb

uniek merk met een sterke Belgische identiteit



Belgisch design 
bij desco
Elk detail van je badkamer werd vorm gegeven 
door een designer. Zo vind je tussen alle soor-
ten baden, meubelen, douches of kranen wel 
net dat ontwerp dat aansluit bij jouw stijl. Wist 
je dat deze Belgische designers een of meer-
dere badkamerseries hebben ontworpen? 

Bertrand Lejoly

Bertrand Lejoly, geboren 
in 1980, groeide op in het 
Duitstalige deel van België, 
waar hij van jongs af aan 
beïnvloed werd door de 
Belgische, Duitse en Fran-

se culturen. Hij verwijst naar zijn eigen design als 
een stijl die eenvoud cultiveert. Hij is geïnteresseerd 
in het spelen met elementen die verankerd zijn in 
het collectieve geheugen. Deze inspiratie maakt 
Lejoly’s ontwerpen tijdloze objecten voor alledaags 
gebruik. Na zijn studie aan de École Supérieure des 
Arts Saint-Luc in Luik, deed hij zijn eerste professi-
onele ervaring op als industrieel ontwerper in Duits-
land. Daarna volgde Milaan, waar hij zeven jaar als 
senior designer voor Matteo Thun werkte. In 2013 
keerde hij terug naar België en leidde jarenlang de 
ontwerpafdeling van architect Vincent Van Duysen. 
In 2018 opende Bertrand Lejoly zijn eigen ontwerp-
studio in Antwerpen, In samenwerking met Duravit 
ontwierp hij de nieuwe serie D-Neo, bestaande uit 
keramiek, meubels, baden en kraanwerk.

Alain Berteau

Op ‘Interieur Kortrijk 2006’ wordt hij gelauwerd als ‘Designer van het Jaar’. Voor 
Alain Berteau betekent rvb met haar verleden en haar waarden een ware inspira-
tiebron. Hij voelt zich enorm aangetrokken door de hoogstaande eigenschappen 
van de merknaam die hij op zijn manier samenvat als: ‘authentiek, geen kitsch, 
met een echt verhaal en ongelooflijk veel stijl’.

Hoewel hij internationaal bekend is, staat Berteau erop profeet te worden in eigen land. Sinds het begin 
van zijn activiteit, koestert hij het gevoel in België thuis te horen. Hij bepaalt de creatieve richting die Feld 
en rvb uitgaan. Ook Bulo, Aquamass, Dark, Vange en Wever & Ducré deden al een beroep op hem.

Alain Berteau, Brussels architect, designer en docent aan de gerenommeerde « Ecole d’Architecture de 
la Cambre » is geboren in 1972 in Brussel. Als vaste deelnemer aan internationale wedstrijden is Alain 
Berteau niettemin de eerste Belg die ondersteund wordt door « VIA » die topfiguren zoals Philippe Starck, 
Christophe Pillet of de broers Bouroullec heeft bekroond.

Co.Studio 

Gedreven door een sterk gevoel voor visuele esthetiek en ruimtelijke zuiverheid 
vertalen al meer dan 20 jaar designduo en medeoprichters Gert Van den Steen 
en Christian Van Suetendael de architecturale en ecologische behoeften van hun 
klanten naar de optimale balans tussen functionele efficiëntie, ruimtelijke beleving 
en emotionele evocatie.
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