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Korki automatyczne do modernizacji lub modyfikacji
Dwa kroki do doskonałego korka automatycznego

Wyjaśnienia symboli

Szeroki wybór sterowania korkiem automatycznym BLANCO
Krok 1: zdefiniować rodzaj odpływu i zamówić odpowiedni zestaw do modernizacji lub modyfikacji

Zlewozmywaki, komory i moduły

InFino®-system odpływowy
promień zaokrąglenia komory
0 mm

SILGRANIT® PuraDur®
łatwość pielęgnacji

montaż od góry lub na równi
z blatem

promień zaokrąglenia komory
10 mm

SILGRANIT® PuraDur®
odporność na zarysowania

montaż na równi z blatem

promień zaokrąglenia komory
18 mm

SILGRANIT® PuraDur®
Hygiene+

montaż pod blatem

promień zaokrąglenia komory
22 mm

Ceramika® PuraPlus®

montaż podwieszany

promień zaokrąglenia komory
35 mm, 25 mm

InFino® bez korka
automatycznego

montaż od góry, na równi z blatem
lub podwieszany

promień zaokrąglenia komory
60 mm

InFino® z korkiem
automatycznym

montaż od góry
R0

R 60

Standardowy system odpływowy

InFino® manualny
BEZ kork A Autom Atyc ZNEgo

InFino®
Z korkiem automatycznym

BEZ kork A Autom Atyc ZNEgo
zawór odpływowy bez cięgna

Z korkiem automatycznym
zawór odpływowy z cięgnem

Aby uzyskać korek automatyczny
należy zamówić zestaw
modyfikujący InFino®
232 459

Nie ma potrzeby modyfikacji

Do modyfikacji korka
automatycznego
na odpływ 3 ½“ z korkiem wyposażonym w sitko należy zamówić:
zestaw modyfikujący. Numer
artykułu uzależniony jest od
modelu zlewozmywaka:
www.blanco.
com/sos

zawór odpływowy z cięgnem

Należy przejść bezpośrednio do
kroku 2 i wybrać sterowanie
korkiem automatycznym
ADVANCED, DESIGN
lub COMFORT

moduł wbudowany między 2 blaty
moduł nakładany

Należy przejść bezpośrednio do
kroku 2 i wybrać sterowanie
korkiem automatycznym DESIGN
lub COMFORT

również do montażu na równi z
blatem
Krok 2: wybrać sterowanie korkiem automatycznym

również w wykończeniu stal
szlachetna dekor

ADVANCED Sterowanie korkiem automatycznym (tylko do BLANCO InFino®)
uwaga: sterowania korkiem automatycznym ADVANcED mogą być stosowane wyłącznie razem z systemem odpływowym InFino®.
BLANco Pushcontrol

Baterie kuchenne i Smart

stal szlachetna

bateria Smart
Volume

wyciągana wylewka

również w wersji niskociśnieniowej

wersja Vario

F

bateria Smart
Senso
bateria Smart
z filtrem

do montażu przy oknie

R

wylewka stała

V

w kolorze stali
UltraResist

Systemy segregacji odpadków
stabilność

ilość koszy

3 kosze

BLANco Sensorcontrol Blue
233 696

Wymagany otwór: 35 mm

1 kosz

30

szybki montaż

2 kosze

4 kosze

233 695

Wymagany otwór: 35 mm

DESIGN Sterowanie korkiem automatycznym

COMFORT Sterowanie korkiem automatycznym

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

BLANco LIVIA Dźwignia

Pokrętło

chrom

521 294

stal szlachetna

w kolorze mosiądzu

521 295

w kolorze manganu

521 296

119 293

Wymagany minimalny otwór: 14 mm

Wymagany minimalny otwór: 35 mm

COMFORT Sterowanie korkiem automatycznym

COMFORT Sterowanie korkiem automatycznym

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

Dźwignia
stal szlachetna matowa

obciążenie do 30 kg

stal szlachetna

Dźwignia
w kolorze stali

221 336

stal szlachetna polerowana 222 115

222 118

chrom

221 339

stal szlachetna
szczotkowana

tworzywo chromowane

225 112

czarny mat

238 688

226 540

Wymagany minimalny otwór: 14 mm

Wymagany minimalny otwór: 14 mm
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BLANCO ZEROX-U***
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SUBLINE-IF/A*
SUPRA-IF***
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Wprowadzenie
BLANCO EVOL Volume
BLANCO FONTAS z filtrem
BLANCO SOLENTA Senso
BLANCO TRIMA z filtrem

BLANCO CATRIS Flexo
201, 228
BLANCO CORESSA
256
BLANCOCULINA
205 - 207
BLANCO DARAS
243 - 244, 258
BLANCO ELOSCOPE
251
BLANCO FONTAS II
247 - 248
BLANCO KANO
237 - 238
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BLANCO LINUS
202, 215 - 218, 253
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SOLENTA
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LATO
LIVIA
PIONA
TANGO

Baterie kuchenne
Manual
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

193 - 200
ALTA Compact 219 - 221, 254
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ANTAS
234 - 236
AVONA
223 - 224
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213
CARENA
225 - 226
CATRIS
229
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BLANCO SOLON-IF

264
274
270
267

-

265
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269
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277

BLANCO SINGOLO
Akcesoria

276
278 - 280

Akcesoria
BLANCO CARE

283 - 289
281

227
204
249
230 - 231, 257
245
249
210
211
232 - 233

Dozowniki
203, 259
260
260
261

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

TIGA
TORRE
VICUS
YANO

262
261
263
262

Baterie Smart

BLANCO SUBLINE-U*
BLANCO SUBLINE-U**
BLANCO SUPRA-U***

Wprowadzenie
147
BLANCO ANDANO-IF***
154 - 155
BLANCO ANDANO-IF/A***
153
BLANCO CLARON-IF***
47 - 49
Baterie Smart
181
188 - 189
184 - 185
191 - 192
186

CLARON-IF/A***
ETAGON-IF***
ETAGON-IF/A***
SUBLINE-IF*

167
178
151 - 152

Baterie
kuchenne

BLANCO ETAGON-U*
BLANCO ETAGON-U**
BLANCO ETAGON-U***

Systemy segregacji
odpadków

147
156 - 159
50 - 52

Komory

Zlewozmywaki i komory z płaską krawędzią
Wprowadzenie
BLANCO ANDANO-U***
BLANCO CLARON-U***

Akcesoria

Akcesoria
Wprowadzenie
282
Systemy sterowania korkiem
automatycznym
290 - 291

Przegląd

Przegląd oferty BLANCO

Paleta produktów BLANCO
Ekskluzywne zlewozmywaki i blaty ze stali szlachetnej
Niezwykłe wzornictwo i funkcjonalność
Klasyczne rozwiązania w programie BLANCO
Nowoczesne produkty z segmentu Comfort, o sprawdzonej jakości BLANCO
Oferta podstawowa - po prostu praktyczna

40

cm szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCO LEXA 40 S

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm
Strona 97-98

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm

45

Strona 106

cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna

4

BLANCO AXIS III 45 S-IF

BLANCO LEMIS 45 S-IF

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

BLANCO DINAS 45 S

stal szlachetna
860 x 510 mm

stal szlachetna
860 x 500 mm

stal szlachetna
605 x 500 mm

stal szlachetna
860 x 500 mm

Strona 127

Strona 129, 131

BLANCO DINAS 45 S Mini

BLANCO DANA 45

stal szlachetna
605 x 500 mm

stal szlachetna
480 x 500 mm

Strona 133-134

Strona 135

Strona 129, 131

Strona 133-134

BLANCO RONDOSOL-IF

BLANCO RONDOSOL

stal szlachetna
Ø 448 mm

stal szlachetna
Ø 460 mm

Strona 136

Strona 136

Przegląd

45

cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna
BLANCO RONDOVAL

BLANCO TIPO 45

BLANCO TIPO 45 S

stal szlachetna
535 x 490 mm

stal szlachetna
480 x 500 mm

stal szlachetna
860 x 500 mm

Strona 137

Strona 138

BLANCO TIPO 45 S Mini

BLANCO FLEX Pro 45 S

BLANCO FLEX Mini

stal szlachetna
605 x 500 mm

stal szlachetna
860 x 480 mm

stal szlachetna
780 x 435 mm

Strona 138

Strona 142

BLANCO TIPO 45 S Compact

Strona 138

stal szlachetna
780 x 500 mm

Strona 138

Strona 142

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm

Strona 78

BLANCO AXIA III 45 S-F

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
770 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm

Strona 175

BLANCO ZENAR 45 S-F

Strona 90

SILGRANIT® PuraDur®
848 x 498 mm

Strona 175

BLANCO LEXA 45 S

BLANCO ELON 45 S

BLANCO DALAGO 45

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strona 97-98

SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 mm
Strona 101-102

SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
455 x 500 mm

BLANCO METRA 45 S *

BLANCO METRA 45 S Compact

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strona 67, 99

SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

BLANCO ZIA 45 S Compact

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

Strona 106

Strona 99

Strona 108

Strona 105

Strona 176

BLANCO ZIA 45 SL

Strona 106

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strona 106

BLANCO RONDOVAL 45 S

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
535 x 490 mm

* Wybrane modele zlewozmywaków dostępne są w wykończeniu Beton-Style

Strona 110

Strona 109

5

Przegląd

45

cm szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT®
BLANCO LEGRA 45 S

BLANCO FAVUM 45 S

SILGRANIT®
780 x 500 mm

SILGRANIT®
860 x 435 mm

Strona 112

Strona 113

Ceramika
BLANCO ZENAR 45 S

BLANCO IDENTO 45 S

BLANCO IDESSA 45 S

Ceramika PuraPlus®
860 x 510 mm

Ceramika PuraPlus®
860 x 510 mm

Ceramika
780 x 500 mm

50

Strona 117

Strona 120

Strona 123

cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna
BLANCO AXIS III 5 S-IF

stal szlachetna
915 x 510 mm

Strona 127

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
905 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm

Strona 175

BLANCO ZENAR 5 S-F

Strona 91

SILGRANIT® PuraDur®
903 x 498 mm

Strona 175

BLANCO PLEON 5 *

BLANCO LEXA 5 S

BLANCO DALAGO 5

BLANCO DALAGO 5-F

SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm
Strona 70, 71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
950 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
505 x 500 mm

Warianty
modeli

6

Strona 79

BLANCO AXIA III 5 S-F

powierzchnia PuraPlus®

Strona 97

stal dekor

standardowa krawędź

płaska krawędź IF

montaż podwieszany

moduł wbudowany
między 2 blaty

M

Strona 105

zlewozmywak dostępny
jako moduł
płaska krawędź

Strona 176

montaż pod blatem

moduł nakładany

* Wybrane modele zlewozmywaków dostępne są w wykończeniu Beton-Style

Przegląd

50

cm szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT®
BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

BLANCO ZIA 5 S

Strona 99

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strona 106

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strona 108

Ceramika
BLANCO IDESSA 5 S

Ceramika
915 x 500 mm

60

Strona 122

cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna
BLANCO AXIS III 6 S-IF

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

BLANCO LEMIS 6 S-IF

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

stal szlachetna
1000 x 510 mm

stal szlachetna
1000 x 510 mm

stal szlachetna
1000 x 500 mm

stal szlachetna
1000 x 500 mm

Strona 128

Strona 128

Strona 129, 131

Strona 129, 131

BLANCO LEMIS 6-IF

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

BLANCO DINAS 6 S

BLANCO DINAS XL 6 S

stal szlachetna
615 x 500 mm

stal szlachetna
780 x 500 mm

stal szlachetna
1000 x 500 mm

stal szlachetna
1000 x 500 mm

Strona 129, 131

BLANCO DINAS XL 6 S Compact

BLANCO DANA 6

stal szlachetna
780 x 500 mm

stal szlachetna
605 x 500 mm

Strona 133-134

BLANCO TIPO 6 S

stal szlachetna
950 x 500 mm

Strona 139

Strona 129, 131

Strona 133-134

BLANCO TIPO 6

Strona 135

stal szlachetna
605 x 500 mm

Strona 133-134

BLANCO TIPO 6 Basic

Strona 139

stal szlachetna
605 x 500 mm

Strona 139

BLANCO TIPO 6 S Basic

BLANCO TIPO XL 6 S

BLANCO RONDOSET

stal szlachetna
950 x 500 mm

stal szlachetna
950 x 500 mm

stal szlachetna
Ø 460 mm

Strona 139

Strona 139

Strona 136

7

Przegląd

60

cm szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®

8

BLANCO ADON XL 6 S *

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 mm
Strona 66, 82

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

BLANCO ETAGON 6 *

BLANCO SITY XL 6 S (kiwi)

BLANCO SITY XL 6 S (orange)

SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm

Strona 175

SILGRANIT® PuraDur®
600 x 510 mm
Strona 68-69, 76

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

BLANCO SITY XL 6 S (lemon)

BLANCO SITY XL 6 S (lava grey)

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

BLANCO ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm

Strona 87

Strona 80

Strona 88

BLANCO AXIA III 6 S-F

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

Strona 175

Strona 85

Strona 94

Strona 81

Strona 86

Strona 176

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

Strona 93

Strona 176

Strona 92

Strona 83

BLANCO PLEON 6 Split *

BLANCO PLEON 6 *

BLANCO FARON XL 6 S

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm
Strona 70-71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm
Strona 70-71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mwm
Strona 97-98

BLANCO ELON XL 6 S

BLANCO ELON XL 6 S-F

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strona 101-102

SILGRANIT® PuraDur®
770 x 490 mm

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm

BLANCO METRA 6 S *

BLANCO METRA XL 6 S *

BLANCO METRA 6

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm
Strona 67, 99

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strona 176

Strona 99

Strona 96

BLANCO DALAGO 6-F

Strona 105

Strona 99

SILGRANIT® PuraDur®
605 x 500 mm

Strona 176

Strona 107

* Wybrane modele zlewozmywaków dostępne są w wykończeniu Beton-Style

Przegląd

60

cm szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strona 107

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strona 107

BLANCO SONA XL 6 S

Strona 108

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strona 108

SILGRANIT®
BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT®
585 x 500 mm

BLANCO LEGRA 6 S

Strona 112

SILGRANIT®
1000 x 500 mm

Strona 112

BLANCO LEGRA 6 S Compact

BLANCO LEGRA XL 6 S

SILGRANIT®
780 x 500 mm

SILGRANIT®
860 x 500 mm

Strona 112

Strona 112

BLANCO FAVUM XL 6 S

SILGRANIT®
860 x 435 mm

Strona 113

Ceramika
BLANCO ETAGON 6

BLANCO AXON II 6 S

BLANCO PALONA 6

Ceramika PuraPlus®
584 x 510 mm

Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Ceramika PuraPlus®
615 x 510 mm

Strona 115

Strona 116

BLANCO PANOR 60

Strona 125

Ceramika
600 x 630 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO IDENTO 6 S

BLANCO IDENTO XL 6 S

BLANCO IDESSA 6 S

Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Ceramika
1000 x 500 mm

Strona 118

Strona 120

Strona 120

Strona 121

Strona 122

BLANCO IDESSA XL 6 S

Ceramika
1000 x 500 mm

Strona 122
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Przegląd

80

cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna
BLANCO LEMIS 8-IF

BLANCO LEMIS XL 8-IF

BLANCO LEMIS 8 S-IF

BLANCO DINAS 8

stal szlachetna
860 x 500 mm

stal szlachetna
820 x 500 mm

stal szlachetna
1160 x 500 mm

stal szlachetna
860 x 500 mm

Strona 130, 132

BLANCO DINAS 8 S

BLANCO TIPO 8 S

stal szlachetna
1160 x 500 mm

stal szlachetna
1210 x 500 mm

Strona 133-134

Strona 132

Strona 130, 132

BLANCO TIPO 8

Strona 140

stal szlachetna
860 x 500 mm

Strona 133-134

BLANCO TIPO 8 Compact

Strona 140

stal szlachetna
780 x 500 mm

Strona 140

BLANCO TIPO 8 S Compact

stal szlachetna
1160 x 500 mm

Strona 140

SILGRANIT® PuraDur®

10

BLANCO ETAGON 8 *

BLANCO PLEON 8 *

BLANCO LEXA 8

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm
Strona 68-69, 77

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 510 mm
Strona 71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strona 97-98

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
Strona 97-98

BLANCO ELON XL 8 S

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strona 101-102

SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 mm

BLANCO ZIA 8 S

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm

Strona 107

Strona 105

BLANCO DALAGO 8-F

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
805 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm

Strona 176

Strona 100

Strona 108

* Wybrane modele zlewozmywaków dostępne są w wykończeniu Beton-Style

Przegląd

80

cm szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT®
BLANCO LEGRA 8 S

SILGRANIT®
1160 x 500 mm

Strona 112

Ceramika
BLANCO IDESSA 8 S

Ceramika
1160 x 500 mm

90

Strona 124

cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna
BLANCO TIPO XL 9

stal szlachetna
950 x 500 mm

BLANCO TIPO XL 9 S

Strona 141

stal szlachetna
1210 x 500 mm

Strona 141

SILGRANIT®
BLANCO VINTERA XL 9-UF *

BLANCO PLEON 9 *

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®
896 x 510 mm
Strona 65, 73

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strona 71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

BLANCO ZIA 9

Strona 100

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strona 107

Ceramika
BLANCO IDESSA 9

Ceramika
860 x 500 mm

Strona 124

* Wybrane modele zlewozmywaków dostępne są w wykończeniu Beton-Style
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Przegląd

90x90

cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna
BLANCO TIPO 9 E

stal szlachetna
930 x 510 mm

Strona 141

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCODELTA II

BLANCODELTA II-F

SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 mm

Strona 89

SILGRANIT® PuraDur®
1042 x 560 mm

Strona 175

BLANCO LEXA 9 E

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®
1070 x 510 mm
Strona 97-98

SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 mm

Strona 100

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 mm

Strona 107

Ceramika
BLANCODELTA

Ceramika PuraPlus®
1053 x 570 mm

Strona 119

Paleta kolorów

SILGRANIT® PuraDur®

czarny

antracyt

szarość skały alumetalik

perłowoszary biały

jaśmin

tartufo

kawowy

Beton-Style*
Ceramika

czarny

12

bazaltowy

biały połysk magnolia
połysk
* Wybrane modele zlewozmywaków dostępne są w wykończeniu Beton-Style

Przegląd

Komory BLANCO z krawędziami IF

Stal szlachetna, komory IF/A
BLANCO ETAGON 500-IF/A

BLANCO ETAGON 700-IF/A

BLANCO ANDANO 400-IF/A

BLANCO ANDANO 500-IF/A

stal szlachetna
540 x 500 mm

stal szlachetna
740 x 500 mm

stal szlachetna
440 x 500 mm

stal szlachetna
540 x 500 mm

Strona 149

Strona 149

Strona 153

Strona 153

BLANCO ANDANO 700-IF/A

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

stal szlachetna
740 x 500 mm

stal szlachetna
585 x 500 mm

stal szlachetna
745 x 500 mm

stal szlachetna
865 x 500 mm

Strona 153

Strona 153

Strona 153

BLANCO SUPRA 400-IF/A

BLANCO SUPRA 500-IF/A

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

stal szlachetna
440 x 500 mm

stal szlachetna
540 x 500 mm

stal szlachetna
625 x 470 mm

Strona 160-161

Strona 160-161

Strona 153

Strona 160-161

Stal szlachetna, komory IF
BLANCO ETAGON 500-IF

BLANCO ETAGON 700-IF

BLANCO ANDANO 180-IF

BLANCO ANDANO 340-IF

stal szlachetna
540 x 440 mm

stal szlachetna
740 x 440 mm

stal szlachetna
220 x 440 mm

stal szlachetna
380 x 440 mm

Strona 150

Strona 150

Strona 154

Strona 154

BLANCO ANDANO 400-IF

BLANCO ANDANO 450-IF

BLANCO ANDANO 500-IF

BLANCO ANDANO 700-IF

stal szlachetna
440 x 440 mm

stal szlachetna
490 x 440 mm

stal szlachetna
540 x 440 mm

stal szlachetna
740 x 440 mm

Strona 154

Strona 154

Strona 154

Strona 154
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Przegląd

Komory BLANCO z krawędziami IF

Stal szlachetna, komory IF
BLANCO ANDANO 340/180-IF

BLANCO ANDANO 340/340-IF

BLANCO ANDANO 400/400-IF

BLANCO SUPRA 400-IF

stal szlachetna
585 x 440 mm

stal szlachetna
745 x 440 mm

stal szlachetna
865 x 440 mm

stal szlachetna
440 x 440 mm

Strona 155

Strona 155

BLANCO SUPRA 500-IF

BLANCO SUPRA 340/180-IF

stal szlachetna
540 x 440 mm

stal szlachetna
625 x 470 mm

Strona 162

Strona 155

Strona 162

Strona 162

SILGRANIT® PuraDur® komory IF
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 mm

Strona 172

Strona 173

SILGRANIT® PuraDur® komory do montażu na równi z blatem
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BLANCO SUBLINE 320-F

BLANCO SUBLINE 400-F

BLANCO SUBLINE 500-F

BLANCO SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT® PuraDur®
347 x 427 mm

SILGRANIT® PuraDur®
427 x 427 mm

SILGRANIT® PuraDur®
527 x 427 mm

SILGRANIT® PuraDur®
552 x 427 mm

Strona 176

Strona 176

Strona 176

Strona 176

Przegląd

Komory podwieszane BLANCO

Stal szlachetna, komory podwieszane
BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO ANDANO 180-U

BLANCO ANDANO 340-U

stal szlachetna
500 x 400 mm

stal szlachetna
700 x 400 mm

stal szlachetna
180 x 400 mm

stal szlachetna
340 x 400 mm

Strona 151-152

BLANCO ANDANO 400-U

stal szlachetna
400 x 400 mm

Strona 151-152

BLANCO ANDANO 450-U

stal szlachetna
Strona 156, 158 450 x 400 mm

Strona 156, 158

Strona 158

Strona 156, 158

BLANCO ANDANO 500-U

BLANCO ANDANO 700-U

stal szlachetna
500 x 400 mm

stal szlachetna
700 x 400 mm

Strona 156, 158

Strona 156, 158

BLANCO ANDANO 340/180-U

BLANCO ANDANO 340/340-U

BLANCO ANDANO 400/400-U

BLANCO ANDANO 500/180-U

stal szlachetna
545 x 400 mm

stal szlachetna
705 x 400 mm

stal szlachetna
825 x 400 mm

stal szlachetna
705 x 400 mm

Strona 157, 159

BLANCO SUPRA 340-U

BLANCO SUPRA 180-U

stal szlachetna
180 x 340 mm

R 60

Strona 164

BLANCO SUPRA 500-U

stal szlachetna
500 x 400 mm

Strona 157, 159

R 60

Strona 164

stal szlachetna
340 x 400 mm

Strona 157, 159

BLANCO SUPRA 400-U

R60

Strona 164

stal szlachetna
400 x 400 mm

BLANCO SUPRA 450-U

stal szlachetna
Strona 164 450 x 400 mm
R60

BLANCO SUPRA 340/340-U

BLANCO SUPRA 180/340-U

stal szlachetna
715 x 400 mm

stal szlachetna
555 x 400 mm

R60

Strona 165

Strona 157, 159

R 60

Strona 164

R60

Strona 163, 165
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Przegląd

BLANCO komory podwieszane

SILGRANIT® PuraDur® komory podwieszane
BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO SUBLINE 160-U

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur®
500 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
100 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
300 x 400 mm

Strona 167

Strona 167

Strona 170

Strona 170

BLANCO SUBLINE 400-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 700-U

BLANCO SUBLINE 800-U

SILGRANIT® PuraDur®
400 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
500 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
800 x 400 mm

Strona 170

Strona 170

Strona 170

Strona 170

BLANCO SUBLINE 340/160-U

BLANCO SUBLINE 350/350-U

BLANCO SUBLINE 700-U Level

BLANCO SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT® PuraDur®
505 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
705 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
825 x 400 mm

Strona 171

Strona 171

Strona 171

Strona 171

BLANCO SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT® PuraDur®
705 x 460 mm

Strona 171

Ceramika komory podwieszane
BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO SUBLINE 350/150-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 375-U

Ceramika PuraPlus®
500 x 396 mm

Ceramika PuraPlus®
525 x 396 mm

Ceramika PuraPlus®
500 x 396 mm

Ceramika PuraPlus®
374 x 396 mm

Warianty
modeli
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Strona 178

powierzchnia PuraPlus®

Strona 179

stal dekor

standardowa krawędź

płaska krawędź IF

montaż podwieszany

moduł wbudowany
między 2 blaty

M

Strona 179

zlewozmywak dostępny
jako moduł
płaska krawędź
moduł nakładany

Strona 179

montaż pod blatem

Przegląd

Baterie Smart od BLANCO

Volume

Filtr

BLANCO EVOL-S Volume.

BLANCO system do filtrowania wody

Funkcja pomiaru ilości wody -

Systemy filtrów i dopasowane baterie -

patrz str. 187

patrz str. 183

Witamy w przyszłości, w świecie baterii

Senso

kuchennych!
Asortyment produktów Smart dostosowany jest do konkretnych potrzeb w kuchni.
Innymi słowy: każda z trzech baterii
stanowi rozwiązanie innego, codziennego
problemu.
Trzy nowoczesne baterie przyszłości

BLANCO SOLENTA-S Senso.
Obsługa bezdotykowa z funkcją Start-Stop patrz str. 190

z idealnymi rozwiązaniami do codziennego
użytku w kuchni.
Trzy niepowtarzalne, fascynujące właściwości, które same w sobie stanowią
mocne argumenty.
Po prostu Smart.

Baterie Smart
BLANCO EVOL-S Volume

BLANCO FONTAS II z filtrem BLANCO SOLENTA-S Senso

S

BLANCO TRIMA z filtrem
R

S

S
R

Strona 188 - 189

Warianty modeli

S

Strona 184-185

z wyciąganą wylewką

R

z wylewką stałą

Strona 191-192

funkcja miarki

bateria z filtrem

Strona 186

z czujnikiem ruchu
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Przegląd

BLANCO baterie kuchenne

Profesjonalny design w domowej kuchni Baterie z tej kategorii wyróżniają się najwyższą funkcjonalnością, szerokim zasięgiem wylewki i wyglądem charakterystycznym dla profesjonalnych kuchni.

PROFESSIONAL

Indywidualne wzornictwo Najróżniejsze wzory z tego segmentu dają wiele

INDIVIDUAL

możliwości wyróżnienia Państwa kuchni niezwykłą baterią. Nagradzane za formę, często łączą się
z innowacyjną koncepcją obsługi, stwarzając przestrzeń do spełniania indywidualnych życzeń.

Nowoczesne rozwiązania dla każdego Aktualny asortyment imponuje

MODERN

ogromną róznorodnością. Baterie odpowiadające każdym wymaganiom pod względem formy,
koloru i wysokości, dopasowane do panujących obecnie trendów w kuchniach.

Klasyczne modele, znane i lubiane Proste czy stylowo wygięte - te lubiane
modele perfekcyjnie wtapiają się w każdą stylistykę kuchni. Podczas użytkowania przekonują
również swoją funkcjonalnością, codziennie na nowo.

CLASSIC

Szczególne funkcje i rozwiązania montażowe Ten segment oferuje

SPECIAL

szeroki wybór rozwiązań do montażu przy oknie, baterii do specjalnego zastosowania i z dodatkową funkcją jak np. zawór zwrotny.

PROFESSIONAL
BLANCO CATRIS-S

BLANCO CATRIS-S Flexo*
S

S

Strona 229

BLANCO SOLENTA-S

BLANCOCULINA

S

S

Strona 201, 228

Strona 205-207

Strona 204

INDIVIDUAL
BLANCO AVONA

BLANCO LINEE
S
R

BLANCO PANERA

S
R

Strona 223-224

BLANCO VIU-S

S

Strona 208-209

S

Strona 222

Strona 227

BLANCO VONDA
S

R

Strona 210

Warianty modeli

BLANCO LIVIA

Strona 211

S

z wyciąganą
wylewką

R

z wylewką stałą

niskociśnieniowa

V

wersja Vario

F

montaż przy oknie

czarny mat*
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* Wybrane baterie dostępne są w kolorze czarny mat

Przegląd

BLANCO baterie kuchenne

MODERN
BLANCO ALTA Compact
S V
R

BLANCO AMBIS
S
R

F

Strona 219-221

BLANCO CARENA

S
R

Strona 212

BLANCO KANO

S
R

Strona 234-236

BLANCO LANORA

S
R
V

S
R

Strona 225-226

BLANCO MIDA

BLANCO CANDOR

BLANCO ANTAS

BLANCO LINUS *
S V
R

S
R

Strona 237-238

BLANCO MILA

Strona 214

BLANCO MILI

S
R

S
R

Strona 239-240

Strona 213

Strona 202, 215-218

BLANCO TIVO
S
R

R

Strona 241

F

Strona 242

F

Strona 230-231

BLANCO ZENOS
S
R

Strona 232-233

CLASSIC
BLANCO DARAS

BLANCO TRADON
S F
R

R

Strona 243-244

Warianty modeli

S

z wyciąganą
wylewką

R

z wylewką stałą

Strona 245

V

F

wersja Vario

bateria z
filtrem

montaż przy oknie

z czujnikiem
ruchu

niskociśnieniowa
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Przegląd

BLANCO baterie kuchenne

SPECIAL – baterie wyposażone w dodatkowe funkcje oraz przeznaczone do montażu przy oknie
BLANCO ALTA Compact

BLANCO CORESSA

S
R

BLANCO DARAS

BLANCO ELOSCOPE
S
R

R
F

R
F

F

F

Strona 254

Strona 256

BLANCO FONTAS II

BLANCO LARESSA

Strona 258

BLANCO LINUS
R

S
R

Strona 251

BLANCO SOLENTA-S
S

S
R

F

F

Strona 247-248

BLANCO SORA

Strona 255

BLANCO TIVO

Strona 204

Strona 253

BLANCO TRIMA

R

S
R

R

F

Strona 257

Strona 249

Strona 249

Dozowniki
BLANCO LIVIA

BLANCO LATO

BLANCO PIONA

Strona 260

Strona 203, 259

BLANCO TIGA

BLANCO TORRE

Warianty modeli
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Strona 260

BLANCO VICUS

Strona 261

Strona 262

S

Z wyciąganą
wylewką

R

z wylewką stałą

V

F

BLANCO TANGO

Strona 261

BLANCO YANO

Strona 263

wersja Vario

bateria z
filtrem

montaż przy oknie

z czujnikiem
ruchu

niskociśnieniowa

Strona 262

Przegląd

Selektory odpadków BLANCO

30

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO SOLON-IF

BLANCO FLEXON II

1

1

Strona 277

45

Strona 270

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT

BLANCO FLEXON II

BLANCO BOTTON Pro Automatic

2

2

Strona 267

BLANCO SINGOLO

BLANCO BOTTON Pro Manual

2

2

Strona 274

Strona 270

Strona 275

BLANCO SINGOLO-S

1

1

Strona 276

50

2

Strona 276

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT

BLANCO FLEXON II

2

3

Strona 267

BLANCO SINGOLO

2

3

Strona 271

BLANCO SINGOLO-S

1

Strona 276

1

Strona 276
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Przegląd

60

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Orga

2

3

4

2

Strona 268

BLANCO BOTTON Pro Automatic

3

4

2

Strona 266

BLANCO BOTTON Pro Manual

3

3

BLANCO FLEXON II

90

Strona 269

BLANCO SINGOLO-S

BLANCO SINGOLO

1

Strona 275

cm szafka pod zlewozmywak

2

4

Strona 272

3

Strona 274

80

BLANCO SELECT Compact

BLANCO FLEXON II

1

Strona 276

Strona 276

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO FLEXON II

3

4

X = ilość koszy

Strona 273

Strona 273

BLANCO CARE
środki do czyszczenia i pielęgnacji

Zlewozmywaki ze
stali szlachetnej
polerowanej

BLANCO POLISH

Zlewozmywaki z kompozytu BLANCO ACTIV
SILGRANIT®

Strona 281

Zlewozmywaki z ceramiki

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

Strona 281

Baterie i wszystkie
powierzchnie

BLANCO CeraCare

Strona 281

BLANCO Ściereczka z mikrofibry

BLANCO ANTIKALK

Strona 281

22

Strona 281

Strona 281

Przegląd

BLANCO STEELART
Montaż wpuszczany i na równi z blatem

45

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 400-IF/A

BLANCO ZEROX 400-IF/A

stal szlachetna, Durinox®
460 x 510 mm
Strona 45-46

stal szlachetna, Durinox®
460 x 510 mm
Strona 54

50

R0

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO FLOW 5 S-IF

stal szlachetna
1160 x 510 mm

Warianty
modeli

Strona 42

płaska krawędź IF, montaż na równi z blatem lub wpuszczany w blat
we wszystkich modelach SteelArt-IF oraz IF/A można wykonać na zamówienie indywidualną konfigurację
otworów
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Przegląd

BLANCO STEELART
Montaż wpuszczany i na równi z blatem

60

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO ATTIKA 60/A

stal szlachetna
557 x 452 mm

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

BLANCO JARON XL 6 S-IF

stal szlachetna
520 x 420 mm

stal szlachetna
1060 x 510 mm

stal szlachetna
925 x 440 mm

Strona 41

Strona 42

Strona 43

BLANCO CLARON 500-IF/A

BLANCO CLARON 550-IF/A

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

BLANCO ZEROX 500-IF/A

stal szlachetna, Durinox®
560 x 510 mm
Strona 45-46

stal szlachetna
610 x 510 mm

stal szlachetna
605 x 510 mm

stal szlachetna, Durinox®
560 x 510 mm
Strona 54

BLANCO ZEROX 550-IF/A

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

stal szlachetna
610 x 510 mm

24

Strona 41

BLANCO ATTIKA XL 60

R0

Strona 53

stal szlachetna
605 x 510 mm

Strona 45

R0

Strona 53

R0

Strona 45

Przegląd

BLANCO STEELART
Montaż wpuszczany i na równi z blatem

80

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 700-IF/A

BLANCO ZEROX 700-IF/A

stal szlachetna, Durinox®
760 x 510 mm
Strona 45

stal szlachetna, Durinox®
760 x 510 mm
Strona 53-54

90

R0

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

stal szlachetna, Durinox®
885 x 510 mm
Strona 45-46

stal szlachetna
885 x 510 mm

Warianty
modeli

R0

Strona 53

płaska krawędź IF, montaż na równi z blatem lub wpuszczany w blat
we wszystkich modelach SteelArt-IF oraz IF/A można wykonać na zamówienie indywidualną konfigurację
otworów
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Przegląd

BLANCO STEELART
Program komór do montażu wpuszczanego
i na równi z blatem

BLANCO CLARONLINE-IF
BLANCO CLARON 180-IF

BLANCO CLARON 340-IF

BLANCO CLARON 400-IF

BLANCO CLARON 450-IF

stal szlachetna, Durinox®
380 x 440 mm
Strona 47, 49

stal szlachetna, Durinox®
440 x 440 mm
Strona 47, 49

stal szlachetna
490 x 440 mm

BLANCO CLARON 500-IF

BLANCO CLARON 550-IF

BLANCO CLARON 700-IF

BLANCO CLARON 340/180-IF

stal szlachetna, Durinox®
540 x 440 mm
Strona 47, 49

stal szlachetna
590 x 440 mm

stal szlachetna, Durinox®
740 x 440 mm
Strona 47, 49

stal szlachetna
585 x 440 mm

stal szlachetna
220 x 440 mm

Strona 47

Strona 47

BLANCO CLARON 400/400-IF

stal szlachetna, Durinox®
865 x 440 mm
Strona 48-49

BLANCO CRONOS
BLANCO CRONOS XL 6-IF

stal szlachetna
595 x 468 mm
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BLANCO CRONOS XL 8-IF

Strona 39

stal szlachetna
795 x 468 mm

Strona 40

Strona 47

Strona 48

Przegląd

BLANCO STEELART
Program komór do montażu wpuszczanego
i na równi z blatem

BLANCO ZEROXLINE-IF
BLANCO ZEROX 180-IF

stal szlachetna
220 x 440 mm

BLANCO ZEROX 340-IF

R0

Strona 55

BLANCO ZEROX 500-IF

stal szlachetna, Durinox®
540 x 440 mm
Strona 55, 57
R0

BLANCO ZEROX 400-IF

BLANCO ZEROX 450-IF

stal szlachetna, Durinox®
380 x 440 mm
Strona 55, 57

stal szlachetna, Durinox®
440 x 440 mm
Strona 55, 57

stal szlachetna
490 x 440 mm

BLANCO ZEROX 550-IF

BLANCO ZEROX 700-IF

BLANCO ZEROX 340/180-IF

R0

stal szlachetna
590 x 440 mm

R0

Strona 55

R0

stal szlachetna, Durinox®
740 x 440 mm
Strona 55, 57
R0

stal szlachetna
585 x 440 mm

R0

Strona 55

R0

Strona 56

BLANCO ZEROX 400/400-IF

stal szlachetna
865 x 440 mm

Warianty
modeli

R0

Strona 56

płaska krawędź IF, montaż na równi z blatem lub wpuszczany w blat
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Przegląd

BLANCO STEELART
Program komór podwieszanych

BLANCO CLARONLINE-U
BLANCO CLARON 180-U

BLANCO CLARON 340-U

BLANCO CLARON 400-U

BLANCO CLARON 450-U

stal szlachetna, Durinox®
380 x 440 mm
Strona 50, 52

stal szlachetna, Durinox®
440 x 440 mm
Strona 50, 52

stal szlachetna
490 x 440 mm

BLANCO CLARON 500-U

BLANCO CLARON 550-U

BLANCO CLARON 700-U

BLANCO CLARON 340/180-U

stal szlachetna, Durinox®
540 x 440 mm
Strona 50, 52

stal szlachetna
590 x 440 mm

stal szlachetna, Durinox®
740 x 440 mm
Strona 50, 52

stal szlachetna
585 x 440 mm

Stal szlachetna
220 x 440 mm

Strona 50

Strona 50

BLANCO CLARON 400/400-U

stal szlachetna, Durinox®
865 x 440 mm
Strona 51-52

BLANCO CRONOS
BLANCO CRONOS XL 6-U

stal szlachetna
595 x 468 mm
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BLANCO CRONOS XL 8-U

Strona 39

stal szlachetna
795 x 468 mm

Strona 40

Strona 50

Strona 51

Przegląd

BLANCO STEELART
Program komór podwieszanych

BLANCO ZEROXLINE-U
BLANCO ZEROX 180-U

stal szlachetna
220 x 440 mm

BLANCO ZEROX 340-U

R0

Strona 58

BLANCO ZEROX 500-U

stal szlachetna, Durinox®
540 x 440 mm
Strona 58, 60
R0

BLANCO ZEROX 400-U

BLANCO ZEROX 450-U

stal szlachetna, Durinox®
380 x 440 mm
Strona 58, 60

stal szlachetna, Durinox®
440 x 440 mm
Strona 58, 60

stal szlachetna
490 x 440 mm

BLANCO ZEROX 550-U

BLANCO ZEROX 700-U

BLANCO ZEROX 340/180-U

R0

stal szlachetna
590 x 440 mm

R0

Strona 58

R0

stal szlachetna, Durinox®
740 x 440 mm
Strona 58, 60
R0

stal szlachetna
585 x 440 mm

R0

Strona 58

R0

Strona 59

BLANCO ZEROX 400/400-U

stal szlachetna
865 x 440 mm

Warianty
modeli

R0

Strona 59

montaż podwieszany
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Informacje
ogólne

Produkty pełne zalet w świecie nowoczesnych
kuchni
Mogą Państwo polegać na jakości i doświadczeniu znanej marki

Już od ponad 90 lat BLANCO zdobywa uznanie klientów

W rezultacie to prężnie działające przedsiębiorstwo wchodzące

swoją jakością i światową renomą niemieckiej niezawodno-

w skład rodzinnego holdingu BLANC & FISCHER jest jednym

ści. Kompetencje firmy obejmują nie tylko dobór materiałów

z wiodących na świecie producentów w swojej branży.

i metody produkcji, ale także projekt, dostawę i obsługę po
sprzedaży. Nieustanne doskonalenie, intensywne badania,

BLANCO zwraca szczególną uwagę na perfekcyjne dopasowa-

zrównoważone działania i certyfikowane zarządzanie jako-

nie zlewozmywaków, baterii kuchennych, systemów segregacji

ścią to główne zadania, które firma BLANCO stawia sobie

odpadów oraz funkcjonalnych akcesoriów.

każdego dnia w odniesieniu do klientów.
BLANCO to największy niemiecki producent zlewozmywaków
i lider na rynku armatury kuchennej w Niemczech. Firma
BLANCO posiada przedstawicielstwa operacyjne i partnerskie
w około 100 krajach.
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Informacje
ogólne

Wykazać się odpowiedzialnością i żyć.
Dla BLANCO, jako jednego z wiodących na świecie dostawców wysokiej jakości
zlewozmywaków i baterii kuchennych, zrównoważony rozwój nie jest jedynie
modą, ale już od ponad 20 lat integralną częścią kultury korporacyjnej.
BLANCO wykazuje się podejściem holistycznym. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas pełne szacunku i odpowiedzialne korzystanie z powierzonych nam
zasobów.

Zasady zrównoważonego rozwoju zobowiązują firmę BLANCO do odpowiedzialnego
zarządzania zasobami, co przekłada się na
ochronę środowiska i świata, w którym żyjemy. Nie bez powodu nasza odpowiedzialność za ochronę środowiska jest zakotwiczona w zarządzaniu naszą działalnością.

BLANCO wykazuje się odpowiedzialnością
za najważniejszy środek spożywczy — wodę
pitną. W częściach doprowadzających wodę
wykorzystujemy certyfikowane materiały
i regularnie dobrowolnie poddajemy się
badaniom DVGW.

SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje zużycie
środków czyszczących. Produkty BLANCO
nie zawierają dodatku drewna egzotycznego.

Produkcja BLANCO SILGRANIT® odbywa się
w Sinsheim, w Niemczech.

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej oraz kompozytu SILGRANIT® PuraDur® są w 100%
przeznaczone do recyklingu.
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Informacje
ogólne

BLANCO zmienia zlewozmywak w centrum kuchenne
Przekonująca koncepcja

Wygoda w systemie.

Ergonomia i funkcjonalność sprawiają,

Łatwe czyszczenie.

To idealne współgranie zlewozmywaka,

że wszystko staje się łatwiejsze.

Powierzchnie zlewozmywaków i baterii są

baterii, systemu segregacji odpadków

Komory i akcesoria zaprojektowano

łatwe w utrzymaniu czystości. Materiały

i akcesoriów, które tworzy funkcjonalne

w taki sposób, aby idealnie do siebie

użyte do ich produkcji pomagają odpy-

centrum kuchenne.

pasowały i ułatwiały płynny przebieg prac

chać zanieczyszczenia i wodę.

kuchennych.
Optymalne wykorzystanie przestrzenii
dla większego komfortu.

Materiał i kolor dodają charakteru.

BLANCO oferuje szeroki wybór wzorów

BLANCO oferuje rozwiązania do różnych

Właściwe połączenie zlewozmywaka

baterii o wysokiej funkcjonalności. Certy-

wielkości szafek. Szafka o szerokości

i baterii stwarza nastrój dopasowany do

fikowane zgodnie z surowymi kryteriami

60 cm jest idealna do zlewozmywaków

stylistyki wnętrza.

jakości niezależnych instytutów badaw-

z komorą główną i dodatkową, ale istnieje

czych, spełniają najwyższe wymagania

również wiele modeli do wykorzystania

bezpieczeństwa i higieny.

w innych sytuacjach projektowych.
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Baterie kuchenne BLANCO.

Informacje
ogólne

Zlewozmywaki BLANCO – zawsze trafny wybór
Zlewozmywak to dzisiaj nie tylko miejsce do zmywania naczyń

innowacyjny,
funkcjonalny
zlewozmywak

+

dopasowana do
niego bateria

+

inteligentny selektor

BLANCO jest jednym z wiodących

nego systemu segregacji odpadów, dzięki

producentów kompletnych centrów

najwyższej funkcjonalności zwiększają

kuchennych najwyższej klasy. Perfek-

komfort pracy w kuchni. Powierzchnie

cyjnie do siebie dopasowane elementy,

zlewozmywaków BLANCO przekonują

od nowatorskiego zlewozmywaka, przez

znakomitą wytrzymałością i łatwością

dopasowaną armaturę, aż do inteligent-

pielęgnacji.

=

nowoczesne
centrum
kuchenne
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Informacje
ogólne

Rozwiązania montażowe BLANCO spełniają wymagania każdego klienta

Standardowa
krawędź
Standardowa krawędź umożliwia zastosowanie klasycznego montażu
wpuszczanego w blat. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkową elastyczność za rozsądną cenę:
• Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO we wszystkich możliwych
wykończeniach
• Możliwość dopasowania zlewozmywaka do każdego blatu
• Szybkość i prostota montażu

BLANCO ZENAR XL 6 S, ceramika PuraPlus®

Płaska krawędź IF
Nowoczesny, elegancki wygląd dzięki optycznie płaskiej powierzchni.
• Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO ze stali szlachetnej, z płaską krawędzią IF
• Dopasowana również do blatów z tworzywa warstwowego
• 1 model, 2 możliwości montażu:
− wpuszczany w blat (prosty i szybki montaż)
− na równi z blatem

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, stal szlachetna

Płaska krawędź
Optyczna jedność blatu ze zlewozmywakiem, bez zbędnych
kantów – funkcjonalne i zgodne z duchem czasu rozwiązanie.
• Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO z ceramiki i kompozytu
SILGRANIT® PuraDur® o wyjątkowo wykończonym brzegu
• Szczególnie polecana do blatów z kamienia naturalnego bądź
sztucznego, z ceramiki, tworzywa (z melaminy, żywicy fenolowej)
• Trwałe i bezpieczne połączenie zlewozmywaka z blatem dzięki
mechanicznym elementom mocującym i zafugowaniu materiałem
uszczelniającym.
BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®
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Informacje
ogólne

Montaż pod blatem
Prawie bezstopniowy montaż od dołu nadaje zlewozmywakowi
nowoczesny, elegancki wygląd.
• Do montażu pod blatem można zastosować zlewozmywaki
BLANCO oznaczone symbolem FU
• Dostosowany do blatów z tworzywa warstwowego
• Niezwykle trwałe klejenie za pomocą żywicy lanej w precyzyjnie
wykonanym otworze blatu

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Montaż
podwieszany
Bezstopniowy montaż komór i zlewozmywaków nadaje im harmonijny wygląd.
• Szeroki wybór komór przeznaczonych do montażu podwieszanego
ze stali szlachetnej, kompozytu SILGRANIT® PuraDur® i ceramiki.
Możliwość zastosowania montażu podwieszanego również w przypadku
prawie wszystkich zlewozmywaków ze stali szlachetnej i kompozytu
SILGRANIT® PuraDur®
• Dostosowany do blatów z kamienia naturalnego bądź sztucznego,
ceramiki i szkła
• Za pomocą specjalnych elementów mocujących zlewozmywak jest
od spodu mocowany do blatu, a następnie zafugowany materiałem
uszczelniającym.

BLANCO ANDANO 450-U, stal szlachetna

Filmy instruktażowe zawierające praktyczne wskazówki dla montażystów kuchni
Na czym polega montaż zlewozmywaka na równi z blatem? Jakie istnieją wskazówki dotyczące pielęgnacji Państwa zlewozmywaka?
W jaki sposób można stworzyć dodatkowy otwór w zlewozmywaku
z kompozytu SILGRANIT®?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w internecie,
w naszych filmikach instruktażowych (www.blanco.com/how-to-videos).

Przykłady montażu znajdą Państwo na stronie 36 i 37.
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Informacje
ogólne

Przykłady montażu zlewozmywaków BLANCO

Montaż od góry

lowe BLANCO z brzegiem profilowanym

Zlewozmywaki stalowe i z kompozytu

wyposażone są już w uszczelkę.

SILGRANIT® PuraDur® mocuje się od

W przypadku tego rodzaju montażu

W przypadku zlewozmywaków z kompo-

spodu blatu, za pomocą elementów

zlewozmywak umieszcza się, od góry,

zytu SILGRANIT PuraDur lub ceramiki

mocujących natomiast zlewozmywaki

w wyciętym otworze. Zlewozmywaki sta-

należy nanieść warstwę uszczelniającą.

ceramiczne jedynie się nakłada.

Stal szlachetna

Płaska krawędź IF

®

®

SILGRANIT® PuraDur®

Ceramika

W przypadku montażu typu

w wyciętym otworze. Przed monta-

I zlewozmywak umieszcza się od góry,

żem pokrywa się brzeg zlewozmywaka
warstwą uszczelniającą. Zlewozmywaki

Stal szlachetna:
montaż od góry, nakładany

Stal szlachetna:
montaż na równi z blatem

mocuje się od spodu blatu, za pomocą
elementów mocujących.
Montaż na równi z blatem zlewozmywaków „IF” jest odpowiednikiem klasycznego montażu na równi z blatem.

Montaż na równi
z blatem

tego celu wykorzystuje się zlewozmywaki

wak zostaje włożony w materiał uszczel-

o specjalnie wykończonym brzegu.

niający, a następnie przymocowany do

W blacie kuchennym należy wyfrezować

blatu za pomocą elementów mocujących.

W przypadku tego rodzaju montażu zle-

brzeg. Na wyfrezowany brzeg należy na-

wozmywak montowany jest od góry. Do

nieść materiał uszczelniający. Zlewozmy-

Stal szlachetna

Montaż
podwieszany
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

W przypadku montażu podwieszanego

Brzeg zlewozmywaka jest nakładany na,

zlewozmywak jest mocowany od dołu.

uprzednio posmarowany klejem z żywicy

Prawie wszystkie zlewozmywaki i komory

lanej, materiał warstwowy. Zlewozmywak

BLANCO są przystosowane do tego

zostaje, od dołu, trwale przytwierdzony

typu montażu. W przypadku blatów

do blatu za pomocą żywicy.

z tworzywa warstwowego materiał nośny
w okolicach wycięcia blatu jest całkowicie frezowany od dołu aż do warstwy
wierzchniej.
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Ceramika

Informacje
ogólne

Przykłady montażu zlewozmywaków BLANCO

Montaż
podwieszany

blatach z kamienia naturalnego lub

uchwytów mocujących zlewozmywak

z tworzywa warstwowego. Cienkie blaty

mocowany jest do blatu.

Specjalne komory podwieszane

< 20 mm muszą być dodatkowo podbite.

Do przyśrubowania zlewozmywaka

BLANCO, a także prawie wszystkie

Pomiędzy brzegiem zlewozmywaka i dol-

w blacie z kamienia naturalnego lub

zlewozmywaki BLANCO mogą być

ną krawędzią naniesiona zostaje warstwa

tworzywa warstwowego służą specjalne

zamontowane od
dołu w nienasiąkliwych
014984_2f

uszczelniająca. Za pomocą specjalnych

kołki.

Stal szlachetna: komory podwieszane

SILGRANIT® PuraDur®: komory podwieszane

Ceramika: komory podwieszane

014984_2f

Stal szlachetna:
montaż podwieszany zlewozmywaków

SILGRANIT® PuraDur®:
montaż podwieszany zlewozmywaków

Do montażu podwieszanego zlewozmywaków należy stosować specjalne
elementy mocujące (patrz strona 288).
Uwaga:
Podane szerokości szafek dolnych
dotyczą montażu od góry. W przypadku montażu podwieszanego należy
uwzględnić wymiary zlewozmywaka
oraz kontstrukcję blatu.

Moduł wbudowany między 2 blaty

Moduł nakładany
i przymocowany za pomocą śrub. Płyta

Tego typu moduły zastępują, na okre-

blatu - w zależności od potrzeb - jest

Moduły nakładane umieszcza się, bez

ślonej szerokości, blat. Moduł zostaje

nakładana z prawej lub lewej strony

elementów mocujących, w silikonie.

nałożony na szafkę dolną zlewozmywaka

i wyposażona w warstwę uszczelniającą.

Stal szlachetna:
moduł wbudowany między 2 blaty

SILGRANIT® PuraDur®:
moduł wbudowany między 2 blaty

SILGRANIT® PuraDur®:
moduł nakładany

Szczegółowe wskazówki montażowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
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BLANCO STEELART
STEELART

Arcydzieła stylowego designu

W nowoczesnej manufakturze BLANCO STEELART znajdą Państwo zlewozmywaki
oraz komory ze stali szlachetnej, które produkowane są w małych seriach i wyróżniają
się przejrzystym wzornictwem. Łącząc najnowocześniejszą technologię i precyzyjny
kunszt rzemieślniczy, tworzymy arcydzieła STEELART, które zdobyły już wiele nagród
za swój wyjątkowy design.
BLANCO CRONOS przekonuje wszystkich miłośników stylu nowoczesnego wiejskiego
domu. Dzięki charakterystycznemu frontowi wykonanemu z matowej stali szlachetnej
stanowi wyrazisty element ekskluzywnych kuchni. Modele BLANCO ATTIKA i FLOW
przyciągają uwagę swoim eleganckim wyglądem. Najciekawsze wzorniczo produkty
BLANCO CRONOS, ATTIKA i FLOW z ekskluzywnej gamy zlewozmywaków i komór
STEELART znajdą Państwo na kolejnych stronach.
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stal szlachetna
Charakterystyczny. Niezależny. Stylowy.
• Elegancki zlewozmywak ze stali szlachetnej
o minimalistycznym wzornictwie
• Wyrazista forma z charakterystycznym szerokim
frontem ze stali szlachetnej matowej
• Możliwość indywidualnej konfiguracji wysokości
frontu
• Zintegrowana duża, pojedyncza komora
BLANCO CLARON XL
• System odpływowy InFino® - elegancki i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Do montażu podwieszanego, wpuszczanego
w blat lub na równi z blatem

BLANCO CRONOS XL 6-U
stal szlachetna

Materiał/kolor
stal szlachetna

Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Duo
525 024

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

stal szlachetna
matowa
519 784

Głębokość komory: 190 mm
Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem
512 471

BLANCO CRONOS XL 6-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor
stal szlachetna

Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Duo
525 025

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

stal szlachetna
matowa
519 784

Głębokość komory: 190 mm
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
orzechowego

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 074

512 471

238 482

Wysokość frontu: 200 mm**Na zamówienie - możliwość indywidualnego dopasowania wysokości frontu: min. 201 mm, max. 291 mm, za dodatkową opłatą. W zamówieniu należy
dopisać komentarz "ze specjalnym frontem" oraz podać wymaganą wysokość frontu.
Należy uwzględnić wskazówki montażowe zawarte w danych do wycięcia otworu w blacie. Zlewozmywak CRONOS posiada front wyłącznie od przodu (głębokość 51 mm), tył i boki
zlewozmywaka nie są w ten sposób wykończone. Różne możliwości montażu pokazuje film dotyczący zlewozmywaka CRONOS: www.blanco-steelart.com/cronos
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BLANCO CRONOS XL 6-U
BLANCO CRONOS XL 6-IF

BLANCO CRONOS XL 8-U
BLANCO CRONOS XL 8-IF

STEELART

stal szlachetna
Charakterystyczny. Niezależny. Stylowy.
• Elegancki zlewozmywak ze stali szlachetnej
o minimalistycznym wzornictwie
• Wyrazista forma z charakterystycznym szerokim
frontem ze stali szlachetnej matowej
• Możliwość indywidualnej konfiguracji wysokości
frontu
• Zintegrowana duża, pojedyncza komora
BLANCO CLARON XL
• System odpływowy InFino® - elegancki i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Do montażu podwieszanego, wpuszczanego
w blat lub na równi z blatem

BLANCO CRONOS XL 8-U
stal szlachetna

Materiał/kolor
stal szlachetna

Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Duo
523 380

80

Szerokość szafki
dolnej w cm

stal szlachetna
matowa
519 784

Głębokość komory: 190 mm
Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem
512 471

BLANCO CRONOS XL 8-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor
stal szlachetna

Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Duo
523 381

80

Szerokość szafki
dolnej w cm

stal szlachetna
matowa
519 784

Głębokość komory: 190 mm
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
orzechowego

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 074

512 471

238 482

Wysokość frontu: 200 mm*||*Na zamówienie - możliwość indywidualnego dopasowania wysokości frontu: min. 201 mm, max. 291 mm, za dodatkową opłatą. W zamówieniu należy
dopisać komentarz "ze specjalnym frontem" oraz podać wymaganą wysokość frontu.
Należy uwzględnić wskazówki montażowe zawarte w danych do wycięcia otworu w blacie. Zlewozmywak CRONOS posiada front wyłącznie od przodu (głębokość 51 mm), tył i boki
zlewozmywaka nie są w ten sposób wykończone. Różne możliwości montażu pokazuje film dotyczący zlewozmywaka CRONOS: www.blanco-steelart.com/cronos
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BLANCO ATTIKA 60/A
BLANCO ATTIKA XL 60
• Zlewozmywak nakładany z eleganckim obramowaniem
ATTIKA
• Niezwykła geometria krawędzi: filigranowo-masywny
wygląd i łagodny kontur
• Zintegrowana pojedyncza komora BLANCO CLARON
XL
• Komora z umieszczoną z boku obniżoną listwą na
baterię wraz z pozostałymi akcesoriami tworzy spójną
całość
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Akcesoria opcjonalne: dopasowana deska do krojenia
z drewna jesionowego stanowi eleganckie przykrycie
komory
• Możliwość indywidualnego łączenia ociekacza
z pojedynczą komorą BLANCO ATTIKA XL i dopasowaną deską do krojenia, przesuwaną nad komorą lub
ociekaczem

BLANCO ATTIKA 60/A
Materiał/kolor
stal szlachetna polerowana
stal szlachetna
polerowana

Odwracalny
521 597

60

Zalecana bateria
BLANCO ELOSCOPE-F II

Szerokość szafki
dolnej w cm

chrom
516 672

Głębokość komory: 175 mm
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Deska do krojenia z drewna
jesionowego

BLANCO SELECT 60/3 Orga

229 238

518 726

BLANCO ATTIKA XL 60
Materiał/kolor
stal szlachetna polerowana
stal szlachetna
polerowana

60

Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Duo
521 598

Szerokość szafki
dolnej w cm

stal szlachetna
polerowana
519 783

Głębokość komory: 210 mm
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki).

Deska do krojenia z drewna
orzechowego

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

230 285

520 782

Ze względu na wysokość kołnierza ATTIKA nie zaleca się montażu korka automatycznego podnoszonego do góry.
W przypadku wyboru innej baterii niż BLANCO ELOSCOPE-F II zaleca się zestaw korka automatycznego z okrągłym pokrętłem (stal szlachetna 119 293)
DODATKOWE OTWORY
Brak możliwości wykonania dodatkowych otworów
Głębokość komór: 175 mm (od listwy na baterię), Wysokość krawędzi: 23 mm
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stal szlachetna polerowana
Wyniosła elegancja

BLANCO FLOW 5 S-IF
stal szlachetna polerowana
Płynne połączenie

STEELART

• Zlewozmywak wpuszczany w blat z płynnym połączeniem ociekaczy z komorą główną
• Symetryczne wzornictwo dzięki centralnie umieszczonej
komorze i obustronnym ociekaczom

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
stal szlachetna polerowana
Płynne połączenie

• Płynne połączenie ociekacza z komorą
• Duża, ręcznie wykonana komora w rozmiarze XL BLANCO CLARON 500
• Harmonijne proporcje ociekacza i komory
• Płaskie krawędzie IF zapewniają elegancki wygląd
i montaż na równi z blatem
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Opcjonalnie: listwa na baterię z możliwością indywidualnej konfiguracji otworów np. pod
dozownik

BLANCO FLOW 5 S-IF
Materiał/kolor
stal szlachetna polerowana

Centralnie
umieszczona komora

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

stal szlachetna
521 637
polerowana z korkiem
automat.

50

Szerokość szafki
dolnej w cm

stal szlachetna
polerowana
517 592

Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

Głębokość komory: 190 mm
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, PushControl®
korek automatyczny, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych
235 906

Deska do krojenia
Mata uniwersalna
z białego, satynowego szkła
hartowanego
225 335
238 482

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
Materiał/kolor
stal szlachetna polerowana

Odsączarka ze stali
szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

219 649

518 722

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

stal szlachetna
521 640
polerowana z korkiem
automat.

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

stal szlachetna
polerowana
517 592

Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

Głębokość komory: 190 mm
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, PushControl®
korek automatyczny, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych
235 906

Deska do krojenia
Mata uniwersalna
z białego, satynowego szkła
hartowanego
225 335
238 482

Odsączarka ze stali
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3 Orga

219 649

518 726

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie
rodzaje sterowania korkiem automatycznym znajdą Państwo na stronie 291.
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stal szlachetna polerowana
Sztuka symetrii
• Zlewozmywak o prostym, wyważonym wyglądzie
• Symetryczny design z centralnie umieszczoną
listwą na baterię
• Płaska krawędź IF tworzy eleganckie obramowanie wokół zlewozmywaka
• Zintegrowana komora BLANCO CLARON
• Akcesoria opcjonalne: deska do krojenia
z drewna orzechowego dopasowana do geometrii komory
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

BLANCO JARON XL 6 S-IF Materiał/kolor
stal szlachetna polerowana

Odwracalny

stal szlachetna
521 666
polerowana z korkiem
automat.

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

stal szlachetna
polerowana
517 592

Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

Głębokość komory: 190/30 mm

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, PushControl®
korek automatyczny, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna
orzechowego

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

235 906

231 703

520 782

Głębokość ociekacza: 30 mm
Nachylenie ociekacza: 24 - 30 mm
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BLANCO JARON XL 6 S-IF

BLANCO CLARONLINE
STEELART

Eleganckie, przejrzyste wzornictwo zlewozmywaków
i komór ze stali szlachetnej

Linia BLANCO CLARON wyróżniająca się eleganckim, czystym designem łączy w sobie imponujący wygląd z funkcjonalnością.
Stylowy design komór i zlewozmywaków z zaakcentowanymi promieniami zaokrąglenia wynoszącymi zaledwie 10 mm wyjątkowo
elegancko i harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi, minimalistycznymi wnętrzami.
Szeroka oferta zlewozmywaków i komór dostępna jest w wersji Durinox® oraz ze stali szlachetnej gładkiej, w różnych rozmiarach
oraz z listwą na baterię lub bez. Modele te są przeznaczone do montażu podwieszanego, na równi z blatem lub wpuszczanego
w blat.

Przestronna komora CLARON z płaską krawędzią
IF, przeznaczona do montażu od góry.
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Komory CLARON Durinox ze zintegrowaną listwą
na baterię i korkiem automatycznym PushControl.

Komora podwieszana CLARON dostępna
w różnych rozmiarach i w dwóch różnych wykończeniach powierzchni.

BLANCO CLARON-IF/A
z korkiem automat.
Najczystsza forma - program zlewozmywaków
wpuszczanych o eleganckim wzornictwie
• Rewolucja pod względem formy i techniki: nieporównywalne kształty umożliwiają płynne przejście
z kątów do linii prostych
• Charakterystyczny minimalny promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Płaska krawędź IF
• Wyjątkowa stabilność miejsca pod baterię dzięki
zastosowaniu specjalnej techniki

BLANCO CLARON
Wersja

400-IF/A

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

500-IF/A

550-IF/A

700-IF/A

340/180-IF/A

400/400-IF/A

Prawa komora

60cm

60cm

90cm

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

30
400
510

610
550

80cm

80

60cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190/130 mm

190/190 mm

stal szlachetna

521 632

521 633

521 639

521 634

521 647

521 654

517 593

Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie rodzaje sterowania
korkiem automatycznym znajdą Państwo na stronie 291.
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa korkiem
3 ½‘‘ z sitkiem InFino®, PushControl®
korek automatyczny, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON orzechowego

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 067

512 471

223 074

238 482

BLANCO CLARON 340/180-IF/A
BLANCO CLARON 400/400-IF/A
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½‘‘ z sitkami InFino®, korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)
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STEELART

stal szlachetna

BLANCO CLARON-IF/A
Durinox®
z korkiem automat.
stal szlachetna Durinox®

STEELART

Najczystsza forma - program zlewozmywaków
wpuszczanych o eleganckim wzornictwie
• Elegancki, prosty wygląd z zaakcentowanymi
promieniami zaokrąglenia komory 10 mm
• Aksamitnie matowy wygląd o jednorodnej strukturze powierzchni wyjątkowo przyjemnej
w dotyku
• Innowacyjna powierzchnia: wyjątkowo odporna
na zarysowania
• Z przelewem C-overflow® w wykończeniu Durinox®
• System odpływowy InFino® z płaskim i intuicyjnym korkiem automatycznym PushControl
• Wyjątkowa stabilność baterii
dzięki dopracowanej technologii stabilizacji
BLANCO CLARON
Wersja

400-IF/A Durinox® 500-IF/A Durinox® 700-IF/A Durinox® 400/400-IF/A Durinox®

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

80cm

90cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

stal szlachetna
Durinox®

523 392

523 393

523 394

525 018

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

517 593

Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie rodzaje sterowania
korkiem automatycznym znajdą Państwo na stronie 291.
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 ½‘‘ z sitkiem InFino®, PushControl®
korek automatyczny, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON orzechowego

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 067

512 471
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223 074

238 482

BLANCO CLARON 400/400-IF/A Durinox®
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½‘‘ z sitkami InFino®, korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO CLARON-IF
bez korka automat.
Perfekcyjna forma i funkcjonalność
• Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
• Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo
BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
• Optymalne wykorzystanie pojemności komory
poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości
oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

BLANCO CLARON
Wersja

180-IF

340-IF

400-IF

450-IF

500-IF

550-IF

700-IF

Szerokość szafki dolnej w cm

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

60cm

80cm

Głębokość komór

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

521 564

521 570

521 572

521 574

521 576

521 578

521 580

Zalecana bateria
BLANCO LINEE

517 595

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych
235 906

Ociekacz ze stali szlachetnej Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia
BLANCO SOLON-IF, montaż
do komór ZEROX i CLARON orzechowego
z białego, satynowego szkła na równi z blatem
hartowanego
223 067
223 074
225 333
512 471
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stal szlachetna polerowana

BLANCO CLARON-IF
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana

STEELART

Perfekcyjna forma i funkcjonalność
• Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
• Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo
BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
• Optymalne wykorzystanie pojemności komory
poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości
oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Podwójna komora: zamknięta przestrzeń
robocza, której nie rozdziela granitowa listwa.
Konieczny jest tylko jeden
otwór w blacie
BLANCO CLARON
Wersja

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

340/180-IF

340/180-IF

Lewa komora

Prawa komora

60cm

60cm

90cm

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

521 607

521 608

521 617

stal szlachetna
polerowana

400/400-IF

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

517 592

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’z sitkami InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON

Odsączarka ze stali
szlachetnej

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 067

219 649

512 471
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238 482

BLANCO CLARON-IF
Durinox®
bez korka automat.
Perfekcyjna forma i funkcjonalność
• Elegancki, prosty wygląd z zaakcentowanymi
promieniami zaokrąglenia komory 10 mm
• Aksamitnie matowy wygląd o jednorodnej strukturze powierzchni wyjątkowo przyjemnej
w dotyku
• Innowacyjna powierzchnia: wyjątkowo odporna
na zarysowania
• Z przelewem C-overflow® w wykończeniu Durinox®
• System odpływowy InFino® — elegancko zintegrowany i wyjątkowo łatwy w konserwacji
• Optymalne wykorzystanie pojemności komory
dzięki wyjątkowej głębokości i możliwie najwęższym
promieniom zaokrąglenia
BLANCO CLARON
Wersja

340-IF Durinox® 400-IF Durinox® 500-IF Durinox® 700-IF Durinox® 400/400-IF Durinox®

Szerokość szafki dolnej w cm

40cm

45cm

60cm

80cm

90cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

stal szlachetna
Durinox®

523 388

523 389

523 390

523 391

525 017

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

517 593

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna BLANCO SOLON-IF, montaż
orzechowego
na równi z blatem

235 906

223 067

223 074

238 482

BLANCO CLARON 400/400-IF Durinox®
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’ z sitkami InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

512 471
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STEELART

stal szlachetna Durinox®

BLANCO CLARON-U
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana

STEELART

Perfekcyjna forma i funkcjonalność
• Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
• Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo
BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
• Optymalne wykorzystanie pojemności komory
poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości
oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

BLANCO CLARON
Wersja

180-U

340-U

400-U

450-U

500-U

550-U

700-U

Szerokość szafki dolnej w cm

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

60cm

80cm

Głębokość komór

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

521 565

521 571

521 573

521 575

521 577

521 579

521 581

Zalecana bateria
BLANCO LINEE

517 595

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem
Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych w narożnikach nie są ze sobą połączone
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych
235 906
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Ociekacz ze stali szlachetnej Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia
BLANCO SOLON-IF, montaż
do komór ZEROX i CLARON orzechowego
z białego, satynowego szkła na równi z blatem
hartowanego
223 067
223 074
225 333
512 471

BLANCO CLARON-U
bez korka automat.
Perfekcyjna forma i funkcjonalność
• Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
• Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo
BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
• Optymalne wykorzystanie pojemności komory
poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości
oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Podwójna komora: zamknięta przestrzeń
robocza, której nie rozdziela granitowa listwa.
Konieczny jest tylko jeden
otwór w blacie
BLANCO CLARON
Wersja

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

340/180-U

340/180-U

Lewa komora

Prawa komora

60cm

60cm

90cm

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

521 609

521 610

521 618

stal szlachetna
polerowana

400/400-U

Zalecana bateria
BLANCO LINEE

517 595

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem
Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych w narożnikach nie są ze sobą połączone
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½‘‘ z sitkami InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON

Odsączarka ze stali
szlachetnej

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 067

219 649

512 471

238 482
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STEELART

stal szlachetna polerowana

BLANCO CLARON-U
Durinox®
bez korka automat.
stal szlachetna Durinox®

STEELART

Perfekcyjna forma i funkcjonalność
• Elegancka, prosta konstrukcja z zaakcentowanymi promieniami kątowymi 10 mm
• Aksamitnie matowy wygląd o jednorodnej strukturze powierzchni wyjątkowo przyjemnej
w dotyku
• Innowacyjna powierzchnia: wyjątkowo odporna
na zarysowania
• Z przelewem C-overflow® w wykończeniu Durinox®
• System odpływowy InFino® — elegancko zintegrowany i wyjątkowo łatwy w konserwacji
• Optymalne wykorzystanie pojemności komory
dzięki wyjątkowej głębokości i możliwie najwęższym
promieniom zaokrąglenia
BLANCO CLARON
Wersja

340-U Durinox® 400-U Durinox® 500-U Durinox® 700-U Durinox® 400/400-U Durinox®

Szerokość szafki dolnej w cm

40cm

45cm

60cm

80cm

90cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

stal szlachetna
Durinox®

523 384

523 385

523 386

523 387

525 016

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

517 593

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem
Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych w narożnikach nie są ze sobą połączone
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½‘‘ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON

Odsączarka ze stali
szlachetnej

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 067

219 649

512 471
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238 482

BLANCO CLARON 400/400-U Durinox®
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½‘‘ z sitkami InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

BLANCO ZEROX-IF/A
z korkiem automat.
Siła charakteru i konsekwencja - program
zlewozmywaków wpuszczanych o charakterystycznych, geometrycznych kształtach
• Sprawiający wrażenie montowanego na równi
z blatem dzięki zastosowaniu płaskich krawędzi
IF
• Szeroki program ekskluzywnych, ręcznie wytwarzanych komór i zlewozmywaków wpuszczanych
w blat
• Wyjątkowa stabilność miejsca pod baterię dzięki
zastosowaniu specjalnej techniki
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Możliwy również montaż na
równi z blatem
R0

BLANCO ZEROX
Wersja

550-IF/A

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

700-IF/A

340/180-IF/A

400/400-IF/A

Prawa komora

90cm

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

80

60cm

30
400
510

610
550

80cm

Głębokość komór

175 mm

185 mm

175/130 mm

175/175 mm

stal szlachetna

521 638

521 631

521 642

521 648

517 593

Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie rodzaje sterowania
korkiem automatycznym znajdą Państwo na stronie 291.
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa z korkiem
3 ½’’ z sitkiem InFino®, PushControl® korek
automatyczny, zestaw montażowy (bez
uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON orzechowego

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 067

512 471

223 074

238 482

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A
BLANCO ZEROX 400/400-IF/A
armatura przelewowo-odpływowa z 2 korkami 3 ½’’ z sitkami InFino®, łącznik komór,
PushControl® korek automatyczny, zestaw
montażowy (bez uszczelki)
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STEELART

stal szlachetna

BLANCO ZEROX-IF/A
Durinox®
z korkiem automat.
stal szlachetna Durinox®

STEELART

Program zlewozmywaków wpuszczanych o charakterystycznych, geometrycznych kształtach
• Charakterystyczny, geometryczny kształt bez
zaokrągleń
• Jedwabisto-matowy wygląd przyjemnej w dotyku
powierzchni o zwartej strukturze
• Niezwykle odporny na zarysowania
• Wyposażony w zakryty przelew C-overflow®
o powierzchni Durinox®
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Sprawiający wrażenie montowanego na równi
z blatem dzięki zastosowaniu
płaskich krawędzi IF
R0
BLANCO ZEROX
Wersja

400-IF/A Durinox® 500-IF/A Durinox® 700-IF/A Durinox®

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

80cm

Głębokość komór

175 mm

175 mm

185 mm

stal szlachetna
Durinox®

523 100

523 101

523 102

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie rodzaje sterowania
korkiem automatycznym znajdą Państwo na stronie 291.
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 ½‘‘ z sitkiem InFino®, PushControl®
korek automatyczny, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON orzechowego

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 067

512 471
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223 074

238 482

BLANCO ZEROX-IF
bez korka automat.
Wyrazista i konsekwentna forma
• Charakterystyczny, geometryczny kształt bez
zaokrągleń
• Obecność różnorodnych modeli umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych
do Państwa indywidualnych potrzeb
• Wersja do montażu na równi z blatem wyposażona jest w uchwyty zapewniające łatwy montaż
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Szeroki wybór akcesoriów zapewniających najlepsze rozwiązania

R0

BLANCO ZEROX
Wersja

180-IF

340-IF

400-IF

450-IF

500-IF

550-IF

700-IF

Szerokość szafki dolnej w cm

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

60cm

80cm

Głębokość komór

130 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

185 mm

stal szlachetna
polerowana

521 566

521 582

521 584

521 586

521 588

521 590

521 592

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

517 592

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych
235 906

Ociekacz ze stali szlachetnej Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia
BLANCO SOLON-IF, montaż
do komór ZEROX i CLARON orzechowego
z białego, satynowego szkła na równi z blatem
hartowanego
223 067
223 074
225 333
512 471
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STEELART

stal szlachetna polerowana

BLANCO ZEROX-IF
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana

STEELART

Wyrazista i konsekwentna forma
• Charakterystyczny, geometryczny kształt bez
zaokrągleń
• Obecność różnorodnych modeli umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych
do Państwa indywidualnych potrzeb
• Wersja do montażu na równi z blatem wyposażona jest w uchwyty zapewniające łatwy montaż
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Szeroki wybór akcesoriów zapewniających najlepsze rozwiązania

R0

BLANCO ZEROX
Wersja

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

340/180-IF

340/180-IF

Lewa komora

Prawa komora

60cm

60cm

90cm

175/130 mm

175/130 mm

175/175 mm

521 611

521 612

521 619

stal szlachetna
polerowana

400/400-IF

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

517 592

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’ z sitkami InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON

Odsączarka ze stali
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/4 Orga

235 906

223 067

219 649

520 783
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238 482

BLANCO ZEROX-IF
Durinox®
bez korka automat.
Wyrazista i konsekwentna forma
• Charakterystyczny, geometryczny kształt bez
zaokrągleń
• Jedwabisto-matowy wygląd przyjemnej w dotyku
powierzchni o zwartej strukturze
• Niezwykle odporny na zarysowania
• Wyposażony w zakryty przelew C-overflow®
o powierzchni Durinox®
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Wersja do montażu na równi z blatem wyposażona jest w uchwyty zapewniające łatwy montaż
R0

BLANCO ZEROX
Wersja

340-IF Durinox® 400-IF Durinox® 500-IF Durinox® 700-IF Durinox®

Szerokość szafki dolnej w cm

40cm

45cm

60cm

80cm

Głębokość komór

175 mm

175 mm

175 mm

185 mm

stal szlachetna
Durinox®

523 096

523 097

523 098

523 099

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
manualna armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw
montażowy (bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON

235 906

223 067

238 482

Deska do krojenia
BLANCO SOLON-IF, montaż
z białego, satynowego szkła na równi z blatem
hartowanego
225 333
512 471
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STEELART

stal szlachetna Durinox®

BLANCO ZEROX-U
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana

STEELART

Wyrazista i konsekwentna forma
• Charakterystyczny, geometryczny kształt bez
zaokrągleń
• Indywidualne koncepcje łączenia dzięki różnorodności modeli
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Szeroki wybór akcesoriów zapewniających najlepsze rozwiązania

R0

BLANCO ZEROX
Wersja

180-U

340-U

400-U

450-U

500-U

550-U

700-U

Szerokość szafki dolnej w cm

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

60cm

80cm

Głębokość komór

130 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

185 mm

stal szlachetna
polerowana

521 567

521 583

521 585

521 587

521 589

521 591

521 593

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

517 592

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa*, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych
235 906
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Ociekacz ze stali szlachetnej Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia
BLANCO SOLON-IF, montaż
do komór ZEROX i CLARON orzechowego
z białego, satynowego szkła na równi z blatem
hartowanego
223 067
223 074
225 333
512 471

BLANCO ZEROX-U
bez korka automat.
Wyrazista i konsekwentna forma
• Charakterystyczny, geometryczny kształt bez
zaokrągleń
• Indywidualne koncepcje łączenia dzięki różnorodności modeli
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Szeroki wybór akcesoriów zapewniających najlepsze rozwiązania

R0

BLANCO ZEROX
Wersja

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

340/180-U

340/180-U

Lewa komora

Prawa komora

60cm

60cm

90cm

175/130 mm

175/130 mm

175/175 mm

521 613

521 614

521 620

stal szlachetna
polerowana

400/400-U

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON

Odsączarka ze stali
szlachetnej

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

235 906

223 067

219 649

512 471

238 482
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STEELART

stal szlachetna polerowana

BLANCO ZEROX-U
Durinox®
bez korka automat.
stal szlachetna Durinox®

STEELART

Wyrazista i konsekwentna forma
• Charakterystyczny, geometryczny kształt bez
zaokrągleń
• Jedwabisto-matowy wygląd przyjemnej w dotyku
powierzchni o zwartej strukturze
• Niezwykle odporny na zarysowania
• Wyposażony w zakryty przelew C-overflow®
o powierzchni Durinox®
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Akcesoria o optymalnych możliwościach kombinacji
R0

BLANCO ZEROX
Wersja

340-U Durinox® 400-U Durinox® 500-U Durinox® 700-U Durinox®

Szerokość szafki dolnej w cm

40cm

45cm

60cm

80cm

Głębokość komór

175 mm

175 mm

175 mm

185 mm

stal szlachetna
Durinox®

521 556

521 558

521 559

521 560

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem
Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).
W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
manualna armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw
montażowy (bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Ociekacz ze stali szlachetnej Mata uniwersalna
do komór ZEROX i CLARON

235 906

223 067
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238 482

Deska do krojenia
BLANCO SOLON-IF, montaż
z białego, satynowego szkła na równi z blatem
hartowanego
225 333
512 471

STEELART

Akcesoria

Odsączarka ze stali
szlachetnej, pasuje
do wszystkich komór
głównych i dodatkowych
BLANCO ZEROX/
BLANCO CLARON

Ociekacz ze stali
szlachetnej, pasuje do
wszystkich komór głównych BLANCO ZEROX
i BLANCO CLARON

Deska do krojenia
z białego, satynowego
szkła hartowanego

Deska do krojenia
z białego, satynowego
szkła hartowanego

Zestaw szyn nakładanych
Umieszczone na krawędzi
komory tworzą nad zlewozmywakiem półkę, która
umożliwia równoczesny
przebieg prac na dwóch
poziomach

219 649

219 650

225 335

225 333

235 906

Sposób funkcjonowania nakładanego ociekacza

Deska do krojenia z drewna orzechowego, ze
stalowym uchwytem, pasuje do komór z linii
BLANCO ZEROX/BLANCO CLARON

Nakładany ociekacz ze stali szlachetnej, pasuje do wszystkich komór
pojedynczych i podwójnych z linii
BLANCO ZEROX/BLANCO CLARON

223 074

223 067

Zestaw z drewnianą deską do krojenia i nakładanym ociekaczem 516 185

Deska do krojenia
z drewna jesionowego
pasuje do ATTIKA 60/A

Deska do krojenia
z drewna orzechowego
pasuje do ATTIKA XL 60

Deska do krojenia z drewna
orzechowego pasuje do
JARON XL 6 S-IF

Mata uniwersalna
do zlewozmywaków
i komór o długości komory
400 mm
460 x 425 mm

Mata uniwersalna
do zlewozmywaków
i komór o długości komory
420 mm
460 x 440 mm

229 238

230 285

231 703

238 482

238 483
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STEELART

Informacje techniczne

Komory i zlewozmywaki z listwą lub bez listwy na baterię
Wersje 550
BLANCO JARON
BLANCO CRONOS

BLANCO CLARON 550-IF/A, 550-IF, 550-U
BLANCO CRONOS XL 6-IF, XL 6-U
BLANCO CRONOS XL 8-IF, XL 8-U
BLANCO JARON XL 6 S-IF
BLANCO ZEROX 550-IF
BLANCO ZEROX 550-IF/A
BLANCO ZEROX 550-U

W przypadku montażu zlewozmywaków BLANCO
JARON oraz wersji 550 w szafce dolnej szerokości 60 cm
ścianki boczne szafki muszą być wycięte.
W przypadku montażu wersji BLANCO CRONOS XL 8
w szafce dolnej szerokości 80 cm ścianki boczne szafki
muszą być wycięte.

Wysokość blatu
dla modeli IF oraz zlewozmywaków

BLANCO CLARON-IF/A
BLANCO FLOW-IF
BLANCO JARON XL 6 S-IF
BLANCO ZEROX-IF/A

Wszystkie modele IF z listwą na baterię można montować
w blatach o wysokości minimum 30 mm.
BLANCO JARON XL 6 S-IF można montować w blacie
o wysokości minimum 40 mm.

Montaż baterii ze zlewozmywakami
IF z listwą na baterię

W przypadku modeli IF z listwą na baterię, baterię należy
umieścić w listwie zgodnie z poniższymi wytycznymi:
– komory pojedyncze i podwójne:
w otworze po lewej stronie
– zlewozmywaki z komorą główną z prawej strony:
w otworze po lewej stronie
– zlewozmywaki z komorą główną z lewej strony:
w otworze po prawej stronie

Montaż baterii za przelewem

Uwaga! Bezpośrednio za przelewem nie ma możliwości
montażu poniższych produktów:
– Baterie kuchenne BLANCO ELOSCOPE
– Dozowniki płynu do mycia naczyń BLANCO, np.:
– BLANCO PIONA
– BLANCO TORRE

Dodatkowe otwory w zlewozmywakach IF

We wszystkich modelach z linii SteelArt w wersji IF z listwą
na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową
opłatą, indywidulnej konfiguracji otworów*. Ilość otworów jest
różna, w zależności od modelu. Czas realizacji zamówienia
z dodatkowymi otworami wynosi 2 tygodnie. W zamówieniu
należy dopisać komentarz "ze specjalnym otworem" i załączyć
rysunek przedstawiający dokładne rozmieszczenie otworów.
*opcja niedostępna dla BLANCO CLARON i ZEROX w wykończeniu Durinox®

Wycięcia otworów w blacie dla
modeli IF z C-overflow®

W przypadku montażu BLANCO CLARON-IF i ZEROX-IF
z przelewem C-overflow® otwór w blacie musi być odpowiednio wycięty.
Dokładne wymiary i rysunki dla poszczególnych modeli
znajdą Państwo w zakładce „Szablony wycięcia otworów
w blacie” na stronie: www.blanco.com

Widok montażu na Widok montażu
równi z blatem
wpuszczanego

Widok otworu
od góry

Szablony wycięć otworów w blacie dla wszystkich sposobów montażu
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.blanco.com
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Niezrównane -

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

Łatwość pielęgnacji

Zwiększona odporność na zarysowania

Zwiększona wytrzymałość na wysoką

Zabrudzenia i ślady codziennego użytko-

Zwiększona wytrzymałość i odporność

temperaturę

wania można łatwo usunąć za pomocą

na zarysowania występujące podczas

Zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT®

wody i gąbki.

wykonywania standardowych prac ku-

PuraDur® są odporne na wysokie tempe-

chennych.

ratury do 280 °C.

z opatentowaną formułą ochrony higienicznej

Zwiększona odporność na pęknięcia

Higiena

Neutralność w kontakcie z żywnością

Uderzenia występujące zwykle w gospo-

HygienePlus to ułatwiająca pielęgnację

Produkty spożywcze można przygotowy-

darstwie domowym spowodowane np.

tarcza ochronna przeciwko zabrudzeniom

wać bezpośrednio na zlewozmywaku

uderzeniem garnkiem lub innym przed-

i bakteriom.

z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®.

Odporność na kwasy występujące

Zwiększona odporność na światło

Przyjemny i naturalny w dotyku

w gospodarstwie domowym

słoneczne

Kamienno-jedwabista, a zwłaszcza drob-

SILGRANIT PuraDur jest odporny na

Nawet przy bezpośrednim nasłonecznie-

noziarnista, zwarta powierzchnia sprawia,

środki czyszczące zawierające kwasy

niu kolor pozostaje cały czas taki sam.

że w dotyku wyczuwalny jest przyjemy

miotem w powierzchnię zlewozmywaka
podczas zmywania nie powodują pęknięć
ani odprysków.

®

®

i przeznaczone do stosowania w gospo-

charakter kamienia.

darstwach domowych oraz na produkty
spożywcze.
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SILGRANIT® PuraDur® w wykończeniu
Beton-Style

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Niepowtarzalny wygląd, kultowy materiał

Jeden z najstarszych materiałów:

i naturalną paletą barw przestrzeni miesz-

wi się w każdej kuchni. Zlewozmywaki

beton – fascynujący i niezastąpiony.

kalnej oraz kuchennej.

SILGRANIT® PuraDur® Beton-Style bez

Żaden inny materiał nie jest tak związany ze

Każdy zlewozmywak jest niepowtarzalny.

wyjątku wzbogacą styl wyposażenia

współczesną architekturą wnętrz jak on.

Unikatowe przejście tonalne w Beton-

domu.

Już teraz zapraszamy Państwa do podzi-

Style sprawia, że nie istnieją dwie iden-

Przyciągną wzrok, będą interesującym

wiania niepowtarzalnego, nowego koloru

tyczne sztuki.

akcentem lub przemyślaną realizacją

SILGRANIT PuraDur .

Pierwszorzędny materiał o rewelacyjnej

Design, który stał się symbolem. Materiał,

optyce. Łatwość pielęgnacji, wytrzyma-

który swój modny wygląd zawdzięcza

łość i właściwości materiału SILGRANIT

współczesnej architekturze, idealnie łączy

PuraDur® nadają kierunek rozwoju innym

się z aranżacjami inspirowanymi betonem

wyrobom zlewozmywakowym. Zadomo-

®

®

architektonicz-

NOWOŚĆ

nego charakteru
mieszkania.

®

BLANCO VINTERA XL 9-UF

BLANCO PLEON 5

BLANCO ETAGON 6
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BLANCO PLEON 6

BLANCO ETAGON 8

BLANCO PLEON 6 Split BLANCO PLEON 8

BLANCO METRA 45 S

BLANCO PLEON 9

BLANCO METRA 6 S

BLANCO ADON XL 6 S

BLANCO METRA XL 6 S

BLANCO VINTERA
XL 9-UF
bez korka automat.
Nowoczesny styl rustykalny
• Charakterystyczny zlewozmywak w stylu rustykalnym, idealny do nowoczesnych projektów kuchni
• Niezwykle przestronna komora zapewnia dużo
miejsca
• Na froncie posiada prostokątny panel
• Do montażu podwieszanego i na równi z blatem

BLANCO VINTERA
Wersja

XL 9-UF

90cm

Szerokość szafki dolnej w cm

896
812
22
5

16

68

70

51

0

0
40
0

42

Zalecana bateria
BLANCO CATRIS-S Flexo

Głębokość komór

220 mm

Beton-Style

526 109

525 792

Należy stosować się do wskazówek montażowych oraz informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dostępnych na stronie: www.blanco.com/vintera_installation_de

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®

Kratka do umieszczenia w
komorze
234 795
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ADON XL 6 S
bez akcesoriów
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Prosty i wyrazisty.
• Wyrazisty, geometryczny kształt
• Podwyższony brzeg
• Symetryczna budowa z umiejscowioną pośrodku
listwą na baterię
• Opcjonalnie dostępna deska do krojenia z drewna jesionowego - do umieszczenia w jednej
z powierzchni roboczych
• Więcej przestrzeni za zlewozmywakiem dzięki
zredukowanym wymiarom montażowym
• Wyposażony w korek automatyczny i system
odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Odwracalny

BLANCO ADON
Wersja

XL 6 S
Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

60cm

Zalecana bateria
BLANCO AMBIS-S

190/45.5 mm

Beton-Style

525 298

523 119

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Narożna odsączarka
jesionowego

Mata uniwersalna

Kosz wielofunkcyjny na
BLANCO SELECT 60/3 Orga
naczynia ze stali szlachetnej

230 436

238 483

223 297
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235 866

518 726

BLANCO METRA
bez korka automat.
Czystość formy, komfort użytkowania i większa
pojemność
• Nowa, prosta forma
• Niezwykle obszerna komora zapewnia jeszcze
więcej miejsca podczas zmywania naczyń
• Funkcjonalny ociekacz może służyć jako dodatkowy obszar roboczy
• Atrakcyjne, płaskie krawędzie
• Zlewozmywak odwracalny
• Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do
krojenia oraz kosz na naczynia

BLANCO METRA
Wersja

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

45 S

6S

XL 6 S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

45cm

60cm

60cm

190/15 mm

190/130 mm

190 mm

525 312

525 314

525 316

Beton-Style

Zalecana bateria
BLANCO CANDOR-S

523 121

= podfrezowane otwory do wybicia

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem
BLANCO METRA 6 S
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½’’ z sitkami

Odsączarka ze stali
szlachetnej

Deska do krojenia z białego Narożna odsączarka
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na
BLANCO SELECT 60/3
naczynia ze stali szlachetnej

217 796

217 611

223 297

235 866

518 724
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON
z korkiem automat.
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Autentycznie wyglądająca imitacja betonu z indywidualnymi gradientami kolorów
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
• Do montażu wpuszczanego, z elegancką, płaską
krawędzią i dużą, łatwo dostępną listwą na baterię

BLANCO ETAGON
Wersja

6

8

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

80cm

Głębokość komór

220 mm

220 mm

Beton-Style

525 299

525 301

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

= podfrezowane otwory do wybicia

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny 3 ½’’ z sitkiem InFino®
(dźwignia)

Zestaw szyn ETAGON

Deska do krojenia z drewna
jesionowego
230 700
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BLANCO ETAGON
bez korka automat.
Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Autentycznie wyglądająca imitacja betonu z indywidualnymi gradientami kolorów
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
• Do montażu od góry, z elegancką, płaską krawędzią i przestronną, łatwo dostępną listwą na
baterię

BLANCO ETAGON
Wersja

6

8

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

80cm

Głębokość komór

220 mm

220 mm

Beton-Style

525 300

525 302

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

= podfrezowane otwory do wybicia

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®

Zestaw szyn ETAGON

Deska do krojenia z drewna
jesionowego
230 700
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO PLEON
z korkiem automat.
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Czysta elegancja - duża pojemność
• Ponadczasowa forma o prosto poprowadzonej
linii
• Koncepcja Split: obniżona ścianka oddzielająca
komory zapewnia trzy obszary funkcyjne
• Obszerna listwa na baterię
• Łatwa do czyszczenia listwa na baterię dzięki
połączeniu jej z krawędzią zlewozmywaka
• Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

BLANCO PLEON
Wersja

5

6

6 Split
Lewa komora

Szerokość szafki dolnej w cm

50cm

60cm

60cm

Głębokość komór

220 mm

220 mm

220/220 mm

Beton-Style

525 303

525 305

525 307

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

517 184

= podfrezowane otwory do wybicia

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny

Zestaw szyn nakładanych

Mata uniwersalna

Deska do krojenia z drewna Odsączarka wielofunkcyjna
jesionowego
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

235 906

238 482

230 700

518 724
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227 689

BLANCO PLEON 6 Split
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’ z sitkami InFino®, korek automatyczny w komorze głównej

BLANCO PLEON
bez korka automat.
Czysta elegancja - duży rozmiar
• Ponadczasowa forma o prosto poprowadzonej
linii
• Wyjątkowo głęboka komora główna i komora
dodatkowa zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Przestronna listwa na baterię
• Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między
brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
• Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

BLANCO PLEON
Wersja

5

6

6 Split

8

Lewa komora

9
Prawa komora

Szerokość szafki dolnej w cm

50cm

60cm

60cm

80cm

90cm

Głębokość komór

220 mm

220 mm

220/220 mm

220 mm

220/220 mm

Beton-Style

525 304

525 306

525 308

525 309

525 310

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

517 184

= podfrezowane otwory do wybicia

W cenie zawarte są
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®
BLANCO PLEON 6
BLANCO PLEON 8
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®

Narożna odsączarka

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Mata uniwersalna
bukowego
tworzywa

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

235 866

218 313

517 467

217 611

238 482

BLANCO PLEON 6 Split
BLANCO PLEON 9
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’z sitkami InFino®
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

Serce współczesnych tradycji rodzinnych

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

VINTERA XL 9 nadaje nową formę klasycznemu wzornictwu

Wzornictwo kuchenne inspirowane

baterii pozwalają dostosować je do Pań-

w dużym mieście można uzyskać wra-

klasycznymi kształtami.

stwa gustu i stylu wnętrza.

żenie przestronnej kuchni utrzymanej

Znajome kształty, wzory, kolory i materiały

w stylu tradycyjnego wiejskiego domu.

są często inspiracją dla nowych trendów

W zależności od potrzeb zlewozmywak

Znajdzie się tu miejsce na patelnie, garnki

w projektowaniu, które wprowadzają do

może być zamontowany na równi z bla-

i blachy do pieczenia, a jednocześnie

Państwa czterech ścian stylową atmos-

tem lub podwieszony pod blatem. Dzięki

będzie go wystarczająco dużo do wspól-

ferę vintage. Powrót do tradycji i wysokiej

temu VINTERA XL 9 staje się Państwa

nego przygotowywania posiłków. Duża

jakości produktów, które oddznaczają się

własnym zlewozmywakiem i idealnym

komora z charakterystycznym frontem

trwałością i poruszają wszystkie zmysły,

dodatkiem do eleganckiej kuchni, w której

w optyce granitu wygląda rustykalnie, ale

jest szczególnie widoczny w modnym

cała rodzina czuje się komfortowo.

jednocześnie minimalistycznie i nowocze-

nowoczesnym wiejskim stylu. BLANCO

śnie, podczas gdy kamieniście-jedwabista

wprowadza ten styl do kuchni z pomocą

Idealny dla całej rodziny

powierzchnia zlewozmywaka nadaje mu

VINTERA XL 9. Zlewozmywak ten zwraca

Dzięki BLANCO VINTERA XL 9 nawet

ciepły, niemal naturalny charakter.

Montaż podwieszany

Montaż na równi z blatem

uwagę, jak żaden inny tradycyjny element
wzorniczy, współczesną formą, którą
łączy z zaletami kompozytu SILGRANIT®
PuraDur®. Tym samym wyznacza trendy
w projektowaniu kuchni.
VINTERA XL 9 zachwyca nie tylko kształtem i materiałem, ale także różnorodnością opcji indywidualnych rozwiązań.
Eleganckie kolory i szeroki asortyment
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BLANCO VINTERA
XL 9-UF

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Nowoczesny styl rustykalny
• Charakterystyczny zlewozmywak w stylu rustykalnym, idealny do nowoczesnych projektów kuchni
• Niezwykle przestronna komora zapewnia dużo
miejsca
• Na froncie posiada prostokątny panel
• Do montażu podwieszanego i na równi z blatem

BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor
czarny
bez korka automat.

90

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S Vario
526 110 *

czarny/chrom
526 172 *

896
812
22

51
0
40
0

42

Szerokość szafki
dolnej w cm

526 101 *

antracyt/chrom
521 358

szarość skały
bez korka automat.

526 102 *

szarość skały/chrom
521 359

Głębokość komór: 220 mm

alumetalik
bez korka automat.

526 103 *

alumetalik/chrom
521 360

Należy stosować się do wskazówek montażowych oraz informacji
dotyczących wycięcia otworu w blacie
dostępnych na stronie: www.blanco.com/
vintera_installation_de

perłowoszary
bez korka automat.

526 104 *

perłowoszary/chrom
521 367

biały
bez korka automat.

526 105 *

biały/chrom
521 368

jaśmin
bez korka automat.

526 106 *

jaśmin/chrom
521 372

tartufo
bez korka automat.

526 107 *

tartufo/chrom
521 376

kawowy
bez korka automat.

526 108 *

kawowy/chrom
521 378

5

16

68

70

0

antracyt
bez korka automat.

* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®

Kratka do umieszczenia
w komorze
234 795
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Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON

Jedna komora, dwie szyny, trzy pozio-

BLANCO ETAGON nadaje wyrazistości

my funkcyjne. Nowa koncepcja krawędzi

każdej nowoczesnej kuchni.

funkcyjnej BLANCO sprawia, że zwykła
komora staje się kompletnym zlewozmy-

Szyny przekształcają Państwa zlewozmy-

wakiem. Dzięki zintegrowanej krawędzi

wak w miejsce pracy. Niezwykła koncep-

można korzystać z komory równocześnie

cja systemowa polega na wzajemnym

na trzech poziomach: z poziomu komory,

dopasowaniu geometrii komory i szyn

z krawędzi w komorze i krawędzi ze-

ETAGON.

wnętrznej zlewozmywaka - wykorzystując
przy tym przemyślane akcesoria i sprytne

Wykonane ze stali szlachetnej uzupełniają

detale.

środkowy poziom i stanowią bezpieczne
podparcie na krawędzi wewnątrz komory.

BLANCO ETAGON łączy funkcjonalność

Mogą służyć do odstawiania na nich na-

z wysoką estetyką. Dzięki elegancko po-

czyń w celu ich wygodniejszego napełnie-

prowadzonym krawędziom i wyposażeniu

nia wodą lub odłożenia blach do piecze-

komory w zakryty przelew C-overflow

nia podczas czyszczenia. Są doskonałym

ków kuchennych. Odporne na wysokie

i innowacyjny system odpływowy

miejscem do suszenia naczyń, pokrywek,

temperatury mogą być używane również

BLANCO InFino zlewozmywak

butelek lub do przechowywania zmywa-

jako podstawka pod garnek.

®
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®

Do każdej kuchni
Szeroki asortyment pasujący do różnych stylów aranżacji wnętrz

Komory ETAGON występują w wersjach do szafek dolnych o szerokościach od 60 do 80 cm, do montażu podwieszanego lub
wpuszczanego w blat, z listwą lub bez listwy na baterię. Dostępne są w wykończeniach z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®, stali

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®paleta kolorów

SILGRANIT® dostępne
wersje

ETAGON 6
Dostępny również w wykończeniu Beton-Style

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

szlachetnej i ceramiki, dzięki czemu oferują wiele rozwiązań przydatnych podczas planowania kuchni z segmentu premium.

czarny

biały

antracyt

jaśmin

szarość skały

tartufo

alumetalik

kawowy

ETAGON 8
Dostępny również w wykończeniu Beton-Style

perłowoszary
ETAGON 500-U

ETAGON 700-U
Beton-Style

Ceramika - dostępne wersje
BLANCO Ceramika-paleta kolorów

ETAGON 500-U

ETAGON 6

czarny

bazaltowy

biały
połysk

magnolia
połysk

Stal szlachetna - dostępne wersje

ETAGON 500-IF/A

ETAGON 500-IF

ETAGON 500-U

ETAGON 700-IF/A

ETAGON 700-IF

ETAGON 700-U
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BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Do montażu od góry, z elegancką, płaską krawędzią i dużą, łatwo dostępną listwą na baterię

BLANCO ETAGON
Wersja

6

6

60cm

60cm

Głębokość komór

220 mm

220 mm

czarny

525 889 *

525 890 *

526 171*

antracyt

524 529

524 539

518 438

szarość
skały

524 530

524 540

518 804

alumetalik

524 531

524 541

518 439

perłowoszary

524 532

524 542

520 745

biały

524 533

524 543

518 441

jaśmin

524 534

524 544

518 442

tartufo

524 536

524 546

518 446

kawowy

524 538

524 548

518 445

Szerokość szafki dolnej w cm

z korkiem
automat

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

bez korka
automat.

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny 3 ½’’ z sitkiem InFino®
(dźwignia)

Zestaw szyn ETAGON
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Deska do krojenia z drewna
jesionowego

BLANCO SELECT XL 60/3

230 700

520 780

2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®

BLANCO ETAGON 8
Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Do montażu od góry, z elegancką, płaską krawędzią i przestronną, łatwo dostępną listwą na
baterię

BLANCO ETAGON
Wersja

8

8

80cm

80cm

Głębokość komór

220 mm

220 mm

czarny

525 892 *

525 893 *

526 171*

antracyt

525 177

525 187

518 438

szarość
skały

525 178

525 188

518 804

alumetalik

525 179

525 189

518 439

perłowoszary

525 180

525 190

520 745

biały

525 181

525 191

518 441

jaśmin

525 182

525 192

518 442

tartufo

525 184

525 194

518 446

kawowy

525 186

525 196

518 445

Szerokość szafki dolnej w cm

z korkiem
automat

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

bez korka
automat.

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny 3 ½’’ z sitkiem InFino®
(dźwignia)

Zestaw szyn ETAGON

Deska do krojenia z drewna
jesionowego

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

230 700

512 471

2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 45 S

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Koncepcja osi BLANCO: niezwykła ergonomia
• Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej
osi
• Wzornictwo oparte na prostych liniach i niezwykle
wąskich, płaskich krawędziach
• Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia
maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Dzięki przesuwanej desce do krojenia można
wygodnie sięgać do komory, odsączarki lub
dodatkowego odpływu (do wyboru deska szklana
lub z drewna jesionowego)
• Zlewozmywak wyposażony w system odpływowy
InFino® w komorze głównej i przelew C-overflow®
w dodatkowym odpływie - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Odwracalny

czarny
deska drewniana
deska szklana

525 841 *
525 840 *

antracyt
deska drewniana
deska szklana

523 173
523 183

szarość skały
deska drewniana
deska szklana

523 174
523 184

alumetalik
deska drewniana
deska szklana

523 175
523 185

perłowoszary
deska drewniana
deska szklana

523 176
523 186

biały
deska drewniana
deska szklana

523 177
523 187

jaśmin
deska drewniana
deska szklana

523 178
523 188

tartufo
deska drewniana
deska szklana

523 180
523 190

kawowy
deska drewniana
deska szklana

523 182
523 192

Szerokość szafki
dolnej w cm

czarny/chrom
526 171*

antracyt/chrom
518 438

szarość skały/chrom
518 804

alumetalik/chrom
518 439

perłowoszary/chrom
520 745

biały/chrom
518 441

jaśmin/chrom
518 442

tartufo/chrom
518 446
Głębokość komór: 190/13 mm
kawowy/chrom
518 445

F

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

45

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

Zalecany sortownik

Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

W cenie zawarte są
deska do krojenia z drewna jesionowego,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny

Deska do krojenia z drewna Szklana deska do krojenia
jesionowego
biała

BLANCO SELECT 45/2
518 721
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szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’ z sitkiem
InFino®, korek automatyczny

SILGRANIT® PuraDur®
Koncepcja osi BLANCO: niezwykła ergonomia
• Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
• Wzornictwo oparte na prostych liniach i płaskich
krawędziach
• Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia
maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Wielofunkcyjną odsączarką można zawiesić
w komorze głównej
• Dzięki przesuwanej desce do krojenia można
wygodnie sięgać do komory, odsączarki lub
dodatkowego odpływu (do wyboru deska szklana
lub z drewna jesionowego)
• Zlewozmywak z systemem odpływowym InFino®
w komorze głównej i przelewem C-overflow®
w dodatkowym odpływie

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Odwracalny

czarny
deska drewniana
deska szklana

525 845 *
525 844 *

antracyt
deska drewniana
deska szklana

523 205
523 215

szarość skały
deska drewniana
deska szklana

523 206
523 216

alumetalik
deska drewniana
deska szklana

523 207
523 217

perłowoszary
deska drewniana
deska szklana

523 208
523 218

biały
deska drewniana
deska szklana

523 209
523 219

jaśmin
deska drewniana
deska szklana

523 210
523 220

tartufo
deska drewniana
deska szklana

523 212
523 222

kawowy
deska drewniana
deska szklana

523 214
523 224

antracyt/chrom
518 438

szarość skały/chrom
518 804

alumetalik/chrom
518 439

perłowoszary/chrom
520 745

biały/chrom
518 441

jaśmin/chrom
518 442

tartufo/chrom
518 446
Głębokość komór: 190/40 mm
kawowy/chrom
518 445

F
Akcesoria opcjonalne

Szerokość szafki
dolnej w cm

czarny/chrom
526 171*

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

50

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

Zalecany sortownik

Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

W cenie zawarte są
deska do krojenia z drewna jesionowego,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny

Deska do krojenia z drewna Szklana deska do krojenia
jesionowego
biała

Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

233 739

518 722

szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’ z sitkiem
InFino®, korek automatyczny
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 5 S

BLANCO AXIA III 6 S

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Koncepcja osi BLANCO: niezwykła ergonomia
• Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
• Wzornictwo charakteryzujące się prostymi liniami
i niezwykle wąską, płaską krawędzią
• Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia
maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności
• Przesuwana szklana deska do krojenia ułatwia
umieszczenie składników potrawy bezpośrednio
w garnku lub naczyniu
• Wielofunkcyjną odsączarkę można w dowolny
sposób zawiesić w komorze głównej
• Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow®
i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości

BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

czarny
deska drewniana
deska szklana

525 851 * 525 849 *
525 850 * 525 848 *

antracyt
deska drewniana
deska szklana

523 462 524 643
523 472 524 653

szarość skały
deska drewniana
deska szklana

523 463 524 644
523 473 524 654

alumetalik
deska drewniana
deska szklana

523 464 524 645
523 474 524 655

perłowoszary
deska drewniana
deska szklana

523 465 524 646
523 476 524 656

biały
deska drewniana
deska szklana

523 466 524 647
523 477 524 657

jaśmin
deska drewniana
deska szklana

523 467 524 648
523 478 524 658

tartufo
deska drewniana
deska szklana

523 469 524 650
523 480 524 660

kawowy
deska drewniana
deska szklana

523 471 524 652
523 482 524 662

60

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S
czarny/chrom
526 171*

antracyt/chrom
518 438

szarość skały/chrom
518 804

alumetalik/chrom
518 439

perłowoszary/chrom
520 745

biały/chrom
518 441

jaśmin/chrom
518 442

tartufo/chrom
518 446
Głębokość komór: 190/130 mm
kawowy/chrom
518 445

F

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Szerokość szafki
dolnej w cm

Zalecany sortownik

Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

W cenie zawarte są
deska do krojenia z drewna jesionowego,
odsączarka ze stali szlachetnej, armatura
przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½’’
z sitkami InFino®, korek automatyczny

Deska do krojenia z drewna Szklana deska do krojenia
jesionowego
biała

Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

80

szklana deska do krojenia, odsączarka ze
stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½’’ z sitkami InFino®,
korek automatyczny

BLANCO AXIA III XL 6 S
• Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
• Wzornictwo charakteryzujące się prostymi liniami
i niezwykle wąską, płaską krawędzią
• Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności
• Przesuwana szklana deska do krojenia ułatwia
umieszczenie składników potrawy bezpośrednio
w garnku lub naczyniu
• Niespotykanie przestronna komora i zintegrowana,
praktyczna niecka ociekowa o ładnym kształcie
• Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow®
i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Zlewozmywak odwracalny, dostępny również
w wersji do montażu na równi z blatem

525 858 *
525 857 *

antracyt
deska drewniana
deska szklana

523 500
523 510

szarość skały
deska drewniana
deska szklana

523 501
523 511

alumetalik
deska drewniana
deska szklana

523 502
523 512

perłowoszary
deska drewniana
deska szklana

523 503
523 513

biały
deska drewniana
deska szklana

523 504
523 514

jaśmin
deska drewniana
deska szklana

523 505
523 515

tartufo
deska drewniana
deska szklana

523 507
523 517

kawowy
deska drewniana
deska szklana

523 509
523 519

czarny
526 170 *

Szerokość szafki
dolnej w cm

1000

antracyt
521 278

84

23.5
20

szarość skały
521 285

alumetalik
521 279

perłowoszary
521 286

biały
521 280

jaśmin
521 281

tartufo
521 283
Głębokość komór: 190/40 mm
kawowy
521 284

F

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

440

470

czarny
deska drewniana
deska szklana

60

Zalecana bateria
BLANCO AVONA-S

20

Odwracalny

300

Wersja/kolor

510

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Zalecany sortownik

Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

W cenie zawarte są
deska do krojenia z drewna jesionowego,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½“ z sitkiem InFino®, korek automatyczny

Deska do krojenia z drewna Szklana deska do krojenia
jesionowego
biała

BLANCO SELECT 60/3 Orga

szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½“ z sitkiem
InFino®, korek automatyczny

518 726

81

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Koncepcja osi BLANCO: niezwykła ergonomia

BLANCO ADON XL 6 S

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

czarny
bez akcesoriów

525 837 *

czarny/chrom
526 161*

antracyt
bez akcesoriów

525 347

antracyt/chrom
515 333

szarość skały
bez akcesoriów

525 348

szarość skały/chrom
518 809

alumetalik
bez akcesoriów

525 349

alumetalik/chrom
515 326

biały
bez akcesoriów

525 343

biały/chrom
515 327

jaśmin
bez akcesoriów

525 344

jaśmin/chrom
515 328

tartufo
bez akcesoriów

525 346

tartufo/chrom
517 634

kawowy
bez akcesoriów

525 351

kawowy/chrom
515 334

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

278

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Prosty i wyrazisty
• Wyrazisty, geometryczny kształt
• Podwyższony brzeg
• Symetryczna budowa z umiejscowioną pośrodku
listwą na baterię
• Opcjonalnie dostępna deska do krojenia z drewna jesionowego - do umieszczenia w jednej
z powierzchni roboczych
• Więcej przestrzeni za zlewozmywakiem dzięki
zredukowanym wymiarom montażowym
• Wyposażony w korek automatyczny i system
odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Odwracalny

Głębokość komór: 190/45.5 mm

* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Narożna odsączarka
jesionowego

Mata uniwersalna

Kosz wielofunkcyjny na
BLANCO SELECT 60/3 Orga
naczynia ze stali szlachetnej

230 436

238 483

223 297

82

235 866

518 726

SILGRANIT® PuraDur®
Połączony w jeden system
• Innowacyjna koncepcja ułatwiająca organizację
podczas przygotowywania posiłków
• Duży, funkcjonalny zlewozmywak z centralnie
umieszczoną komorą dodatkową
• Zintegrowany wkład służący do gromadzenia
odpadków, perfekcyjne połączenie z systemem
segregacji odpadków BLANCO SELECT
i BLANCO FLEXON II
• Nowoczesny kształt z prosto poprowadzoną linią
i elegancką, filigranową krawędzią
• Dodatkowy, praktyczny odpływ
• Akcesoria opcjonalne: masywna deska do krojenia z drewna klonowego, umożliwiająca bezpośrednie umieszczenie resztek we wkładzie

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

czarny
z korkiem automat.,
z akcesoriami

525 866 *

czarny/chrom
526 171*

antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 344

antracyt/chrom
518 438

szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 345

szarość skały/chrom
518 804

alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 346

alumetalik/chrom
518 439

perłowoszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 347

perłowoszary/chrom
520 745

biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 348

biały/chrom
518 441

jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 349

jaśmin/chrom
518 442

tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 351

tartufo/chrom
518 446

kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 353

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/140/26 mm
kawowy/chrom
518 445

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
wkład z pokrywką z tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym, armatura
przelewowo-odpływowa, dwa korki InFino®
3 ½’’ i 1 ½’’ wyposażone w sitka, korek
automatyczny w komorze głównej

Wkład z pokrywką

Deska do krojenia z drewna
klonowego

BLANCO SELECT 60/3 Orga

235 844

518 726

83

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO COLLECTIS 6 S

BLANCO SITY XL 6 S

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Świeży, nowatorski i niezwykły!

84

Dzięki koncepcji systemowej BLANCO

polega na połączeniu z atrakcyjnym

w cenie zlewozmywaka. Szczególnie pole-

SITY/BLANCO VIU i dopasowanym

zestawem akcesoriów. Elastyczna deska

camy połączenie z baterią BLANCO VIU-S.

akcesoriom można teraz w łatwy sposób

do krojenia SITYPad idealnie pasuje do

Kompaktowa i nowoczesna bateria posiada

uzupełnić każdą kuchnię o indywidualnie

geometrii ociekacza; zawieszany w komo-

elastyczny wąż wylewki, którego osłona

dobrany akcent kolorystyczny. Dopasowa-

rze pojemnik SITYBox może służyć jako

dostępna jest w czterech wyróżniających

ny do otoczenia lub kontrastowy i wyróż-

eleganckie miejsce do przechowywania

się kolorach, pasujących do akcesoriów.

niający się. Zlewozmywak BLANCO SITY

przyborów do mycia naczyń. Szczególny

Jej obsługa jest wygodna i bezpieczna,

XL 6 S charakteryzuje się prostokątnym

akcent stanowią świeże kolory akcesoriów.

wyposażona jest w wylewkę mocowaną

podwyższeniem na ociekaczu oraz ko-

Czy będzie to lemon, kiwi, orange czy

w uchwycie, dźwignię mieszacza umiesz-

morą w rozmiarze XL o dużej pojemności.

lava grey - decyduje osobisty gust. Deska

czoną z boku oraz energooszczędną

Szczególny urok koncepcji systemowej

SITYPad oraz pojemnik SITYBox są zawarte

funkcję zimnego startu.

Odświeżający akcent stanowią akcesoria
w kolorze lemon.

Deska SITYPad i pojemnik SITYBox w ciepłym kolorze orange umożliwiają wiele kombinacji.

Bateria BLANCO VIU-S szczególnie stylowo prezentuje się z akcesoriami w kolorze lava grey.

SILGRANIT® PuraDur®
Tak kolorowe jak życie
• Nowoczesny zlewozmywak z innowacyjnie zaprojektowanym ociekaczem
• Komora XL o dużej pojemności
• W cenie zawarty jest atrakcyjny zestaw akcesoriów w wyrazistym kolorze kiwi
• Zestaw akcesoriów idealnie dopasowany do
kształtu i funkcji zlewozmywaka: elastyczna deska do krojenia SITYPad z możliwością zmiennego ustawiania oraz zawieszany pojemnik SITYBox

BLANCO SITY XL 6 S kiwi
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

czarny
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 968 *

czarny/chrom
526 161*

antracyt
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 060

antracyt/chrom
515 333

szarość skały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 061

szarość skały/chrom
518 809

alumetalik
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 062

alumetalik/chrom
515 326

biały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 063

biały/chrom
515 327

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, armatura
przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’
z sitkiem InFino®

SITYPad kiwi

SITYBox kiwi

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

85

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SITY XL 6 S
kiwi

BLANCO SITY XL 6 S
orange

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Tak kolorowe jak życie
• Nowoczesny zlewozmywak z innowacyjnie zaprojektowanym ociekaczem
• Komora XL o dużej pojemności
• W cenie zawarty jest atrakcyjny zestaw akcesoriów w wyrazistym kolorze orange
• Zestaw akcesoriów idealnie dopasowany do
kształtu i funkcji zlewozmywaka: elastyczna deska do krojenia SITYPad z możliwością zmiennego ustawiania oraz zawieszany pojemnik SITYBox

BLANCO SITY XL 6 S orange Wersja /kolor
SILGRANIT® PuraDur®

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

czarny
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 967 *

czarny/chrom
526 161*

antracyt
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 056

antracyt/chrom
515 333

szarość skały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 057

szarość skały/chrom
518 809

alumetalik
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 058

alumetalik/chrom
515 326

biały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 059

biały/chrom
515 327

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
SITYPad orange, SITYBox orange, armatura
przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’
z sitkiem InFino®

SITYPad orange

SITYBox orange

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

86

SILGRANIT® PuraDur®
Tak kolorowe jak życie
• Nowoczesny zlewozmywak z innowacyjnie zaprojektowanym ociekaczem
• Komora XL o dużej pojemności
• W cenie zawarty jest atrakcyjny zestaw akcesoriów w wyrazistym kolorze lemon
• Zestaw akcesoriów idealnie dopasowany do
kształtu i funkcji zlewozmywaka: elastyczna deska do krojenia SITYPad z możliwością zmiennego ustawiania oraz zawieszany pojemnik SITYBox

BLANCO SITY XL 6 S lemon Wersja/kolor
SILGRANIT® PuraDur®

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

czarny
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 966 *

czarny/chrom
526 161*

antracyt
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 052

antracyt/chrom
515 333

szarość skały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 053

szarość skały/chrom
518 809

alumetalik
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 054

alumetalik/chrom
515 326

biały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 055

biały/chrom
515 327

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
SITYPad lemon, SITYBox lemon, armatura
przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’
z sitkiem InFino®

SITYPad lemon

SITYBox lemon

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

87

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SITY XL 6 S
lemon

BLANCO SITY XL 6 S
lava grey

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Tak kolorowe jak życie
• Nowoczesny zlewozmywak z innowacyjnie zaprojektowanym ociekaczem
• Komora XL o dużej pojemności
• W cenie zawarty jest atrakcyjny zestaw akcesoriów w wyrazistym kolorze lava grey
• Zestaw akcesoriów idealnie dopasowany do
kształtu i funkcji zlewozmywaka: elastyczna deska do krojenia SITYPad z możliwością zmiennego ustawiania oraz zawieszany pojemnik SITYBox

BLANCO SITY XL 6 S lava grey Wersja/kolor
SILGRANIT® PuraDur®

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

czarny
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 965 *

czarny/chrom
526 161*

antracyt
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 048

antracyt/chrom
515 333

szarość skały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 049

szarość skały/chrom
518 809

alumetalik
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 050

alumetalik/chrom
515 326

biały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 051

biały/chrom
515 327

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
SITYPad lava grey, SITYBox lava grey,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®

SITYPad lava grey

SITYBox lava grey

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

88

SILGRANIT® PuraDur®
Ewolucja klasyka
• Ergonomiczne rozmieszczenie komory głównej,
dodatkowej i ociekacza
• Przestronna komora z długą przekątną ułatwiającą mycie nieporęcznych naczyń np. blach do
pieczenia
• Nowoczesny ociekacz z zakrytym okrągłym
przelewem
• Komora dodatkowa z perforowaną odsączarką
ze stali szlachetnej
• Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Dostępny również w wersji do montażu na równi
z blatem

BLANCODELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

czarny
z korkiem automat.,
z akcesoriami

525 867 **

czarny
526 148 *

antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 656

antracyt
516 688

szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 657

szarość skały
518 813

alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 658

alumetalik
516 689

perłowoszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 659

perłowoszary
520 747

biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 660

biały
516 692

jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 662

jaśmin
516 693

tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 666

tartufo
517 621

kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

523 669

90x90/80

Szerokość szafki
dolnej w cm

Montaż narożny

kawowy
516 697

294

Montaż szeregowy

Głębokość komór: 183/120 mm
Aby w pełni wykorzystać zalety tego
zlewozmywaka polecamy do niego baterie
BLANCO z wyciąganą wylewką.

Wycięcie otworu w blacie wg szablonu

F

* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r
W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

W cenie zawarte są
odsączarka ze stali szlachetnej, armatura
przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½’’
z sitkami InFino®, w komorze głównej
korek automatyczny z pokrętłem ze stali
szlachetnej

Odsączarka ze stali
szlachetnej

Deska do krojenia

Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

232 841

223 297

512 471

89

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II

BLANCO ZENAR 45 S

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

czarny
bez akcesoriów

526 037 * 526 034 *

czarny/chrom
526 161*

antracyt
bez akcesoriów

523 781 523 850

antracyt/chrom
515 333

szarość skały
bez akcesoriów

523 785 523 851

szarość skały/chrom
518 809

alumetalik
bez akcesoriów

523 786 523 852

alumetalik/chrom
515 326

45

Szerokość szafki
dolnej w cm

400

48.5

860

345
510

Wersja/kolor

840

490

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

43.5

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
• Obszerna komora, duży ociekacz
• Przestronna listwa na baterię
• Płynne połączenie powierzchni roboczej z ociekaczem
• Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia
przesuwana przez całą długość zlewozmywaka
oraz wielofunkcyjna odsączarka z możliwością
dowolnego zawieszenia w komorze
• Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny, przelew C-overflow® i system odpływowy
InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Płaskie krawędzie
• Model dostępny również w wersji przeznaczonej
do montażu na równi z blatem

5
R1

450

14

523 787 523 853

perłowoszary/chrom
520 730

biały
bez akcesoriów

523 788 523 854

biały/chrom
515 327

jaśmin
bez akcesoriów

523 790 523 855

jaśmin/chrom
515 328

tartufo
bez akcesoriów

523 796 523 859

tartufo/chrom
517 634
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perłowoszary
bez akcesoriów

190

250

Głębokość komór: 190 mm
kawowy
bez akcesoriów

523 798 523 861

kawowy/chrom
515 334

= podfrezowane otwory do
wybicia
Zlewozmywaki do montażu na
F równi z blatem na str. 175

* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z czarne- Odsączarka wielofunkcyjna
jesionowego
go szkła hartowanego
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 45/2

229 421

518 721

90

224 629

223 077

SILGRANIT® PuraDur®
Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami
• Niezwykle duża komora, przestronny ociekacz
• Przestronna listwa na baterię
• Strefa robocza płynnie połączona z ociekaczem
• Akcesoria, jak np. deska do krojenia przesuwana
przez całą długość zlewozmywaka oraz wielofunkcyjna odsączarka z możliwością dowolnego
zawieszenia w komorze
• Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny, przelew C-overflow® i system odpływowy
InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Płaskie krawędzie wokół całego zlewozmywaka
• Model dostępny również w wersji przeznaczonej
do montażu na równi z blatem

Wersja/kolor

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

czarny
bez akcesoriów

526 046 *

czarny/chrom
526 161*

antracyt
bez akcesoriów

523 934

antracyt/chrom
515 333

szarość skały
bez akcesoriów

523 935

szarość skały/chrom
518 809

alumetalik
bez akcesoriów

523 936

alumetalik/chrom
515 326

perłowoszary
bez akcesoriów

523 937

perłowoszary/chrom
520 730

biały
bez akcesoriów

523 938

biały/chrom
515 327

jaśmin
bez akcesoriów

523 939

jaśmin/chrom
515 328

tartufo
bez akcesoriów

523 941

tartufo/chrom
517 634

50

Szerokość szafki
dolnej w cm

301

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Głębokość komór: 190 mm
kawowy
bez akcesoriów

523 943

kawowy/chrom
515 334

= podfrezowane otwory do
wybicia
Zlewozmywaki do montażu na
F równi z blatem na str. 175

* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z czarne- Odsączarka wielofunkcyjna
jesionowego
go szkła hartowanego
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

229 421

518 722

224 629

223 077
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR 5 S

BLANCO ZENAR XL 6 S
Compact

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Wersja/kolor
SILGRANIT® PuraDur®

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

czarny
bez akcesoriów

526 052 *

czarny/chrom
526 161*

antracyt
bez akcesoriów

523 774

antracyt/chrom
515 333

szarość skały
bez akcesoriów

523 775

szarość skały/chrom
518 809

alumetalik
bez akcesoriów

523 776

alumetalik/chrom
515 326

perłowoszary
bez akcesoriów

523 777

perłowoszary/chrom
520 730

biały
bez akcesoriów

523 778

biały/chrom
515 327

jaśmin
bez akcesoriów

523 779

jaśmin/chrom
515 328

tartufo
bez akcesoriów

523 782

tartufo/chrom
517 634

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

301

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami
• Kompaktowy wymiar zewnętrzny zapewnia duży
komfort na ograniczonej przestrzeni
• Niezwykle obszerna komora i mały ociekacz
• Listwa na baterię płynnie łączy się z ociekaczem
• Szeroki wybór akcesoriów takich, jak przesuwana
deska do krojenia lub odsączarka, którą można
umieścić w komorze
• Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny, przelew C-overflow® i system odpływowy
InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

Głębokość komór: 190 mm
kawowy
bez akcesoriów

523 784

kawowy/chrom
515 334

= podfrezowane otwory do
wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Szklana deska do krojenia
jesionowego
czarna

Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/2

233 679

223 077

518 723

92

233 677

SILGRANIT® PuraDur®
Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami
• Niezwykle obszerna komora, przestronny ociekacz
• Przestronna listwa na baterię
• Płynne połączenie powierzchni roboczej z ociekaczem
• Szeroki wybór akcesoriów takich, jak np. przesuwana deska do krojenia lub wielofunkcyjna
odsączarka
• Komora wyposażona w przelew C-overflow®
i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Płaskie krawędzie

Wersja/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

czarny
bez akcesoriów

526 062 * 526 059 *

czarny/chrom
526 161*

antracyt
bez akcesoriów

523 964 523 994

antracyt/chrom
515 333

szarość skały
bez akcesoriów

523 965 523 996

szarość skały/chrom
518 809

alumetalik
bez akcesoriów

523 966 523 998

alumetalik/chrom
515 326

perłowoszary
bez akcesoriów

523 967 523 999

perłowoszary/chrom
520 730

biały
bez akcesoriów

523 968 524 001

biały/chrom
515 327

jaśmin
bez akcesoriów

523 969 524 003

jaśmin/chrom
515 328

tartufo
bez akcesoriów

523 971 524 007

tartufo/chrom
517 634

60

Szerokość szafki
dolnej w cm
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BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Głębokość komór: 190 mm
kawowy
bez akcesoriów

523 973 524 011

kawowy/chrom
515 334

= podfrezowane otwory do
wybicia
Zlewozmywaki do montażu na
F równi z blatem na str. 176

* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z czarne- Odsączarka wielofunkcyjna
jesionowego
go szkła hartowanego
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

229 411

518 724

223 078

223 077
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO ZENAR XL 6 S
Steamer SystemPlus
SILGRANIT® PuraDur®
Doskonały Plus stworzony do gotowania
z użyciem piekarników parowych

BLANCO ZENAR XL 6 S Steamer SystemPlus Wersja/kolor
SILGRANIT® PuraDur®

Prawa
komora

czarny
deska drewniana
deska szklana

526 054 *
526 053 *

antracyt
deska drewniana
deska szklana

524 052
524 066

szarość skały
deska drewniana
deska szklana

524 053
524 067

alumetalik
deska drewniana
deska szklana

524 054
524 068

perłowoszary
deska drewniana
deska szklana

524 055
524 069

biały
deska drewniana
deska szklana

524 056
524 076

jaśmin
deska drewniana
deska szklana

524 057
524 077

tartufo
deska drewniana
deska szklana

524 059
524 079

kawowy
deska drewniana
deska szklana

524 065
524 081

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S Vario

Szerokość szafki
dolnej w cm

czarny/chrom
526 172 *

antracyt/chrom
521 358

szarość skały/chrom
521 359

alumetalik/chrom
521 360

perłowoszary/chrom
521 367

biały/chrom
521 368

jaśmin/chrom
521 372

tartufo/chrom
521 376
Głębokość komór: 190 mm
kawowy/chrom
521 378

= podfrezowane otwory do
wybicia
Zlewozmywaki do montażu na
F równi z blatem na str. 176

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

60

301

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

• Idealnie dostosowany do przebiegu prac wykonywanych podczas gotowania na parze
• Niezwykle duża komora z zintegrowanym podparciem do pojemników GN
• Deska do krojenia przesuwana przez całą długość
zlewozmywaka ułatwia umieszczenie pokrojonych
produktów bezpośrednio w pojemniku GN zawieszonym w komorze
• Przestronny ociekacz do odstawiania pojemników GN
i akcesoriów do gotowania na parze w rozmiarze XL
• Dwa perforowane pojemniki GN do przyrządzania
warzyw, mięsa, ryb itp.
• Model dostępny również w wersji do montażu na
równi z
blatem

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
deska do krojenia z drewna jesionowego, perforowany pojemnik GN 1/3, perforowany pojemnik
GN ½, armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia
jesionowego
z czarnego, satynowego
szkła hartowanego

94

GN 1/3 Pojemnik gastrono- Pojemnik gastronomiczny ze BLANCO SELECT XL 60/3
miczny ze stali szlachetnej, stali szlachetnej, perforowa- Orga
ny, głębokość 65 mm
perforowany, głębokość
65 mm
520 782

deska ze szkła hartowanego, perforowany
pojemnik GN 1/3, perforowany pojemnik GN ½,
armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’
z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

BLANCO FARON XL 6 S

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Życie w nowoczesnym stylu wiejskiego domu

Zlewozmywak BLANCO FARON XL 6 S

który powtarza się również na desce do

posiłków. Deskę do krojenia można do-

urzeka swoim wyjątkowym wdziękiem. Zo-

krojenia. Funkcjonalnymi zaletami zlewo-

wolnie ustawiać wzdłuż całego zlewozmy-

stał zaprojektowany z myślą o aktualnych

zmywaka BLANCO FARON XL 6 S są

waka i zawieszać w poprzek komory.

trendach, w nowoczesnym stylu rustykal-

przestronna komora XL i eleganckie wy-

Wykonany z łatwego w pielęgnacji

nym, a forma zlewozmywaka z kompozytu

posażenie w postaci zakrytego przelewu

kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT nawiązuje do tradycyjnych

C-overflow oraz systemu odpływowego

zlewozmywak BLANCO FARON XL 6 S

elementów stylistycznych.

InFino . Opcjonalnie dostępna deska

dostępny jest w większości kolorów

Charakterystyczne podwójne rowki przypo-

do krojenia z litego drewna jesionowego

z palety CombiColours. Stylowe połą-

minają boazerię, a mimo to zlewozmywak

występuje również w wersji z wypalanym

czenia z drewnem, kafelkami lub innymi

prezentuje się lekko i prosto.Ociekacz

dekoracyjnym ornamentem.

naturalnymi materiałami stworzą przytul-

i listwa na baterię są do siebie harmonijnie

To wyjątkowe akcesorium stanowi dodat-

ną, a jednocześnie nowoczesną atmos-

dopasowane. Wrażenie to podkreśla do-

kowy akcent w kuchni i zapewnia wygodę

ferę wiejskiego domku w każdej kuchni

datkowo delikatny profil krawędzi komory,

podczas codziennego przygotowywania

– również w mieście.

Ozdobna deska do krojenia stanowi wyjątkowy
akcent.

Cienkie, podwójne rowki podkreślają rustykalny
charakter.

BLANCO FARON XL 6 S harmonijnie komponuje
się z wiejskim stylem.

®

®

®
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BLANCO FARON XL 6 S

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Życie w nowoczesnym stylu wiejskiego domu
• Tradycyjne elementy w nowoczesnym stylu
• Cienka krawędź profilu stanowi element konstrukcyjny krawędzi zlewu i deski do krojenia
• Podwójne rowki podkreślają wiejski charakter
• Duża komora XL
• Opcjonalna deska do krojenia wykonana z litego
jesionu, dostępna również w wersji z dekoracyjnym ornamentem; można dowolnie ustawiać ją
na ociekaczu oraz komorze
• Dostępny w wersji z korkiem automatycznym lub
bez korka automatycznego, wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino®
• Montaż odwracalny

BLANCO FARON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Odwracalny

czarny
z korkiem automat.
bez korka automat.

525 895 *
525 896 *

antracyt
z korkiem automat.
bez korka automat.

524 783
524 803

szarość skały
z korkiem automat.
bez korka automat.

524 784
524 804

alumetalik
z korkiem automat.
bez korka automat.

524 785
524 805

perłowoszary
z korkiem automat.
bez korka automat.

524 786
524 806

biały
z korkiem automat.
bez korka automat.

524 787
524 807

jaśmin
z korkiem automat.
bez korka automat.

524 788
524 808

tartufo
z korkiem automat.
bez korka automat.

524 790
524 810

kawowy
z korkiem automat.
bez korka automat.

524 792
524 812

Zalecana bateria
BLANCO LIVIA-S

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

mangan
521 290

mangan
521 290

mangan
521 290

chrom
521 288

chrom
521 288

mangan
521 290

mangan
521 290

mangan
521 290
Głębokość komór: 200 mm
mangan
521 290

= podfrezowane otwory do
wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny 3 ½’’ z sitkiem InFino®
(pokrętło)

Deska do krojena z litego
drewna jesionowego
237 118
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Deska do krojenia z litego
drewna jesionowego
z ornamentem
237 591

BLANCO SELECT 60/3
518 724

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®

BLANCO LEXA
z korkiem automat.
Delikatna forma z mocnymi akcentami
• Nowoczesne centrum kuchenne, które znakomicie komponuje się z każdą aranżacją kuchni
• Harmonijne połączenie konturów i promieni
• Elegancki, duży ociekacz z płynnym przejściem
do komory
• Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Przestronna listwa na baterię z dużą ilością
miejsca na dozownik mydła, środki do mycia itp.

BLANCO LEXA
Wersja

40 S

45 S

5S

6S

8

8S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

40cm

45cm

50cm

60cm

80cm

190/25 mm

190/25 mm

190/50 mm

190/145 mm

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

czarny

525 897 *

525 900 *

525 902 *

525 903 *

525 905 *

525 908 *

525 910 *

526 174 **

antracyt

524 880

524 900

524 920

524 930

524 950

524 970

524 990

525 038

szarość
skały

524 881

524 901

524 921

524 931

524 951

524 971

524 991

525 044

alumetalik

524 882

524 902

524 922

524 932

524 952

524 972

524 992

525 039

perłowoszary

524 883

524 903

524 923

524 933

524 953

524 973

524 993

525 045

biały

524 884

524 904

524 924

524 934

524 954

524 974

524 994

525 040

jaśmin

524 885

524 905

524 925

524 935

524 955

524 975

524 995

525 041

tartufo

524 887

524 907

524 927

524 937

524 957

524 977

524 997

525 042

kawowy

524 889

524 909

524 929

524 939

524 959

524 979

524 999

525 043

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

80cm 90x90cm
80cm

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

W cenie zawarte są

= podfrezowane otwory do wybicia

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r
W cenie zawarte są

9E

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

540

260

Odsączarka ze stali
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Kosz wielofunkcyjny na
BLANCO SOLON-IF, montaż
bukowego
tworzywa
naczynia ze stali szlachetnej na równi z blatem

LEXA 6 S

225 362

210 521

223 297

512 471

BLANCO LEXA 6 S
armatura przelewowo-odpływowa,
2 korki 3 ½’’ z sitkami InFino®, odsączarka
ze stali szlachetnej, w komorze głównej
korek automatyczny z pokrętłem ze stali
szlachetnej
BLANCO LEXA 8
BLANCO LEXA 8 S
BLANCO LEXA 9 E
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½’’ z sitkami InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA
bez korka automat.
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami
• Nowoczesne centrum kuchenne, które znakomicie komponuje się z każdą aranżacją kuchni
• Harmonijne połączenie konturów i promieni
• Przestronna komora główna i komora dodatkowa
• Elegancki, duży ociekacz z płynnym przejściem
do komory
• Zlewozmywak wyposażony w system odpływowy
InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Przestronna listwa na baterię z dużą ilością miejsca na dozownik mydła, środki do mycia itp.

BLANCO LEXA
Wersja

40 S

45 S

6S

8

8S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

40cm

45cm

60cm

80cm

190/25 mm

190/25 mm

190/145 mm

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

czarny

525 898 *

525 901*

525 904 *

525 906 *

525 909 *

525 911*

526 148 *

antracyt

524 890

524 910

524 940

524 960

524 980

525 000

516 688

szarość
skały

524 891

524 911

524 941

524 961

524 981

525 001

518 813

alumetalik

524 892

524 912

524 942

524 962

524 982

525 002

516 689

perłowoszary

524 893

524 913

524 943

524 963

524 983

525 003

520 747

biały

524 894

524 914

524 944

524 964

524 984

525 004

516 692

jaśmin

524 895

524 915

524 945

524 965

524 985

525 005

516 693

tartufo

524 897

524 917

524 947

524 967

524 987

525 007

517 621

kawowy

524 899

524 919

524 949

524 969

524 989

525 009

516 697

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

9E

80cm 90x90cm
80cm

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®
BLANCO LEXA 6 S
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, odsączarka ze stali
szlachetnej

540

260

Odsączarka ze stali
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Kosz wielofunkcyjny na
BLANCO SOLON-IF, montaż
bukowego
tworzywa
naczynia ze stali szlachetnej na równi z blatem

LEXA 6 S

225 362
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Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

210 521

223 297

512 471

BLANCO LEXA 8
BLANCO LEXA 8 S
BLANCO LEXA 9 E
armatura przelewowo-odpływowa z dwoma
korkami 3 ½’’ z sitkami InFino®

BLANCO METRA
bez korka automat.
Czystość formy, komfort użytkowania i większa
pojemność
• Nowa, prosta forma
• Niezwykle obszerna komora zapewnia jeszcze
więcej miejsca podczas zmywania naczyń
• Funkcjonalny ociekacz może służyć jako dodatkowy obszar roboczy
• Atrakcyjne, płaskie krawędzie
• Zlewozmywak odwracalny
• Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do
krojenia oraz kosz na naczynia

BLANCO METRA
Wersja

45 S

45 S Compact

5S

6

6S

XL 6 S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

45cm

45cm

50cm

60cm

60cm

60cm

190/15 mm

190/15 mm

190 mm

190/130 mm

190/130 mm

190 mm

czarny

525 915 *

525 912 *

525 919 *

525 923 *

525 927 *

525 930 *

526 161*

antracyt

513 194

519 561

513 212

516 179

513 230

515 142

515 333

szarość
skały

518 869

519 562

518 872

518 875

518 878

518 880

518 809

alumetalik

513 186

519 563

513 204

516 172

513 222

515 135

515 326

perłowoszary

520 567

520 569

520 572

520 575

520 578

520 580

520 730

biały

513 187

519 565

513 205

516 173

513 223

515 136

515 327

jaśmin

513 188

519 566

513 206

516 174

513 224

515 137

515 328

szampan

513 933

519 567

513 936

516 175

513 941

515 138

515 122

tartufo

517 346

519 569

517 349

517 352

517 355

517 359

517 634

kawowy

515 039

519 570

515 042

516 180

515 046

515 143

515 334

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem
BLANCO METRA 6
BLANCO METRA 6 S
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½’’ z sitkami

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Narożna odsączarka
bukowego
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na
BLANCO SELECT 60/3
naczynia ze stali szlachetnej

218 313

223 297

217 611

235 866

518 724
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA
bez korka automat.
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Prosta linia i komfort w szafce narożnej
• Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
• Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafce
narożnej dzięki zastosowaniu dużej komory głównej i przestronnej komory dodatkowej
• Przestronny ociekacz, który może również służyć
jako dodatkowa powierzchnia robocza
• Atrakcyjne, płaskie krawędzie

BLANCO METRA
Wersja

9

Odwracalny

Lewa komora

80cm

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

8S

9E

90cm 90x90cm

Zalecana bateria
BLANCO AVONA-S

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

czarny

525 934 *

525 936 *

525 938 *

526 170 *

antracyt

513 071

513 273

515 576

521 278

szarość
skały

518 884

518 886

518 888

521 285

alumetalik

513 063

513 268

515 567

521 279

perłowoszary

520 584

520 586

520 588

521 286

biały

513 064

513 269

515 568

521 280

jaśmin

513 065

513 270

515 569

521 281

szampan

513 944

513 946

515 570

521 277

tartufo

517 357

517 364

517 367

521 283

kawowy

515 048

515 050

515 573

521 284

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½’’ z sitkami

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Narożna odsączarka
bukowego
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na
BLANCO SOLON-IF, montaż
naczynia ze stali szlachetnej na równi z blatem

218 313

223 297

100

217 611

235 866

512 471

BLANCO ELON
z korkiem automat.
Przestronne rozwiązanie do małych pomieszczeń
• Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak
• Praktyczna i komfortowa komora w rozmiarze XL
• Innowacja: zwiększona powierzchnia ociekacza
dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
• Nowoczesny, falisty design zlewozmywaka i wyposażenia, idealnie do siebie dopasowanych
• Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny
i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w
utrzymaniu czystości
• Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej
zawarta w cenie
• Umieszczona z boku listwa na baterię, praktyczne
rozwiązanie również w przypadku montażu przy
oknie

BLANCO ELON
Wersja

45 S

XL 6 S

XL 8 S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

czarny

525 879 *

525 882 *

525 885 *

526 161*

antracyt

524 814

524 834

524 860

515 333

szarość
skały

524 815

524 835

524 861

518 809

alumetalik

524 816

524 836

524 862

515 326

perłowoszary

524 817

524 837

524 863

520 730

biały

524 818

524 838

524 864

515 327

jaśmin

524 819

524 839

524 865

515 328

tartufo

524 821

524 841

524 867

517 634

kawowy

524 823

524 843

524 869

515 334

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
kratka ociekowa ze stali szlachetnej,armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½‘‘
z sitkiem InFino®, korek automatyczny

Kratka ociekowa ze stali
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Odsączarka wielofunkcyjna
bukowego
tworzywa
ze stali szlachetnej

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

218 313

512 471

217 611

227 689
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ELON
bez korka automat.
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Przestronne rozwiązanie do małych pomieszczeń
• Praktyczna i komfortowa komora w rozmiarze XL
• Innowacja: zwiększona powierzchnia ociekacza
dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali
szlachetnej
• Nowoczesny, falisty design zlewozmywaka i wyposażenia, idealnie do siebie dopasowanych
• Zlewozmywak wyposażony w system odpływowy
InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej zawarta w cenie
• Umieszczona z boku listwa na baterię, praktyczne rozwiązanie również w przypadku montażu
przy
oknie
BLANCO ELON
Wersja

45 S

XL 6 S

XL 8 S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

czarny

525 880 *

525 883 *

525 886 *

526 161*

antracyt

524 824

524 844

524 870

515 333

szarość
skały

524 825

524 845

524 871

518 809

alumetalik

524 826

524 846

524 872

515 326

perłowoszary

524 827

524 847

524 873

520 730

biały

524 828

524 848

524 874

515 327

jaśmin

524 829

524 849

524 875

515 328

tartufo

524 831

524 851

524 877

517 634

kawowy

524 833

524 853

524 879

515 334

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
kratka ociekowa ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½‘‘ z sitkiem InFino®

Kratka ociekowa ze stali
szlachetnej

102

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Odsączarka wielofunkcyjna
bukowego
tworzywa
ze stali szlachetnej

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

218 313

512 471

217 611

227 689

BLANCO PLEON

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Czysta elegancja - duża pojemność

Komory BLANCO PLEON są połączeniem

Seria BLANCO PLEON oferuje rozwiązania

ponadczasowego, eleganckiego i prostego

do wszystkich popularnych rozmiarów

wyglądu z maksymalną pojemnością.

szafek.

Niezwykle głęboka komora (220 mm) zapewnia
dużą pojemność

Doskonale dopasowane akcesoria

BLANCO PLEON Split: komora ze ścianką oddzielającą to większa funkcjonalność

103

BLANCO PLEON
bez korka automat.
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Czysta elegancja - duża pojemność
• Ponadczasowy, prosty kształt
• Wyjątkowo głęboka komora główna i komora
dodatkowa zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Przestronna listwa na baterię
• Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między
brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
• Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

BLANCO PLEON
Wersja

5

6

6 Split

8

Lewa komora

9
Prawa komora

Szerokość szafki dolnej w cm

50cm

60cm

60cm

80cm

90cm

Głębokość komór

220 mm

220 mm

220/220 mm

220 mm

220/220 mm

czarny

525 951*

525 953 *

525 955 *

525 957 *

525 958 *

526 148 *

antracyt

521 504

521 678

521 689

523 043

523 057

516 688

szarość
skały

521 669

521 679

521 690

523 044

523 058

518 813

alumetalik

521 670

521 681

521 691

523 045

523 059

516 689

perłowoszary

521 671

521 682

521 692

523 046

523 060

520 747

biały

521 672

521 683

521 693

523 047

523 061

516 692

jaśmin

521 673

521 684

521 694

523 048

523 062

516 693

tartufo

521 675

521 686

521 696

523 050

523 064

517 621

kawowy

521 677

521 688

521 698

523 052

523 066

516 697

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

= podfrezowane otwory do wybicia
PLEON 5, 6 i 8: Opcjonalnie dostępną deskę do krojenia z drewna jesionowego można oprzeć na krawędziach zlewozmywaka tylko w przypadku zainstalowania baterii o średnicy poniżej 48 mm.
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®

Mata uniwersalna

Narożna odsączarka

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego BLANCO BOTTON Pro 45/2
bukowego
tworzywa
Manual

238 482

235 866

218 313

104

217 611

517 467

BLANCO PLEON 6 Split
BLANCO PLEON 9
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’ z sitkami InFino®

BLANCO DALAGO
z korkiem automat.
Czystość linii - maksymalna pojemność
• Niezwykle obszerna komora zapewnia wiele
miejsca do przygotowywania potraw i zmywania
naczyń
• Przestronna listwa na baterię
• Nowoczesne, proste wzornictwo
• Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia
z drewna bukowego, którą można umieścić
nad komorą, co usprawnia wykonywanie prac
kuchennych
• Model dostępny również w wersji na równi
z blatem

BLANCO DALAGO
Wersja

Szerokość szafki dolnej w cm

45

5

6

8

45cm

50cm

60cm

80cm

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

35

745

35

510

35

350

815

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

czarny

525 869 *

525 871*

525 873 *

525 877 *

526 161*

antracyt

517 156

518 521

514 197

516 629

515 333

szarość
skały

518 846

518 848

518 850

518 852

518 809

alumetalik

517 157

518 522

514 198

516 630

515 326

perłowoszary

520 543

520 544

520 545

520 546

520 730

biały

517 160

518 524

514 199

516 633

515 327

jaśmin

517 161

518 525

514 592

516 634

515 328

szampan

517 162

518 526

514 194

516 635

515 122

tartufo

517 317

518 528

517 320

517 323

517 634

kawowy

517 165

518 529

515 066

516 638

515 334

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Narożna odsączarka
bukowego

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

Ociekacz z czarnego
tworzywa

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

232 817

507 829

230 734

512 471

235 866
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA
bez korka automat.
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort
i jakość w atrakcyjnej formie.
• Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
• Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim
obramowaniem
• Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
• Zlewozmywak do montażu w szafkach o popularnych szerokościach

45 S

45 S Compact

45 SL

5S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

40cm

45cm

45cm

45cm

50cm

615

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

450

450
345

25

15
335

500

860

15

500

Szerokość szafki dolnej w cm

40 S

25

BLANCO ZIA
Wersja

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

czarny

526 006 *

526 013 *

526 009 *

526 011*

526 016 *

526 174 **

antracyt

516 918

514 732

524 721

516 748

520 511

525 038

szarość
skały

518 932

518 937

524 722

518 935

520 512

525 044

alumetalik

516 919

514 725

524 723

516 739

520 513

525 039

perłowoszary

520 624

520 627

524 724

520 630

520 514

525 045

biały

516 922

514 726

524 725

516 740

520 515

525 040

jaśmin

516 923

514 727

524 726

516 741

520 516

525 041

szampan

516 924

514 728

524 727

516 742

520 517

525 046

tartufo

517 411

517 416

524 728

517 414

520 518

525 042

kawowy

516 927

515 070

524 730

516 745

520 519

525 043

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½‘‘ z sitkiem

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Kosz wielofunkcyjny na
Kosz na naczynia ze stali
bukowego
tworzywa
naczynia ze stali szlachetnej szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

218 313

518 722

106

217 611

223 297

507 829

BLANCO ZIA
bez korka automat.
Zawsze modny, oryginalny, elegancki. Komfort
i jakość w atrakcyjnej formie
• Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
• Symetryczny układ, zachowane proporcje
• Przestronna, centralnie umieszczona komora
o małych promieniach narożników
• Kompaktowy ociekacz z odpływem i zintegrowanym przelewem z kompozytu SILGRANIT®
PuraDur®

BLANCO ZIA
Wersja

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

8S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

60cm

60cm

60cm

80cm

190/140 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

190/190 mm

180/27 mm

czarny

526 021*

526 024 *

526 019 *

526 027 *

526 029 *

526 031*

526 174 **

antracyt

514 748

517 568

523 273

515 605

516 686

514 764

525 038

szarość
skały

518 940

518 943

523 274

518 946

518 948

518 950

525 044

alumetalik

514 741

517 569

523 275

515 596

516 677

514 757

525 039

perłowoszary

520 632

520 635

523 276

520 638

520 640

520 642

525 045

biały

514 742

517 571

523 277

515 597

516 678

514 758

525 040

jaśmin

514 743

517 572

523 278

515 598

516 679

514 759

525 041

szampan

514 744

517 573

523 279

515 599

516 680

514 760

525 046

tartufo

517 419

517 576

523 280

517 422

517 424

514 763

525 042

kawowy

515 072

517 577

523 282

515 602

516 683

515 074

525 043

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

9

9E

90cm 90x90cm
60cm

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

W cenie zawarte są
BLANCO ZIA XL 6S, XL 6S Compact, 9E
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½‘‘ z sitkiem

Deska do krojenia z drewna
bukowego
(za wyjątkiem ZIA 9 E)
218 313

Deska do krojenia z białego Kosz wielofunkcyjny na
Kosz na naczynia ze stali
tworzywa
naczynia ze stali szlachetnej szlachetnej
(za wyjątkiem ZIA 9 E)
217 611
223 297
507 829

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

BLANCO ZIA 6S, 8S, 9
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½‘‘ z sitkami

512 471
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Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SONA
bez korka automat.
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni
• Nowoczesna forma
• Dwie jednakowe, obszerne komory zapewniają
wysoki komfort podczas zmywania naczyń
• Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana
listwa na baterię

BLANCO SONA
Wersja

45 S

5S

6S

6 S*

XL 6 S

8S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

50cm

60cm

60cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190/100 mm

190/100 mm

190 mm

190/190 mm

czarny

525 970 *

525 972 *

525 975 *

525 974 *

525 977 *

525 979 *

526 174 **

antracyt

519 662

519 671

519 852

519 680

519 689

519 698

525 038

szarość
skały

519 663

519 672

519 853

519 681

519 690

519 699

525 044

alumetalik

519 664

519 673

519 854

519 682

519 691

519 700

525 039

perłowoszary

519 668

519 677

520 483

519 686

519 695

519 704

525 045

biały

519 665

519 674

519 855

519 683

519 692

519 701

525 040

jaśmin

519 666

519 675

519 856

519 684

519 693

519 702

525 041

tartufo

519 669

519 678

519 858

519 687

519 696

519 705

525 042

kawowy

519 670

519 679

519 859

519 688

519 697

519 706

525 043

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

= podfrezowane otwory do wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r
W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, jeden
lub dwa korki 3 ½‘‘ z sitkami

Odsączarka ze stali
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Kosz wielofunkcyjny na
BLANCO SOLON-IF, montaż
bukowego
tworzywa
naczynia ze stali szlachetnej na równi z blatem

SONA 6 S*

218 313
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217 611

223 297

512 471

BLANCO SONA 6 S*
odsączarka ze stali szlachetnej, armatura
przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½‘‘
z sitkami

BLANCO RONDOVAL 45

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Okrągły zlewozmywak o nowoczesnym kształcie
• Atrakcyjne połączenie zaokrąglonych form
i prostych linii
• Niezwykły kształt zapewnia miejsce na przestronną listwę pod baterię
• Duża i głęboka, okrągła komora
• Stalowy korek 3 ½’’ z sitkiem
• Praktyczne wyposażenie dodatkowe: deska do
krojenia z drewna bukowego może służyć również do zakrycia komory

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S Vario

czarny
z korkiem automat.
bez korka automat.

525 961 **
525 962 **

antracyt
z korkiem automat.
bez korka automat.

515 669
515 679

szarość skały
z korkiem automat.
bez korka automat.

518 914
518 915

alumetalik
z korkiem automat.
bez korka automat.

515 659
515 670

perłowoszary
z korkiem automat.
bez korka automat.

520 603
520 604

biały
z korkiem automat.
bez korka automat.

515 660
515 671

jaśmin
z korkiem automat.
bez korka automat.

515 661
515 672

tartufo
z korkiem automat.
bez korka automat.

517 391
517 392

kawowy
z korkiem automat.
bez korka automat.

515 665
515 676

45

Szerokość szafki
dolnej w cm

czarny/chrom
526 172 *

antracyt/chrom
521 358

szarość skały/chrom
521 359

alumetalik/chrom
521 360

perłowoszary/chrom
521 367

biały/chrom
521 368

jaśmin/chrom
521 372

tartufo/chrom
521 376
Promień komory: Ø 535 mm
kawowy/chrom
521 378

Wycięcie otworu w blacie wg szablonu
= podfrezowane otwory do
wybicia
* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej (w wersji
z korkiem automat.)

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
bukowego
szlachetnej

CapFlow™ Nakładka na
odpływ

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 421

517 666

517 468

220 574
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BLANCO RONDOVAL 45 S

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®
Okrągły zlewozmywak o nowoczesnym kształcie
• Atrakcyjne połączenie zaokrąglonych form
i prostych linii
• Duża i głęboka, okrągła komora
• Ociekacz płynnie połączony z komorą
• Stalowy korek 3 ½’’ z sitkiem
• Praktyczne wyposażenie dodatkowe: deska do
krojenia z drewna bukowego może służyć również do zakrycia komory

BLANCO RONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

czarny
bez korka automat.

525 963 **

czarny/chrom
526 162 *

antracyt
bez korka automat.

515 772

antracyt/chrom
515 323

szarość skały
bez korka automat.

518 917

szarość skały/chrom
518 810

alumetalik
bez korka automat.

515 763

alumetalik/chrom
515 316

perłowoszary
bez korka automat.

520 606

perłowoszary/chrom
520 729

biały
bez korka automat.

515 764

biały/chrom
515 317

jaśmin
bez korka automat.

515 765

jaśmin/chrom
515 318

tartufo
bez korka automat.

517 519

tartufo/chrom
517 633

kawowy
bez korka automat.

515 769

45

Szerokość szafki
dolnej w cm

Głębokość komór: 180 mm

kawowy/chrom
515 324
Wycięcie otworu w blacie wg szablonu
= podfrezowane otwory do
wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
bukowego
szlachetnej

CapFlow™ Nakładka na
odpływ

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 421

517 666

517 468
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220 574

BLANCO SILGRANIT®

Zlewozmywaki
SILGRANIT®

Wytrzymały i piękny - przez długi czas

Właściwości materiału

Łatwość pielęgnacji, higiena i wytrzyma-

Wyposażenie

Gładka, jednolita, przyjemna powierzchnia

łość

• Armatura przelewowo-odpływowa
• Korek 3 ½” z sitkiem

przypominająca w dotyku kamień
• Zwiększona odporność na zarysowania
• Zwiększona odporność na pęknięcia
• Zwiększona odporność na wysoką
temperaturę do 280 °C
• Wysoka odporność na środki spożywcze
• Wysoka odporność na kwasy występu-

Kolory

• Bez korka automatycznego

• Atrakcyjna kolorystyka będąca odpowie-

• Akcesoria dostępne opcjonalnie

dzią na szerokie zapotrzebowanie rynku
• Doskonałe połączenie z modnymi blatami i frontami mebli kuchennych
• Dopasowana kolorystycznie armatura
ułatwia projektowanie kuchni

jące w gospodarstwie domowym
• Wysoka odporność na światło słoneczne
BLANCO SILGRANIT®-paleta kolorów

czarny

antracyt

alumetalik

jaśmin

szampan

kawowy

biały
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BLANCO LEGRA
bez korka automat.
SILGRANIT®

Zlewozmywaki
SILGRANIT®

Ponadczasowa forma pasująca do nowoczesnych kuchni
• Klasyczny wygląd połączony z nowoczesną
funkcjonalnością
• Przestronny zlewozmywak z podwójną komorą
i ociekaczem
• Komfort pracy dzięki możliwości równoczesnego
wykorzystania dwóch obszernych komór
o jednakowej wielkości
• Zlewozmywak odwracalny

BLANCO LEGRA
Wersja

45 S

6

Odwracalny

6S

6 S Compact

XL 6 S

8S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

60cm

60cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190/120 mm

190/120 mm

190 mm

190/190 mm

czarny

526 083*

526 084 *

526 086 *

526 085 *

526 087 *

526 088 *

526 146 **

antracyt

522 201

523 332

522 207

521 302

523 326

523 163

521 455

alumetalik

522 202

523 333

522 208

521 303

523 327

523 164

521 456

biały

522 203

523 334

522 209

521 304

523 328

523 165

521 457

jaśmin

522 204

523 335

522 210

521 305

523 329

523 166

521 458

szampan

522 205

523 336

522 211

521 306

523 330

523 167

521 459

kawowy

522 206

523 337

522 212

521 307

523 331

523 168

521 461

Zalecana bateria
BLANCO MIDA-S

= podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego Kosz na naczynia ze stali
bukowego
tworzywa
szlachetnej

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

218 313

512 471
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217 611

507 829

BLANCO LEGRA 6 S
BLANCO LEGRA 6 S Compact
BLANCO LEGRA 8 S
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½’’ z sitkami

BLANCO FAVUM
bez korka automat.
Nowy model zlewozmywaka spełniający nowoczesne wymagania
• Zawsze modny, funkcjonalny kształt o prostych
liniach
• Duża komora i przestronny ociekacz z harmonijnie zintegrowanym przelewem
• Wąski promień zaokrąglenia umożliwia optymalne
wykorzystanie pojemności komory
• Maksymalne wykorzystanie przestrzeni przy niewielkiej ilości potrzebnego miejsca 86 x 43,5 cm
• Zlewozmywak odwracalny

BLANCO FAVUM
Wersja

45 S

XL 6 S

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

Głębokość komór

180 mm

180 mm

czarny

526 081**

526 082 **

526 146 **

antracyt

524 227

524 233

521 455

alumetalik

524 228

524 234

521 456

biały

524 229

524 235

521 457

jaśmin

524 230

524 236

521 458

szampan

524 231

524 237

521 459

kawowy

524 232

524 238

521 461

Zalecana bateria
BLANCO MIDA-S

** Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

Deska do krojenia z drewna
bukowego
225 685

Pełna oferta sortowników na BLANCO BOTTON Pro 60/3
stronie 270
Manual
517 469

113

Zlewozmywaki
SILGRANIT®

SILGRANIT®

Ceramika BLANCO

Zlewozmywaki
ceramiczne

Najpiękniejsze połączenie natury i designu

Łatwość pielęgnacji

Zwiększona odporność na zarysowania

Powłoka PuraPlus®

Ze względu na gładką powierzchnię

Wszelkie prace wykonywane przy cera-

Powłoka PuraPlus® redukuje zatrzymy-

ceramika BLANCO jest łatwa w utrzyma-

micznym zlewozmywaku nie zostawiają

wanie zanieczyszczeń, dzięki czemu po-

niu czystości, przy niewielkim nakładzie

na nim śladów w postaci zarysowań

wierzchnia zlewozmywaków jest jeszcze

czasu.

ponieważ ceramika charakteryzuje się

łatwiejsza w utrzymaniu czystości.

twardą i wytrzymałą powierzchnią (wyjątek
stanowią noże ceramiczne).

Wysoka odporność na światło słoneczne

Zwiększona odporność na wysokie

Wysoka odporność na obciążenia

Nawet przy bezpośrednim nasłonecznie-

temperatury

Ceramika BLANCO to zwarty i solidny

niu kolory ceramiki BLANCO nie zmieniają

Zlewozmywaki ceramiczne BLANCO są

naturalny materiał, który z łatwością wy-

się i przez wiele lat wyglądają pięknie.

wypalane w temperaturze powyżej

trzyma obciążenia, jakie mogą wystąpić

1200 °C. Dlatego można bez problemu

podczas codziennego użytkowania

odstawić do zlewozmywaka garnek lub

w gospodarstwie domowym.

patelnię rozgrzane do temperatury 280 °C.

Wysoka odporność na kwasy występu-

Neutralność w kontakcie z żywnością

Certyfikowana jakość

jące w gospodarstwie domowym

i higiena

Regularne, dobrowolnie przeprowadzane

Czy to ocet, sok z cytryny lub czerwonych buraków

Powierzchnia ceramiki nie ma smaku, ani

badania jakości potwierdzają wysokie wy-

- występujące w gospodarstwie domowym kwasy,

zapachu i jest higieniczna, co potwierdza-

magania, jakie sobie stawiamy w zakresie

zasady i inne substancje nie pozostawiają żadnych

ją badania przeprowadzane przez Instytut

materiału i wykonania.

śladów i nie powodują uszkodzeń powierzchni

ISEGA.

zlewozmywaków ceramicznych BLANCO.
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BLANCO ETAGON 6
z korkiem automat.
BLANCO ceramika PuraPlus®
Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

BLANCO ETAGON
Wersja

6

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

Głębokość komór

220 mm

czarny

525 162

516 708

bazaltowy

525 161

517 643

biały połysk

525 156

516 710

magnolia
połysk

525 157

519 750

W cenie zawarte są

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny 3 ½’’ z sitkiem InFino®
z dźwignią

Zestaw szyn ETAGON

Odsączarka ze stali
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Ociekacz z czarnego
bukowego
tworzywa

BLANCO SELECT XL 60/3

226 189

234 701

520 780

230 734
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Zlewozmywaki
ceramiczne

Z przyjazną dla środowiska
powłoką PuraPlus®

BLANCO AXON II 6 S
BLANCO ceramika PuraPlus®
Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO
• Perfekcyjne przeniesienie koncepcji osi również do
oferty zlewozmywaków z ceramiki
• Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
• Wielofunkcyjna odsączarka z możliwością zawieszenia w komorze ułatwia przygotowywanie
posiłków
• Szklana deska do krojenia przesuwana nad zlewozmywakiem
• Krawędź służąca do bezpiecznego odstawiania
deski do krojenia lub blachy do pieczenia
• Estetyczny wygląd dzięki płaskim krawędziom
i przestronnemu ukształtowaniu powierzchni
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

Lewa
komora

60

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

czarny
z korkiem automat.,
z akcesoriami

524 149 524 150

czarny
516 708

bazaltowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

524 147 524 148

bazaltowy
517 643

biały połysk
z korkiem automat.,
z akcesoriami

524 137 524 138

biały połysk
516 710

magnolia połysk
z korkiem automat.,
z akcesoriami

524 139 524 140

magnolia połysk
519 750

Szerokość szafki
dolnej w cm

1000

332
510

Prawa
komora

395

332

56
161

521

137

293

185

273

140

BLANCO AXON II 6 S
Wersja/kolor
BLANCO ceramika PuraPlus®

58

Zlewozmywaki
ceramiczne

Z przyjazną dla środowiska
powłoką PuraPlus®

Głębokość komór: 185/140 mm
Uwaga:
Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka
automatycznego

W cenie zawarte są

Deska do krojenia ze srebr- Odsączarka wielofunkcyjna
nego szkła hartowanego
ze stali szlachetnej
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Akcesoria opcjonalne

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej ze stojakiem
na talerze
231 696

Zalecany sortownik

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

W cenie zawarte są
deska do krojenia ze srebrnego szkła
hartowanego, odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej (do zawieszenia
w komorze głównej), armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’ InFino® i korek
1 ½’’ InFino® wyposażone w sitka, korek
automatyczny w komorze głównej

BLANCO ZENAR 45 S
BLANCO ceramika PuraPlus®
Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
• Niezwykle obszerna komora
• Płaskie krawędzie
• Proste wzornictwo
• Łatwa w pielęgnacji ceramika o sprawdzonej,
wysokiej jakości
• Akcesoria dodatkowe: szklana deska do krojeniai
odsączarka ze stali szlachetnej
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

Lewa
komora

45

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

czarny
z korkiem automat.

524 163 524 164

czarny
516 708

bazaltowy
z korkiem automat.

524 161 524 162

bazaltowy
517 643

Szerokość szafki
dolnej w cm

860

348
510

Prawa
komora

378

524 151 524 152

magnolia połysk
z korkiem automat.

524 153 524 154

biały połysk
516 710

837
R1
5

488

biały połysk
z korkiem automat.

44

49

BLANCO ZENAR 45 S
Wersja/kolor
BLANCO ceramika PuraPlus®

magnolia połysk
519 750

5

300

450

Głębokość komór: 185 mm
Uwaga:
Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka
automatycznego

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z satynowego, srebrnego szkła
hartowanego
226 191

Odsączarka ze stali
szlachetnej
226 189

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej ze stojakiem
na talerze
231 696

BLANCO SELECT 45/2
518 721
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Zlewozmywaki
ceramiczne

Z przyjazną dla środowiska
powłoką PuraPlus®

BLANCO ZENAR XL 6 S
BLANCO ceramika PuraPlus®
Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
• Niezwykle obszerna komora
• Płaskie krawędzie
• Proste wzornictwo
• Łatwa w pielęgnacji ceramika o sprawdzonej,
wysokiej jakości
• Przestronny ociekacz
• Przestronna listwa na baterię
• Akcesoria dodatkowe: szklana deska do krojenia
i odsączarka ze stali szlachetnej
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

Prawa
komora

Lewa
komora

60

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

czarny
z korkiem automat.

524 177 524 178

czarny
516 708

bazaltowy
z korkiem automat.

524 175 524 176

bazaltowy
517 643

Szerokość szafki
dolnej w cm

1000

348
510

BLANCO ZENAR XL 6 S
Wersja/kolor
BLANCO ceramika PuraPlus®

524 165 524 166

magnolia połysk
z korkiem automat.

524 167 524 168

biały połysk
516 710

977
R1
5

488

biały połysk
z korkiem automat.

44

49

465

magnolia połysk
519 750

19

600

185

276.5

300

Zlewozmywaki
ceramiczne

Z przyjazną dla środowiska
powłoką PuraPlus®

Głębokość komór: 185 mm
Uwaga:
Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka
automatycznego

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z satynowego, srebrnego szkła
hartowanego
226 191
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Odsączarka ze stali
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3 Orga

226 189

507 829

518 726

BLANCODELTA
BLANCO ceramika PuraPlus®
Ewolucja klasycznego modelu do szafki narożnej
• Wąski, elegancki promień zaokrąglenia komory
podkreśla jej kontur
• Ergonomiczna komora w kształcie trapezu
(z przodu szersza, z tyłu węższa)
• Długa przekątna komory ułatwia mycie dużych
naczyń
• Bezpieczne napełnianie głównej komory do maksymalnego poziomu dzięki możliwości przelania
wody do komory dodatkowej
• Obniżony ociekacz
• Najwyższej jakości ceramika
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

BLANCODELTA
Wersja/kolor
BLANCO ceramika PuraPlus®

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

czarny
z korkiem automat.,
z odsączarką

523 724

czarny
516 708

bazaltowy
z korkiem automat.,
z odsączarką

523 723

bazaltowy
517 643

biały połysk
z korkiem automat.,
z odsączarką

523 717

biały połysk
516 710

magnolia połysk
z korkiem automat.,
z odsączarką

523 718

magnolia połysk
519 750

90x90/70

Szerokość szafki
dolnej w cm

Montaż narożny

283

Montaż szeregowy

Głębokość komór: 170/113 mm

Wskazówka:
Przy zabudowie szeregowej szafka dolna powinna mieć co najmniej 70 cm szerokości. Taki montaż wymaga użycia blatu o szerokości minimum 65 cm.
Wycięcie otworu w blacie wg szablonu

Uwaga:

= podfrezowane otwory do
wybicia

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka automatycznego
W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 ½’’ z sitkiem InFino® oraz dwa
korki 1 ½’’ z sitkami InFino®, korek
automatyczny w komorze głównej

Odsączarka ze stali
szlachetnej

BLANCO TORRE Dozownik,
chrom

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

512 593

512 471
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Zlewozmywaki
ceramiczne

Z ułatwiającą czyszczenie
powierzchnią PuraPlus®

BLANCO IDENTO
z korkiem automat.
BLANCO ceramika PuraPlus®
Zlewozmywak z charakterem
• Purystyczna forma do współczesnych kuchni
• Płasko ukształtowane krawędzie i wąskie promienie zaokrąglenia komory
• Wyraźny podział na strefy funkcyjne
• Niezwykle przestronna komora w rozmiarze XL
o dużej pojemności
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

Zlewozmywaki
ceramiczne

Z ułatwiającą czyszczenie
powierzchnią PuraPlus®
BLANCO IDENTO
Wersja

45 S

6S

XL 6 S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

60cm

Głębokość komór

185 mm

185/85 mm

185 mm

czarny

522 121

522 128

522 135

516 708

bazaltowy

522 120

522 127

522 134

517 643

biały połysk

522 115

522 122

522 129

516 710

magnolia
połysk

522 116

522 123

522 130

519 750

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka automatycznego
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek automatyczny

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
bukowego
szlachetnej

Mata uniwersalna

BLANCO SELECT 60/3 Orga

234 701

238 482

518 726

120

507 829

BLANCO IDENTO 6 S
armatura przelewowo-odpływowa, korki
3 ½’’ i 1 ½’’ z sitkami InFino®, korek
automatyczny

BLANCO PANOR 60

BLANCO PANOR 60
BLANCO ceramika

Wersja/kolor
biały połysk
z jednym otworem

Zalecana bateria
BLANCO TRADON
514 486

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

chrom
515 990

Uwaga:
Gotowe otwory w zależności od wersji zlewozmywaka

Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

BLANCO TORRE Dozownik,
chrom

CapFlow™ Nakładka na
odpływ

BLANCO SELECT 60/3

512 593

517 666

518 724

BLANCO PANOR 60
BLANCO ceramika

Wersja/kolor
biały połysk
z dwoma otworami

Zalecana bateria
BLANCO TRADON
514 501

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

chrom
515 990

Uwaga:
Gotowe otwory w zależności od wersji zlewozmywaka

Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

BLANCO TORRE Dozownik,
chrom

CapFlow™ Nakładka na
odpływ

BLANCO SELECT 60/3

512 593

517 666

518 724
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Zlewozmywaki
ceramiczne

BLANCO ceramika
Stylowy i ponadczasowy
• Atrakcyjne rozwiązanie zarówno do tradycyjnych,
jak i nowoczesnych kuchni
• Eleganckie połączenie promieni
• Wyjątkowo duża pojemność komory
• Piękno w kolorze biały połysk
• Przeznaczony do szafki dolnej o szerokości
60 cm

BLANCO IDESSA
z korkiem automat.
BLANCO ceramika

Zlewozmywaki
ceramiczne

Harmonijne połączenie materiału i formy
• Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
• Komora w rozmiarze XL o dużej pojemności
• Ładny kształt listwy na baterię
• Zlewozmywak standardowo wyposażony w korek
automatyczny
• Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia
z drewna jesionowego, kosz na naczynia i nakładka na odpływ

BLANCO IDESSA
Wersja

5S

6S

XL 6 S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

50cm

60cm

60cm

Głębokość komór

187 mm

185/100 mm

175 mm

czarny

516 082

516 006

520 315

516 075

bazaltowy

516 983

516 984

520 314

517 647

biały połysk

516 076

516 000

520 308

516 069

magnolia
połysk

519 604

519 605

520 309

519 748

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

Uwaga:Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem, korek aut. z pokrętłem ze
stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
jesionowego
szlachetnej

CapFlow Nakładka na
odpływ

516 085

517 666

122

507 829

™

Pełna oferta sortowników na BLANCO SELECT 60/3
stronie 266
518 724

BLANCO IDESSA 6 S
armatura przelewowo-odpływowa, korki
3 ½’’ i 1 ½’’ wyposażone w sitka, korek
aut. z pokrętłem ze stali szlachetnej

BLANCO IDESSA 45 S
bez korka automat.
BLANCO ceramika

BLANCO IDESSA
Wersja

45 S

45 S

Lewa komora

Prawa komora

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

45cm

Głębokość komór

175 mm

175 mm

czarny

514 499

514 500

516 708

bazaltowy

516 981

516 982

517 643

biały połysk

514 497

514 498

516 710

magnolia
połysk

519 603

519 602

519 750

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

Uwaga:Gotowy otwór pod baterię

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
jesionowego
szlachetnej

CapFlow™ Nakładka na
odpływ

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

516 085

517 666

517 468

514 238
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Zlewozmywaki
ceramiczne

Harmonijne połączenie materiału i formy
• Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
• Ładny kształt listwy na baterię
• Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia
z drewna jesionowego, kosz na naczynia i nakładka na odpływ

BLANCO IDESSA
bez korka automat.
BLANCO ceramika

8S

Lewa komora

Prawa komora

80cm

80cm

28
350
728

Głębokość komór
biały połysk

40

350

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

860

28
350
728

40

394
500
28
376

376
780

53

350

90cm

1160

394
500

1160

9

394
500

Szerokość szafki dolnej w cm

8S

53

BLANCO IDESSA
Wersja

53

Zlewozmywaki
ceramiczne

Harmonijne połączenie materiału i formy
• Przestronne, symetrycznie umieszczone komory
• Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
• Oryginalny kształt listwy na baterię

40

185/185 mm

185/185 mm

185/185 mm

516 939

516 938

516 940

516 710

Gotowy otwór pod baterię

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½’’ z sitkami

CapFlow™ Nakładka na
odpływ
517 666
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BLANCO PALONA 6
BLANCO ceramika PuraPlus®
Nowoczesny klasyk z ceramiki
• Purystyczne wzornictwo do nowoczesnych
kuchni
• Płasko ukształtowane krawędzie
• Przestronna, głęboka listwa na baterię
• Dostępna opcjonalnie deska do krojenia z drewna bukowego, którą można stabilnie odstawić
na komorze w dwóch różnych pozycjach, co
usprawnia przebieg prac kuchennych
• Stylowy i higieniczny: zakryty przelew
C-overflow®
• Do szafki 60 cm
• System odpływowy InFino® - elegancki i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości

BLANCO PALONA 6
Wersja//kolor
BLANCO ceramika PuraPlus®

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

czarny
z korkiem automat.

524 738

czarny
516 708

bazaltowy
z korkiem automat.

524 737

bazaltowy
517 643

biały połysk
z korkiem automat.

524 731

biały połysk
516 710

magnolia połysk
z korkiem automat.

524 732

magnolia połysk
519 750

60

Szerokość szafki
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino® , korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
bukowego
szlachetnej

Mata uniwersalna

BLANCO SELECT 60/3

232 905

238 482

518 724

507 829
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Zlewozmywaki
ceramiczne

Z przyjazną dla środowiska
powłoką PuraPlus®

Centrum kuchenne ze stali szlachetnej

Zlewozmywaki
stalowe

Klasyczne. Ponadczasowe. Piękne.

Najwyższa jakość

Higiena

Neutralność w kontakcie z żywnością

BLANCO stosuje wyłącznie stal szla-

Powierzchnia stali szlachetnej BLANCO

Stal szlachetna nie wpływa na wygląd ani

chetną najwyższej jakości, która jest

jest wyjątkowo gładka. Różnorodne

na smak produktów spożywczych.

selekcjonowana wg określonych kryteriów

możliwości zastosowania stali szlachetnej

i której jakość podlega ścisłej kontroli.

w przemyśle spożywczym podkreślają jej

Doświadczenie w zakresie obróbki stali

doskonałe właściwości higieniczne.

jest dopełnieniem wysokiej jakości.
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Wytrzymałość
Stal szlachetna jest wytrzymała, amortyzuje uderzenia. Naczynie, które wpadnie
do komory stalowego zlewozmywaka nie
rozbije się tak łatwo.

Odporność
Wysokiej jakości stal szlachetna BLANCO
posiada naturalną odporność na kwasy
stosowane w gospodarstwie domowym
oraz na powstawanie plam, które mogą
pojawić się podczas kontaktu z niektórymi produktami spożywczymi (np. kawą,
herbatą, owocami i warzywami).

Łatwość pielęgnacji
Stal szlachetna BLANCO zachowuje
swoją wartość i piękno przez dziesiątki
lat, mimo iż nie potrzebuje zbyt wymagającej pielęgnacji.

Odporność na wysokie temperatury

Nierdzewność

Zdolność do regeneracji

i światło

Stal szlachetna jest nierdzewna. Mogą

Stal szlachetna ma zdolność do cią-

Stal szlachetna jest odporna na wysokie

się na niej pojawić plamy rdzy obcego

głej regeneracji. Pod wpływem tlenu na

temperatury do 300 °C. Również dłu-

pochodzenia, spowodowane np. pozo-

powierzchni stali nierdzewnej tworzy się

gotrwały kontakt ze światłem słonecz-

stawieniem na ociekaczu lub w komorze

warstwa pasywna, która zapewnia odpor-

nym nie ma wpływu na kolor i strukturę

zardzewiałego przedmiotu. Takie ślady

ność na korozję.

materiału.

rdzy można jednak z łatwością usunąć.

BLANCO AXIS III 45 S-IF
BLANCO AXIS III 5 S-IF
stal szlachetna polerowana
Koncepcja osi: unikalna ergonomia
• Atrakcyjny, nowoczesny wygląd: przestronnie
zaprojektowana powierzchnia, wyraźne linie
• Komora o ładnym kształcie z wyraźnie zaznaczonym konturem
• Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych
wzdłuż dwóch osi
• Przesuwana deska do krojenia usprawnia przygotowywanie potraw
• Komora wyposażona w przelew C-overflow®
i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

BLANCO AXIS III 45 S-IF
Wersja/kolor
stal szlachetna polerowana

Odwracalny

45

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact Vario
chrom
518 407

860
63

276

420

117

45

510

stal szlachetna polerowana 522 102
z korkiem automat.,
z akcesoriami

Szerokość szafki
dolnej w cm

50
340

41

Zlewozmywaki
stalowe

Możliwość montażu na równi z blatem
109

Głębokość komór: 175/40 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
przesuwana deska do krojenia ze szkła
hartowanego, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’ z sitkiem InFino®, korek
automatyczny w komorze głównej

BLANCO SELECT 45/2

225 469

224 787

507 829

518 721

BLANCO AXIS III 5 S-IF
Wersja/kolor
stal szlachetna polerowana

Odwracalny

50

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact Vario
chrom
518 407

915
87

510

stal szlachetna polerowana 522 103
z korkiem automat.,
z akcesoriami

Szerokość szafki
dolnej w cm

Możliwość montażu na równi z blatem

97
340

48

280

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

420

Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

45

Deska do krojenia
z tworzywa

115

Szklana deska do krojenia
biała

165

Głębokość komór: 175/60 mm

W cenie zawarte są

Odsączarka ze stali
szlachetnej

Akcesoria opcjonalne

Szklana deska do krojenia
biała

Zalecany sortownik

Deska do krojenia
z tworzywa

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

BLANCO SELECT 50/3

225 469

507 829

520 779

W cenie zawarte są
przesuwana deska do krojenia ze szkła
hartowanego, perforowana odsączarka ze
stali szlachetnej, armatura przelewowoodpływowa, korek 3 ½” z sitkiem InFino®
i korek z sitkiem 1 ½” InFino®, korek
automatyczny w komorze głównej
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BLANCO AXIS III 6 S-IF
BLANCO AXIS III 6 S-IF
Edition
stal szlachetna polerowana
Koncepcja osi: unikalna ergonomia
• Atrakcyjny, nowoczesny wygląd: przestronnie
zaprojektowana powierzchnia, wyraźne linie
• Komora o ładnym kształcie z wyraźnie zaznaczonym konturem
• Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych
wzdłuż dwóch osi
• Przesuwana deska do krojenia usprawnia przygotowywanie potraw
• Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia
w komorze głównej
• Komora wyposażona w przelew C-overflow®
i system odpływowy InFino® elegancki i łatwy w utrzymaniu
czystości

60

Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Mini
chrom
519 843

1000
125

65

420

stal szlachetna polerowana 522 104 522 105
z korkiem automat.,
z akcesoriami

Szerokość szafki
dolnej w cm

Zlewozmywaki
stalowe

45

Możliwość montażu na równi z blatem

340

510

Lewa
komora

52

Prawa
komora

340

BLANCO AXIS III 6 S-IF
Wersja/kolor
stal szlachetna polerowana

180

555

43

Głębokość komór: 175/110 mm

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition Materiał/kolor
stal szlachetna polerowana

Deska do krojenia
z tworzywa

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3 Orga

225 469

507 829

518 726

Prawa
komora

Lewa
komora

W cenie zawarte są
przesuwana deska do krojenia ze szkła
hartowanego, odsączarka ze stali szlachetnej (do zawieszenia w komorze głównej),
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’ z sitkami InFino®, korek automatyczny w komorze głównej

60

Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Mini
chrom
519 843

1000
125

65

420

stal szlachetna polerowana 522 106 522 107
z korkiem automat.,
z akcesoriami

Szerokość szafki
dolnej w cm

45

Możliwość montażu na równi z blatem

340
555

510

Szklana deska do krojenia
biała

Zalecany sortownik

52

Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne

340

W cenie zawarte są

180
43

Głębokość komór: 175/110 mm

W cenie zawarte są

Deska do krojenia z drewna Odsączarka wielofunkcyjna
orzechowego
ze stali szlachetnej
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Akcesoria opcjonalne

Tacka wielofunkcyjna ze
stali szlachetnej

Zalecany sortownik

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/2 Orga

507 829

518 725

W cenie zawarte są
deska do krojenia z drewna orzechowego, odsączarka ze stali szlachetnej (do
zawieszenia w komorze głównej), tacka
wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½”
z sitkami InFino®, korek automatyczny
w komorze głównej

BLANCO LEMIS XL S-IF
Compact
z korkiem automat.
stal szlachetna szczotkowana
Prosta konstrukcja w kompaktowym formacie
• Nowoczesny, prosty kształt
• Wyjątkowo duża komora o maksymalnej pojemności
• Kompaktowy ociekacz
• Elegancka płaska krawędź IF do montażu na
równi z blatem lub wpuszczanego w blat
• Model odwracalny
• Korek 3 ½’’ z sitkiem
• Korek automatyczny

45 S-IF

45 S-IF Mini

6-IF

6 S-IF

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

45cm

60cm

60cm

60cm

60cm

Głębokość komór

206 mm

206 mm

206 mm

206/145 mm

206 mm

206 mm

stal szlachetna
szczotkowana

523 031

525 114

525 109

523 033

523 035

525 110

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCO LEMIS
Wersja

521 503

Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

CapFlow Nakładka na
odpływ

BLANCO SELECT 60/2

507 829

517 666

518 723

™

BLANCO LEMIS 6 S-IF
armatura przelewowo-odpływowa, korek
2 x 3 ½” z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej
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BLANCO LEMIS 8-IF
BLANCO LEMIS 8 S-IF
z korkiem automat.
stal szlachetna szczotkowana
Prosty kształt i przestronna strefa robocza
• Modny, prosty wygląd
• Maksymalna pojemność komory
• Przestronna listwa na baterię i ociekacz
• Dostępny w wersji z płaskimi krawędziami IF do
montażu na równi z blatem lub tradycyjnego
• Model odwracalny
• Korek 3 ½’’ z sitkiem
• Korek automatyczny

BLANCO LEMIS
Wersja

Zlewozmywaki
stalowe

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

8-IF

8 S-IF

Odwracalny

Odwracalny

80cm

80cm

206/206 mm

206/206 mm

524 276

523 037

stal szlachetna
szczotkowana

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

521 503

Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
2 x 3 ½’’ z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

CapFlow™ Nakładka na
odpływ

BLANCO FLEXON II 80/3

507 829

517 666

525 221
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BLANCO LEMIS S-IF
BLANCO LEMIS-IF
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Prosta konstrukcja w kompaktowym formacie
• Nowoczesny, prosty kształt
• Elegancka płaska krawędź IF do montażu na
równi z blatem lub wpuszczanego w blat
• Model odwracalny
• Korek 3 ½’’ z sitkiem

45 S-IF

45 S-IF Mini

6-IF

6 S-IF

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

45cm

60cm

60cm

60cm

60cm

Głębokość komór

206 mm

206 mm

190 mm

206/145 mm

206 mm

206 mm

stal szlachetna
szczotkowana

523 030

525 115

525 108

523 032

523 034

525 111

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCO LEMIS
Wersja

521 503

Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
Armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

CapFlow™ Nakładka na
odpływ

BLANCO SELECT 60/2

507 829

517 666

518 723

BLANCO LEMIS 6 S-IF
armatura przelewowo-odpływowa,
2 x korek 3 ½” z sitkiem
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BLANCO LEMIS 8-IF
BLANCO LEMIS 8 S-IF
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Prosty kształt i przestronna strefa robocza
• Modny, prosty wygląd
• Maksymalna pojemność komory
• Przestronna listwa na baterię i ociekacz
• Dostępny w wersji z płaskimi krawędziami IF do
montażu na równi z blatem lub tradycyjnego
• Model odwracalny

BLANCO LEMIS
Wersja

Zlewozmywaki
stalowe

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

8-IF

XL 8-IF

8 S-IF

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

80cm

80cm

80cm

206/206 mm

206/206 mm

206/206 mm

523 039

523 172

523 036

stal szlachetna
szczotkowana

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

521 503

Możliwość montażu na równi z blatem

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa,
2 x korek 3 ½’’ z sitkiem
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

CapFlow™ Nakładka na
odpływ

BLANCO FLEXON II 80/3

507 829

517 666

525 221
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BLANCO DINAS S
z korkiem automat.
stal szlachetna szczotkowana
Atrakcyjna forma i funkcjonalność
• Harmonijny, zawsze modny wygląd
• Obszerna komora
• Funkcjonalny ociekacz
• Zlewozmywak odwracalny
• Korek 3 ½’’ z sitkiem
• Korek automatyczny

45 S

45 S Mini

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

8

8S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

45cm

60cm

60cm

60cm

80cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190/140 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

190/190 mm

stal szlachetna
szczotkowana

523 378

525 123

523 379

524 255

525 120

524 116

524 115

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCO DINAS
Wersja

521 503

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½“ z sitkiem, korek automatyczny
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego CapFlow™ Nakładka na
bukowego
tworzywa
odpływ

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 313

517 468

217 611

517 666

BLANCO DINAS 8
BLANCO DINAS 8 S
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½” z sitkiem, korek automatyczny
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BLANCO DINAS S
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni
• Harmonijny, zawsze modny wygląd
• Obszerna komora
• Funkcjonalny ociekacz
• Zlewozmywak odwracalny
• Korek 3 ½’’ z sitkiem

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCO DINAS
Wersja

45 S

45 S Mini

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

8

8S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

45cm

60cm

60cm

60cm

80cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190/140 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

190/190 mm

stal szlachetna
szczotkowana

523 374

525 122

523 375

524 254

525 121

523 377

523 376

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

521 503

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½” z sitkiem

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego CapFlow™ Nakładka na
bukowego
tworzywa
odpływ

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 313

517 468
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217 611

517 666

BLANCO DINAS 6 S
BLANCO DINAS 8
BLANCO DINAS 8 S
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½” z sitkiem

BLANCODANA
bez korka automat.
stal szlachetna matowa
Duża pojemność na małej przestrzeni
• Pojemna, wygodna komora pojedyncza
• Praktyczna listwa na baterię
• Atrakcyjny, nowoczesny design
• Korek 3 ½’’ z sitkiem

45

6

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

Głębokość komór

158 mm

158 mm

stal szlachetna
matowa

525 322

525 323

Akcesoria opcjonalne

Zalecana bateria
BLANCO DARAS-S

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCODANA
Wersja

517 731

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego
bukowego
tworzywa
218 313

217 611
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BLANCORONDOSET
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni
• Ponadczasowy wzór
• Szczotkowana powierzchnia
• Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do
krojenia z litego drewna bukowego i kosz na
naczynia

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCO
Wersja

RONDOSOL**

RONDOSOL*

RONDOSOL-IF**

RONDOSET**

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

45cm

45cm

60cm

Głębokość komór

Ø 460 mm

Ø 460 mm

Ø 448 mm

Ø 460 mm

513 306

513 307

514 647

513 310

stal szlachetna
szczotkowana

Zalecana bateria
BLANCO MIDA-S

521 454

W przypadku montażu podwieszanego wycięcie otworu w blacie: 424 mm

Elastyczną taśmę uszczelniającą do montażu baterii kuchennych lub dozowników w blatach laminowanych znajdą Państwo na stronie 288.

Szablony do wyciecia otworu w blacie dostępne są na stronie: www.blanco.de/ausschnittdaten

*** Sposób szczotkowania powierzchni uzależniony jest od procesu produkcyjnego: ociekacz szczotkowany jest wzdłuż, komora - ruchami kolistymi.

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
* BLANCO RONDOSOL
armatura przelewowo-odpływowa, korek
1 ½”

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
bukowego
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 421

517 468
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220 574

**BLANCO RONDOSET
**BLANCO RONDOSOL
**BLANCO RONDOSOL-IF
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½” z sitkiem

BLANCO RONDOVAL
bez korka automat.
stal szlachetna
Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni
• Ponadczasowy wzór
• Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do
krojenia z litego drewna bukowego i kosz na
naczynia

RONDOVAL

RONDOVAL

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

45cm

Głębokość komór

Ø 535 mm

Ø 535 mm

stal szlachetna
szczotkowana

Zalecana bateria
BLANCO MIDA-S

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCO
Wersja

513 313

stal szlachetna
dekor

521 454
513 314

Akcesoria opcjonalne

521 454

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
bukowego
szlachetnej

BLANCO SELECT 45/2

218 421

518 721

220 574
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BLANCO TIPO 45
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Nowa definicja komfortu
• Obszerna komora główna
• Estetyczne wzornictwo
• Wygodny ociekacz

BLANCO TIPO
Wersja

45 S

45 S Compact

45 S Mini

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

45cm

45cm

45cm

45cm

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS

420
500

605

330

40

40

Zlewozmywaki
stalowe

Szerokość szafki dolnej w cm

45

Głębokość komór

160 mm

160 mm

170 mm

160 mm

stal szlachetna
szczotkowana

519 425

513 015

513 442

516 053

515 337

511 942

513 441

516 524

515 337

513 675

516 525

515 337

stal szlachetna
matowa
stal szlachetna
dekor

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

507 829

517 467
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BLANCO TIPO 6
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Zlewozmywak z komorą w rozmiarze XL
• Niedrogi zlewozmywak klasy Comfort
• Wyjątkowo duże i głębokie komory
• Prosty, klasyczny ociekacz

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

6

6 Basic

6S

6 S Basic

XL 6 S

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

60cm

60cm

60cm

60cm

60cm

160/130 mm

160/80 mm

160/130 mm

160/90 mm

180 mm

514 813

511 580

512 300

511 908

511 929

512 303

stal szlachetna
szczotkowana
stal szlachetna
matowa

511 949

Akcesoria opcjonalne

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCO TIPO
Wersja

515 337
515 337

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½” z sitkami

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia z białego CapFlow™ Nakładka na
bukowego
tworzywa
odpływ

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

218 313

517 469

217 611

517 666

BLANCO TIPO XL 6 S
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½” z sitkiem
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BLANCO TIPO 8
bez korka automat.
stal szlachetna
Nowa definicja komfortu
• Obszerne komory
• Estetyczne wzornictwo
• Wygodny ociekacz

BLANCO TIPO
Wersja

Zlewozmywaki
stalowe

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór
stal szlachetna
matowa
stal szlachetna
szczotkowana

Akcesoria opcjonalne

8

8 Compact

8S

8 S Compact

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

Odwracalny

80cm

80cm

80cm

80cm

160/160 mm

170/170 mm

165/165 mm

160/160 mm

511 924

513 459

511 925

516 052

Zalecana bateria
BLANCO KANO-S

521 503

513 014

521 503

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½’’ z sitkami

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

220 573

517 467
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BLANCO TIPO 9
bez korka automat.
stal szlachetna
Nowa definicja komfortu
• Obszerne komory
• Estetyczne wzornictwo
• Wygodny ociekacz

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

XL 9

XL 9 S

Odwracalny

Odwracalny

90cm

175/160 mm

90cm 90x90cm
60cm

175/160 mm

stal szlachetna
matowa
stal szlachetna
szczotkowana

Akcesoria opcjonalne

9E

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCO TIPO
Wersja

160/35 mm
511 582

511 926

515 337

511 927

515 337

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½” z sitkami

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

220 573

517 469

BLANCO TIPO 9 E
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½” z sitkiem
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BLANCO FLEX
bez korka automat.
stal szlachetna
Po prostu praktyczny
• Ociekacz wyposażony w odpływ
• Zlewozmywak odwracalny

Zlewozmywaki
stalowe

BLANCO FLEX
Wersja

Pro 45 S

Mini

Odwracalny

Odwracalny

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

45cm

Głębokość komór

155 mm

150 mm

stal szlachetna
matowa

521 007

511 918

515 337

512 032

515 337

stal szlachetna
dekor

Akcesoria opcjonalne

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
1 ½”

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
bukowego
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

225 685

517 468
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514 238

BLANCO FLEX Pro 45 S
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½” z sitkiem

BLANCO TOP
stal szlachetna matowa

BLANCO TOP EE 3 x 4
stal szlachetna matowa

30

Wersja/kolor
stal szlachetna matowa

Szerokość szafki
dolnej w cm

501 067

armatura
222 458
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 240 x 370 x 150 mm
Wymiary otworu: 312 x 452 mm
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie
BLANCO TOP EE 4 x 4
stal szlachetna matowa

45

Wersja/kolor
stal szlachetna matowa

Głębokość komór: 150 mm
Szerokość szafki
dolnej w cm

501 065

armatura
222 458
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm
Wymiary otworu: 417 x 452 mm

BLANCO TOP EES 8 x 4
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

500 370

Głębokość komór: 150 mm

45

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
222 458
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm
Wymiary otworu: 842 x 417 mm
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie
BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2
stal szlachetna matowa

45

Wersja/kolor
stal szlachetna matowa

Głębokość komór: 150 mm
Szerokość szafki
dolnej w cm

521 452

armatura
222 458
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 400 x 400 x 200 mm
Wymiary otworu: 483 x 483 mm
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie
BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3
stal szlachetna matowa

Głębokość komór: 200 mm

45

Wersja/kolor
stal szlachetna matowa

521 453

przelew rurowy

369 964

Szerokość szafki
dolnej w cm

Wymiary komór: 400 x 400 x 300 mm
Wymiary otworu: 483 x 483 mm
Wskazówka:
przelew rurowy należy zamawiać oddzielnie

Głębokość komór: 300 mm

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
bukowego
szlachetnej
225 685

514 238
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Zlewozmywaki
BLANCO TOP

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

BLANCO TOP
stal szlachetna matowa

BLANCO TOP ED 8 x 4
stal szlachetna matowa

80

Wersja/kolor
stal szlachetna matowa

Szerokość szafki
dolnej w cm

501 073

armatura
504 748
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm
Wymiary otworu: 762 x 417 mm
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie
BLANCO TOP EZ 8 x 4
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

500 372

Głębokość komór: 150/150 mm

90

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
137 034
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm
Wymiary otworu: 842 x 417 mm

Zlewozmywaki
BLANCO TOP

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie
BLANCO TOP EZS 11 x 4
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

500 847

Głębokość komór: 150/150 mm

80

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
137 034
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm
240 x 340 x 150 mm
Wymiary otworu: 1082 x 417 mm
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie
BLANCO TOP EZS 12 x 4-2
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

500 374

Głębokość komór: 150/150 mm

90

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
137 034
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm
Wymiary otworu: 1217 x 417 mm
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

Głębokość komór: 150/150 mm

Akcesoria opcjonalne

Podwójna armatura przelewowo-odpływowa z otworami
1 ½”
504 748
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Deska do krojenia z drewna Kosz na naczynia ze stali
bukowego
szlachetnej

Ociekacz z czarnego
tworzywa

225 685

230 734

514 238

BLANCO R-ES
stal szlachetna matowa

BLANCO R-ES 8 x 5
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

510 499

40

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
222 458
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm
W przypadku zlewozmywaków nakładanych, odwracalnych:
Wysokość krawędzi: 30 mm
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.
BLANCO R-ES 8 x 6
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

510 500

Głębokość komór: 150 mm

40

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
222 458
przelewowo-odpływowa
Wymiary komory: 340 x 370 x 150 mm
Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.
Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

510 501

40

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
222 458
przelewowo-odpływowa
Wymiary komory: 340 x 370 x 150 mm
Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.
BLANCO R-ES 10 x 5
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

510 502

Głębokość komór: 150 mm

40

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
222 458
przelewowo-odpływowa
Wymiary komory: 340 x 370 x 150 mm
Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.
BLANCO R-ES 10 x 6
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

510 503

Głębokość komór: 150 mm

40

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
222 458
przelewowo-odpływowa
Wymiary komory: 340 x 370 x 150 mm
Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Głębokość komór: 150 mm

Akcesoria opcjonalne

Armatura przelewowo-odpływowa z otworem 1 ½”

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

Listwa przyścienna uszczel- Listwa przyścienna uszczel- Listwa przyścienna uszczelniająca 800 mm
niająca 1000 mm
niająca 1200 mm

222 458

514 238

137 075

137 077

137 078
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Zlewozmywaki
wpuszczane w blat

BLANCO R-ES 9 x 6
stal szlachetna matowa

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ZS
stal szlachetna matowa

BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

510 504

80

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
137 034
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm
W przypadku zlewozmywaków nakładanych odwracalnych:
Wysokość krawędzi: 30 mm
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.
BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2
stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny

stal szlachetna matowa

510 505

Głębokość komór: 150/150 mm

80

Szerokość szafki
dolnej w cm

armatura
137 034
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm
Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.

Zlewozmywaki
wpuszczane w blat

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.
BLANCO Z 8 x 5
stal szlachetna matowa

Głębokość komór: 150/0 mm

80

Wersja/kolor
stal szlachetna matowa

Szerokość szafki
dolnej w cm

518 219

armatura
504 748
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm
Dotyczy wszystkich zlewozmywaków nakładanych (z wyjątkiem modeli odwracalnych):
krawędź o wysokosci 30 mm, tylna krawędź zagięta w górę.
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.
BLANCO Z 8 x 6
stal szlachetna matowa

Głębokość komór: 150 mm

80

Wersja/kolor
stal szlachetna matowa

Szerokość szafki
dolnej w cm

518 221

armatura
504 748
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm
Dotyczy wszystkich zlewozmywaków nakładanych (z wyjątkiem modeli odwracalnych):
krawędź o wysokosci 30 mm, tylna krawędź zagięta w górę.
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.
BLANCO Z 10 x 6
stal szlachetna matowa

Głębokość komór: 150/150 mm

100

Wersja/kolor
stal szlachetna matowa

Szerokość szafki
dolnej w cm

518 222

armatura
504 748
przelewowo-odpływowa
Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm
Dotyczy wszystkich zlewozmywaków nakładanych (z wyjątkiem modeli odwracalnych):
krawędź o wysokosci 30 mm, tylna krawędź zagięta w górę.
Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Głębokość komór: 150 mm

Akcesoria opcjonalne

Podwójna armatura
przelewowo-odpływowa
z otworami 1 ½”
137 034
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Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

Listwa przyścienna uszczel- Listwa przyścienna uszczel- Listwa przyścienna uszczelniająca 800 mm
niająca 1000 mm
niająca 1200 mm

514 238

137 075

137 077

137 078

Program komór BLANCO
Różnorodność projektów, materiałów i opcji montażu

BLANCO oferuje komory w różnych roz-

Komory

miarach do wszystkich szafek dolnych
o standardowych wymiarach.
Oprócz komór pojedynczych dostępne są
również modele z dwiema komorami oraz
komorami małymi.

Aby spełnić wymagania klientów komory

Materiały i kolory można dobrać do oto-

BLANCO produkowane są ze wszystkich

czenia – w tej samej tonacji lub tak, aby

trzech typowych materiałów:

stanowiły wyraźny akcent.

stali szlachetnej, kompozytu SILGRANIT

®

PuraDur® i ceramiki.
Wzór komory można wybrać w zależności
od stylu mieszkania, od klasycznego po
prosty styl nowoczesny.

Wersja klasyczna montowana jest
od góry.
Przeznaczona jest do wszystkich
rodzajów blatów i umożliwia łatwy
oraz szybki montaż.

Wiele komór można montować także
na równi z blatem, eliminując tym
samym przeszkadzające krawędzie.

Bardzo popularny jest montaż od dołu
w blatach wykonanych z kamienia
naturalnego lub sztucznego.
Bezstopniowa instalacja zapewnia
harmonijny wygląd.
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Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

Komory

BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej

Nowa koncepcja krawędzi funkcyjnej

i stanowią bezpieczne podparcie na krawędzi

BLANCO sprawia, że zwykła komora staje

wewnątrz komory. Możliwości zastosowa-

się kompletnym zlewozmywakiem.

nia szyn ETAGON są różnorodne, zarówno

Dzięki zintegrowanej krawędzi można ko-

z wykorzystaniem ogólnodostępnych ak-

rzystać z komory równocześnie na trzech

cesoriów, jak i doskonale dopasowanego

poziomach: z poziomu komory, z kra-

wyposażenia BLANCO, w zależności od

wędzi w komorze i krawędzi zewnętrznej

Państwa potrzeb czy przyzwyczajeń.

zlewozmywaka - wykorzystując przy tym

Dostępny w trzech wariantach

przemyślane akcesoria i sprytne detale.
BLANCO ETAGON łączy funkcjonalność
z wysoką estetyką. Dzięki elegancko poprowadzonym krawędziom i wyposażeniu
komory w zakryty przelew C-overflow® i innowacyjny system odpływowy BLANCO InFino®
zlewozmywak BLANCO ETAGON nadaje
wyrazistości każdej nowoczesnej kuchni.

Wykorzystanie komory równocześnie na trzech
poziomach.

Cechą szczególną jest koncepcja systemowa polegająca na dopasowaniu geometrii
komory i szyn ETAGON. Wykonane ze stali
szlachetnej uzupełniają środkowy poziom

ETAGON występuje w różnych rozmiarach i wersjach, w tym w wersji ze sprawdzonego kompozytu
SILGRANIT® PuraDur® (od strony 167).
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Jako BLANCO ETAGON 500-IF do montażu
wpuszczanego lub na równi z blatem.

BLANCO ETAGON-IF/A
z korkiem automat.
stal szlachetna polerowana
Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

500-IF/A

700-IF/A

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

521 748

524 274

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

Komory stalowe

BLANCO ETAGON
Wersja

Możliwość montażu na równi z blatem

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny z sitkiem 3 ½’’ InFino®
(z dźwignią), zestaw montażowy

Zestaw szyn ETAGON

Deska do krojenia z drewna Odsączarka wielofunkcyjna
jesionowego
ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 700

230 734

231 396
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BLANCO ETAGON-IF
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana
Genialne rozwiązanie: komora piętrowa
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

Komory stalowe

BLANCO ETAGON
Wersja

500-IF

700-IF

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

521 840

524 272

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

Możliwość montażu na równi z blatem

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy

Zestaw szyn ETAGON
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PushControl® Zestaw
modyfikujący

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia ze srebrjesionowego
nego szkła hartowanego

525 272

230 700

227 697

BLANCO ETAGON-U
z korkiem automat.
stal szlachetna polerowana
Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

500-U

700-U

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

521 750

524 271

W cenie zawarte są

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

Akcesoria opcjonalne

Komory stalowe

BLANCO ETAGON
Wersja

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny z sitkiem 3 ½’’ InFino®
(z dźwignią), zestaw montażowy

Zestaw szyn ETAGON

Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
jesionowego

Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

230 700

231 396

238 482
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BLANCO ETAGON-U
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana
Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

Komory stalowe

BLANCO ETAGON
Wersja

500-U

700-U

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

521 841

524 270

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S

521 547

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
z sitkiem 3 ½’’ InFino®, zestaw montażowy

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn ETAGON

PushControl® Zestaw
modyfikujący

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia ze srebrjesionowego
nego szkła hartowanego

525 272

230 700

152

227 697

BLANCO ANDANO-IF/A
z korkiem automat.
stal szlachetna polerowana
Harmonia stali szlachetnej
• Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
• Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
• Elegancko zaprojektowany obszar roboczy ze
zintegrowaną listwą na baterię tylko w jednym
otworze w blacie
• Zlewozmywak wyposażony w przelew
C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Eleganckie akcesoria dostępne opcjonalnie
BLANCO ANDANO
Wersja

400-IF/A

500-IF/A

700-IF/A

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

522 993

522 994

340/180-IF/A

340/340-IF/A

400/400-IF/A

60cm

80cm

90cm

190 mm

190/130 mm

190/190 mm

190/190 mm

522 995

522 996

522 997

522 998

Prawa komora

Zalecana bateria
BLANCO VONDA

Komory stalowe

518 434

Możliwość montażu na równi z blatem
Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów.
W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego InFino®, wówczas korek automatyczny InFino®
należy zastąpić korkiem manualnym InFino®.
W celu zamiany korka automatycznego na manualny należy dokupić zestaw modyfikacyjny nr art. 232 460.

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½‘‘ InFino® z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią
(otwór Ø 14 mm), zestaw montażowy (bez
uszczelki)

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Odsączarka ze stali
jesionowego
szlachetnej

Mata uniwersalna

235 906

230 700

238 482

227 692

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½‘‘ InFino® z sitkami, pojedynczy
korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (otwór Ø 14 mm), zestaw
montażowy (bez uszczelki)
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BLANCO ANDANO-IF
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana
Harmonia stali szlachetnej
• Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
• Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
• Zlewozmywak wyposażony w przelew
C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany
tradycyjny lub na równi z blatem
• Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia
i odsączarka ze stali
szlachetnej jako opcja

Komory stalowe

BLANCO ANDANO
Wersja

180-IF

340-IF

400-IF

450-IF

500-IF

700-IF

Szerokość szafki dolnej w cm

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

80cm

Głębokość komór

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

522 951

522 953

522 957

522 961

522 965

522 969

Zalecana bateria
BLANCO VONDA

518 434

Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ InFino® z sitkiem, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Odsączarka ze stali
jesionowego
szlachetnej

Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

235 906

230 700

227 697
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227 692

BLANCO ANDANO-IF
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana
Harmonia stali szlachetnej
• Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
• Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
• Zlewozmywak wyposażony w przelew
C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany
tradycyjny lub na równi z blatem
• Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia
i odsączarka ze stali
szlachetnej jako opcja

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

340/180-IF

340/180-IF

340/340-IF

400/400-IF

Lewa komora

Prawa komora

60cm

60cm

80cm

90cm

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

190/190 mm

522 975

522 973

522 981

522 985

stal szlachetna
polerowana

Zalecana bateria
BLANCO VONDA

518 434

Komory stalowe

BLANCO ANDANO
Wersja

Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’ InFino® z sitkami, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

PushControl® Zestaw
modyfikujący

Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
jesionowego

235 906

525 272

230 700

238 482
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BLANCO ANDANO-U
z korkiem automat.
stal szlachetna polerowana
Harmonia stali szlachetnej
• Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
• Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
• Zlewozmywak wyposażony w przelew
C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Eleganckie akcesoria dostępne opcjonalnie

Komory stalowe

BLANCO ANDANO
Wersja

340-U

400-U

450-U

500-U

700-U

Szerokość szafki dolnej w cm

40cm

45cm

50cm

60cm

80cm

Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

522 956

522 960

522 964

522 968

522 972

Akcesoria opcjonalne

518 434

W cenie zawarte są

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia ze srebr- Odsączarka ze stali
jesionowego
nego szkła hartowanego
szlachetnej

235 906

230 700
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Zalecana bateria
BLANCO VONDA

227 697

227 692

armatura przelewowo-odpływowa , korek
3 ½’’ InFino® z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą,
chromowaną dźwignią (należy wykonać
otwór w blacie o średnicy 14 mm), zestaw
montażowy (bez uszczelki)

BLANCO ANDANO-U
z korkiem automat.
stal szlachetna polerowana
Harmonia stali szlachetnej
• Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
• Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
• Zlewozmywak wyposażony w przelew
C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Eleganckie akcesoria dostępne opcjonalnie

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

340/180-U

340/180-U

Lewa komora

Prawa komora

60cm

60cm

190/130 mm
522 980

stal szlachetna
polerowana

340/340-U

500/180-U

500/180-U

Lewa komora

Prawa komora

80cm

80cm

80cm

90cm

190/130 mm

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

522 978

522 984

522 992

522 990

522 988

Akcesoria opcjonalne

400/400-U

Zalecana bateria
BLANCO VONDA

518 434

Komory stalowe

BLANCO ANDANO
Wersja

W cenie zawarte są

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia ze srebr- Odsączarka ze stali
jesionowego
nego szkła hartowanego
szlachetnej

235 906

230 700

227 697

armatura przelewowo-odpływowa,
2 korki 3 ½’’ InFino® z sitkami, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą,
chromowaną dźwignią (należy wykonać
otwór w blacie o średnicy 14 mm), zestaw
montażowy (bez uszczelki)

227 692
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BLANCO ANDANO-U
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana
Harmonia stali szlachetnej
• Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
• Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
• Zlewozmywak wyposażony w przelew
C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia
i odsączarka ze stali szlachetnej

Komory stalowe

BLANCO ANDANO
Wersja

180-U

340-U

400-U

450-U

500-U

700-U

Szerokość szafki dolnej w cm

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

80cm

Głębokość komór

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

stal szlachetna
polerowana

522 952

522 955

522 959

522 963

522 967

522 971

Akcesoria opcjonalne

Zalecana bateria
BLANCO VONDA

518 434

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ InFino® z sitkiem, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia ze srebr- Ociekacz z czarnego
jesionowego
nego szkła hartowanego
tworzywa

235 906

230 700
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227 697

230 734

BLANCO ANDANO-U
bez korka automat.
stal szlachetna polerowana
Harmonia stali szlachetnej
• Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
• Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
• Zlewozmywak wyposażony w przelew
C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
• Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
• Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia
i odsączarka ze stali szlachetnej

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

340/180-U

340/180-U

Lewa komora

Prawa komora

60cm

60cm

190/130 mm
522 979

stal szlachetna
polerowana

340/340-U

500/180-U

500/180-U

Lewa komora

Prawa komora

80cm

80cm

80cm

90cm

190/130 mm

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

522 977

522 983

522 991

522 989

522 987

Akcesoria opcjonalne

400/400-U

Zalecana bateria
BLANCO VONDA

518 434

Komory stalowe

BLANCO ANDANO
Wersja

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’ InFino® z sitkami, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

PushControl® Zestaw
modyfikujący

Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
jesionowego

235 906

525 272

230 700

238 482
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BLANCO SUPRA-IF/A
z korkiem automat.
stal szlachetna szczotkowana

Komory stalowe

Klasyczna linia komór z płaskimi krawędziami IF
• Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie
różnorodnych kombinacji
• Do indywidualnego łączenia komór głównych
i dodatkowych
• Dzięki zintegrowanej listwie na baterię konieczność wycięcia tylko jednego otworu w blacie
• Eleganckie płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż wpuszczany w blat, jak i na równi z blatem
• Opcjonalnie dostępne praktyczne akcesoria

BLANCO SUPRA
Wersja

400-IF/A

500-IF/A

340/180-IF/A

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

60cm

Głębokość komór

175 mm

175 mm

175/130 mm

stal szlachetna
szczotkowana

523 357

523 362

523 367

Prawa komora

Zalecana bateria
BLANCO CARENA

520 766

Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny
z okrągłą, chromowaną dźwignią, zestaw
montażowy (bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na
Mata uniwersalna
naczynia ze stali szlachetnej

235 906

224 787

223 297
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238 482

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½‘‘ z sitkami, pojedynczy korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią,
zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO SUPRA-IF/A
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Klasyczna linia komór z płaskimi krawędziami IF
• Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie
różnorodnych kombinacji
• Do indywidualnego łączenia komór głównych
i dodatkowych
• Eleganckie płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż wpuszczany w blat, jak i na równi z blatem
• Opcjonalnie dostępne praktyczne akcesoria

BLANCO SUPRA
Wersja

400-IF/A

500-IF/A

340/180-IF/A

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

60cm

Głębokość komór

175 mm

175 mm

175/130 mm

stal szlachetna
szczotkowana

523 358

523 363

523 368

Prawa komora

Zalecana bateria
BLANCO CARENA

Komory stalowe

520 766

Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy (bez
uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na
Ociekacz z czarnego
naczynia ze stali szlachetnej tworzywa

235 906

224 787

223 297

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½‘‘ z sitkami, zestaw montażowy (bez
uszczelki)

230 734
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BLANCO SUPRA-IF
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Klasyczna linia komór z płaskimi krawędziami IF
• Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie
różnorodnych kombinacji
• Do indywidualnego łączenia komór głównych
i dodatkowych
• Eleganckie płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż wpuszczany w blat, jak i na równi z blatem
• Opcjonalnie dostępne praktyczne akcesoria

Komory stalowe

BLANCO SUPRA
Wersja

400-IF

500-IF

340/180-IF
Prawa komora

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

60cm

Głębokość komór

175 mm

175 mm

175/130 mm

stal szlachetna
szczotkowana

523 356

523 361

523 366

Zalecana bateria
BLANCO CARENA

520 766

Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy (bez
uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

Mata uniwersalna

Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

235 906

224 787

238 482

223 297
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BLANCO SUPRA 340/180-IF
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½‘‘ z sitkami, zestaw montażowy (bez
uszczelki)

BLANCO SUPRA-U
z korkiem automat.
stal szlachetna szczotkowana
Seria klasycznych komór
• Wszechstronny program z licznymi kombinacjami
• Do indywidualnych aranżacji komór głównych
i dodatkowych
• Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

R60

340-U

400-U

450-U

500-U

340/180-U

340/180-U

Lewa komora

Prawa komora

Szerokość szafki dolnej w cm

40cm

45cm

50cm

60cm

60cm

60cm

Głębokość komór

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175/130 mm

175/130 mm

stal szlachetna
szczotkowana

518 200

518 202

518 204

518 206

525 217

525 215

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S

520 767

Komory stalowe

BLANCO SUPRA
Wersja

W cenie zawarte są
Akcesoria opcjonalne

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem, korek automatyczny
z okrągłą, chromowaną dźwignią (należy
wykonać otwór w blacie o średnicy
14 mm), zestaw montażowy (bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Kosz wielofunkcyjny na
Ociekacz z czarnego
naczynia ze stali szlachetnej tworzywa

CapFlow™ Nakładka na
odpływ

235 906

223 297

517 666

230 734

BLANCO SUPRA 340/180-U
Armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki z sitkami 3 ½’’, pojedynczy korek
automatyczny z dźwignią (otwór Ø 14 mm
we własnym zakresie), zestaw montażowy
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BLANCO SUPRA-U
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Klasyczna linia komór do montażu podwieszanego
• Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie
różnorodnych kombinacji
• Do indywidualnego łączenia komór głównych
i dodatkowych, z miejscem na ociekacz i akcesoria
• Optymalne umiejscowienie odpływu i przelewu
• Płaski brzeg ułatwiający montaż

R60

Komory stalowe

BLANCO SUPRA
Wersja

180-U

180-U*

340-U

400-U

450-U

500-U

Szerokość szafki dolnej w cm

30cm

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

Głębokość komór

130 mm

130 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

stal szlachetna
szczotkowana

518 197

518 198

518 199

518 201

518 203

518 205

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S

520 767

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa.

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem, zestaw montażowy (bez
uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Kosz wielofunkcyjny na
Mata uniwersalna
naczynia ze stali szlachetnej

CapFlow Nakładka na
odpływ

235 906

223 297

517 666
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238 482

™

* BLANCO SUPRA 180-U
stalowa odsączarka, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½’’ z sitkiem,
zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO SUPRA-U
bez korka automat.
stal szlachetna szczotkowana
Klasyczna komora do montażu podwieszanego
• Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

R60

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

340/180-U

340/180-U

Lewa komora

Prawa komora

60cm

60cm

80cm

175/130 mm

175/130 mm

175/175 mm

525 216

525 214

519 716

stal szlachetna
szczotkowana

340/340-U

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S

520 767

Komory stalowe

BLANCO SUPRA
Wersja

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa.

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½’’ z sitkami, zestaw montażowy (bez
uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

Kosz wielofunkcyjny na
Ociekacz z wkładem ze stali CapFlow™ Nakładka na
naczynia ze stali szlachetnej szlachetnej
odpływ

235 906

223 297

513 485

517 666
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Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

Nowa koncepcja krawędzi funk-

Możliwości zastosowania szyn ETAGON

posażenia BLANCO, w zależności od

cyjnej BLANCO sprawia, że zwykła

są różnorodne, zarówno z wykorzysta-

Państwa potrzeb czy przyzwyczajeń.

komora staje się kompletnym zle-

niem ogólnodostępnych akcesoriów,

wozmywakiem. Dzięki zintegrowanej

jak i doskonale dopasowanego wy-

krawędzi można korzystać z komory
równocześnie na trzech poziomach:
z poziomu komory, z krawędzi w komorze i krawędzi zewnętrznej zlewozmywaka - wykorzystując przy tym
przemyślane akcesoria i sprytne detale.
BLANCO ETAGON łączy funkcjonalność
z wysoką estetyką. Dzięki elegancko
poprowadzonym krawędziom i wyposażeniu komory w zakryty przelew
C-overflow® i innowacyjny system

Perfekcyjne przygotowywanie potraw na wielu
poziomach.

odpływowy BLANCO InFino® zlewozmywak BLANCO ETAGON nadaje wyrazistości każdej nowoczesnej kuchni.
Cechą szczególną jest koncepcja systemowa polegająca na dopasowaniu
geometrii komory i szyn ETAGON. Wykonane ze stali szlachetnej uzupełniają
środkowy poziom i stanowią bezpieczne
podparcie na krawędzi wewnątrz komory.
Szeroka gama różnych rozwiązań, w tym ze stali
szlachetnej. Więcej informacji na stronie 149.
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Przestronna listwa w ETAGON 6 i 8 zapewnia dużo
miejsca na baterię oraz inne akcesoria kuchenne.

BLANCO ETAGON-U
bez korka automat.
SILGRANIT® PuraDur®
Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
• Do montażu podwieszanego, zwłaszcza w połączeniu z blatami granitowymi

500-U

700-U

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

80cm

Głębokość komór

200 mm

200 mm

czarny

525 887 *

525 891*

526 171*

antracyt

522 227

525 167

518 438

szarość
skały

522 228

525 168

518 804

alumetalik

522 229

525 169

518 439

perłowoszary

522 230

525 170

520 745

biały

522 231

525 171

518 441

jaśmin

522 232

525 172

518 442

tartufo

522 234

525 174

517 591

kawowy

522 236

525 176

518 446

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON
Wersja

518 445

* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Zestaw szyn ETAGON

PushControl® Zestaw
modyfikujący

Deska do krojenia z drewna Odsączarka wielofunkcyjna
jesionowego
ze stali szlachetnej

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

525 272

230 700

512 471

227 689

167

Program eleganckich, prostych komór

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SUBLINE

Maksymalny rozmiar w wersji podwiesza-

Szeroka oferta spełniająca wysokie wyma-

nej.

gania.

BLANCO SUBLINE to elegancka seria komór

Wersje SUBLINE z podzieloną komorą

wykonanych z kompozytu SILGRANIT® lub

zwiększają jej funkcjonalność i ułatwiają pracę

z ceramiki, która również spełnia najwyższe

w kuchni: podczas gdy w mniejszej komorze

wymagania. Minimalne promienie zaokrąglenia

odsącza się warzywa, w komorze głównej

komory zapewniają jej maksymalną pojem-

można opłukać naczynia.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®-paleta kolorów

czarny

antracyt

szarość skały

alumetalik

perłowoszary

biały

jaśmin

szampan

tartufo

ność i nadają tej designerskiej linii prosty,
purystyczny charakter. Komora SUBLINE

SUBLINE 700-U Level posiada wewnątrz

chowa się w podbudowie i harmonijnie

komory niską półkę służącą do odstawiania

wpasowuje w blat, co jest obowiązkowym

i suszenia naczyń. Można na niej umieścić

elementem nowoczesnych, minimalistycznych

wielofunkcyjny, stalowy koszyk. Funkcjonal-

kuchni. Niezależnie od tego, czy wyposażona

ność komory zwiększają pozostałe akcesoria,

jest w stalową ramkę, czy jest pojedynczą,

takie jak deski do krojenia, szyny czy kratka

obszerną komorą w rozmiarze XL, BLANCO

ociekowa.

SUBLINE zachwyca ponadczasowym wyglądem i łatwością obsługi, bez względu na to

kawowy

BLANCO ceramika - paleta kolorów

czarny

bazaltowy

biały połysk

magnolia
połysk

czy jest wykonana z kompozytu SILGRANIT®
czy z ceramiki.
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Rozszerzona gama komór

SUBLINE 160-U

SUBLINE 320-U

SUBLINE 320-F

SUBLINE 400-U

SUBLINE 400-F

SUBLINE 340/160-U

SUBLINE 340/160-F

SUBLINE 500-U

SUBLINE 500-F

SUBLINE 500-IF SteelFrame

SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SUBLINE 700-U

SUBLINE 700-U level

SUBLINE 350/350-U

SUBLINE 800-U

SUBLINE 480/320-U

SUBLINE 430/270-U

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

Komory z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

Komory z ceramiki PuraPlus®

SUBLINE 375-U

SUBLINE 500-U

SUBLINE 350/150-U
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BLANCO SUBLINE-U
bez korka automat.
SILGRANIT® PuraDur®
Niezwykły design komór podwieszanych z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
• Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki
specjalnej technologii produkcji i montażu
• Montaż niewymagający dodatkowego nakładu
pracy
• Komory podwieszane spełniające wysokie wymagania kreatywnych użytkowników
• Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
• Kompletny program różnorodnych rozwiązań
uwzględniających zastosowanie małych i dużych
komór
• Zlewozmywak wyposażony w przelew
C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SUBLINE
Wersja

160-U

320-U

400-U

500-U

700-U

800-U

Szerokość szafki dolnej w cm

30cm

40cm

50cm

60cm

80cm

90cm

Głębokość komór

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

220 mm

czarny

525 981*

525 983*

525 990 *

525 995 *

526 001*

526 005 *

526 171*

antracyt

523 396

523 406

523 422

523 432

523 442

523 141

518 438

szarość
skały

523 397

523 407

523 423

523 433

523 443

523 142

518 804

alumetalik

523 398

523 408

523 424

523 434

523 444

523 143

518 439

perłowoszary

523 399

523 409

523 425

523 435

523 445

523 144

520 745

biały

523 400

523 410

523 426

523 436

523 446

523 145

518 441

jaśmin

523 401

523 411

523 427

523 437

523 447

523 146

518 442

szampan

523 402

523 412

523 428

523 438

523 448

523 147

517 591

tartufo

523 403

523 414

523 429

523 439

523 449

523 148

518 446

kawowy

523 405

523 415

523 431

523 441

523 451

523 150

518 445

W cenie zawarte są

Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
jesionowego

Deska do krojenia ze srebr- BLANCO SOLON-IF, montaż
nego szkła hartowanego
na równi z blatem

235 906

230 700

227 697

170

238 482

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

512 471

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ InFino® z sitkiem, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

BLANCO SUBLINE-U
bez korka automat.
SILGRANIT® PuraDur®
Niezwykły design komór podwieszanych z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
• Komora podwieszana dla wymagających
• Ponadczasowa, elegancka forma komory
• 2 w 1: dwie komory, jeden otwór w blacie
• Kompletny program umożliwiający różnorodne
aranżacje
• Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®

700-U Level

Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór

80cm

700-U Level*

340/160-U

340/160-U

Lewa komora

Prawa komora

350/350-U

80cm 90x90cm 90x90cm 80cm
60cm
60cm

480/320-U

430/270-U

Lewa komora

Lewa komora

90cm

80cm

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

200/140 mm

200/140 mm

190/130 mm

190/130 mm

200/200 mm

200/200 mm

200/200 mm

czarny

526 003 *

526 004 *

525 985 *

525 986 *

525 987 *

525 993 *

525 991*

526 171*

antracyt

523 452

523 538

523 548

523 558

523 574

523 584

523 151

518 438

szarość
skały

523 453

523 539

523 549

523 559

523 575

523 585

523 152

518 804

alumetalik

523 454

523 540

523 550

523 560

523 576

523 586

523 153

518 439

perłowoszary

523 455

523 541

523 551

523 561

523 577

523 587

523 154

520 745

biały

523 456

523 542

523 552

523 562

523 578

523 588

523 155

518 441

jaśmin

523 457

523 543

523 553

523 563

523 579

523 589

523 156

518 442

szampan

523 458

523 544

523 554

523 564

523 580

523 590

523 157

517 591

tartufo

523 459

523 545

523 556

523 565

523 581

523 591

523 158

518 446

kawowy

523 461

523 547

523 557

523 567

523 583

523 593

523 160

518 445

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SUBLINE
Wersja

W cenie zawarte są
* Dostępne od czerwca 2020 r
W cenie zawarte są

Zalecany sortownik

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki InFino® 3 ½’’ z sitkami, zestaw
montażowy (bez uszczelki)
BLANCO SUBLINE 700-U Level*
koszyk stalowy, armatura przelewowo-odpływowa, korek InFino® 3 ½’’ z sitkiem,
zestaw montażowy (bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych

PushControl® Zestaw
modyfikujący

Deska do krojenia z drewna Mata uniwersalna
jesionowego

BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

700-U Level*

525 272

230 700

512 471

238 482

BLANCO SUBLINE 700-U Level
armatura przelewowo-odpływowa, korek
InFino® 3 ½’’ z sitkiem, zestaw montażowy
(bez uszczelki)
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BLANCO SUBLINE-IF/A
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur® elegancko oprawiony
w stal szlachetną
• Innowacyjne, jedyne w swoim rodzaju połączenie
dwóch materiałów: stali szlachetnej i kompozytu
SILGRANIT® PuraDur®
• Ponadczasowa, elegancka komora o prostym
kształcie z płaską krawędzią IF
• Dzięki zintegrowanej listwie na baterię cały obszar
roboczy umieszczony jest w jednym wycięciu
w blacie
• Montaż nakładany, szczególnie polecany
w blatach z laminatu
• Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®
• Wyposażenie opcjonalne: deska z drewna jesionowego, odsączarka i ociekacz

BLANCO SUBLINE
Wersja

500-IF/A SteelFrame 500-IF/A SteelFrame

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

60cm

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

z korkiem
automat.

bez korka
automat.

Głębokość komór

190 mm

190 mm

czarny

525 999 *

526 000 *

517 593

antracyt

524 111

524 113

517 593

biały

524 112

524 114

517 593

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Odsączarka wielofunkcyjna
jesionowego
ze stali szlachetnej

Mata uniwersalna

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

235 906

230 700

238 482

520 782
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227 689

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ InFino® z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią
(w wersji z korkiem automatycznym)

BLANCO SUBLINE-IF
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur® elegancko oprawiony
w stal szlachetną
• Innowacyjne, jedyne w swoim rodzaju połączenie
dwóch materiałów: stali szlachetnej i kompozytu
SILGRANIT® PuraDur®
• Ponadczasowa, elegancka komora o prostym
kształcie z płaską krawędzią IF
• Model przeznaczony do montażu wpuszczanego
w blat, szczególnie polecany do blatów
z laminatu
• Możliwy również montaż na równi z blatem
w blatach kamiennych lub szklanych
• Wizualnie dopasowany do eleganckich, ceramicznych płyt grzewczych

500-IF SteelFrame

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

500-IF SteelFrame

60cm

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

z korkiem
automat.

bez korka
automat.

Głębokość komór

190 mm

190 mm

czarny

525 998 *

525 997 *

517 593

antracyt

524 108

524 107

517 593

biały

524 109

524 110

517 593

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SUBLINE
Wersja

W przypadku montażu baterii, pokrętła korka lub dozownika w blacie z laminatu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą - str. 288.
Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdą Państwo w naszym katalogu internetowym.
W przypadku blatów o grubości powyżej 15 mm należy wykonać od strony wewnętrznej blatu podcięcie pod przelew.
Szczegółowe wymiary i rysunki techniczne znajdą Państwo przy szablonach wycięcia poszczególnych modeli na stronie.

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Zestaw szyn nakładanych

Deska do krojenia z drewna Odsączarka wielofunkcyjna
jesionowego
ze stali szlachetnej

Mata uniwersalna

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

235 906

230 700

238 482

520 782

227 689

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½‘‘ InFino® z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią
(w wersji z korkiem automatycznym)
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Montaż na równi z blatem

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

Eleganckie rozwiązanie spełniające najwyższe wymagania

W przypadku montażu na równi z blatem
zlewozmywak i blat stanowią jedność - bez
zbędnych kantów.
Płaska krawędź IF:
• 1 model, 2 możliwości montażu
• Montaż na równi z blatem
• Montaż wpuszczany (pewny i szybki)

Dzięki temu czyszczenie blatu jest o wiele
prostsze - jednym ruchem ręki można łatwo
usunąć np. wodę lub okruchy z blatu. Dzięki bezstopniowemu połączeniu zlewozmywaka i blatu poszerzona zostaje powierzchnia robocza wokół zlewozmywaka.

Montaż na równi z blatem:
optyczna jedność zlewozmywaka i blatu, bez
zbędnych kantów, zapewniająca harmonijny
i ponadczasowy wygląd.

Popularne komory SUBLINE z kompozytu
SILGRANIT® PuraDur® teraz również w wersji do
montażu na równi z blatem.

Oprócz praktycznych zalet tego typu montażu na niewątpliwą uwagę zasługuje czystość linii, nadająca tym zlewozmywakom
niepowtarzalny design. Nowoczesny, płaski
wygląd kuchni może zostać łatwo osiągnięty przy zastosowaniu zintegrowanych
zlewozmywaków przeznaczonych do montażu na równi z blatem. To dotyczy również

Montaż podwieszany:
prawie bezstopniowy montaż od dołu, nadający
zlewozmywakowi nowoczesny, elegancki wygląd.
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zlewozmywaków wyposażonych w płaską
krawędź IF, a także modeli zamontowanych
przy pomocy montażu podwieszanego.

Praktyczne i higieniczne czyszczenie blatu:
wystarczy zetrzeć okruchy z powierzchni blatu do
zlewozmywaka.

Kolory

W zestawie
patrz str.

Wersja /
Model

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na
równi z blatem

SILGRANIT® PuraDur®

czarny

antracyt

szarość skały alumetalik

biały

jaśmin

kawowy

78

525 843*

523 193

523 194

78

525 842*

523 199

523 200

523 195

523 196

523 197

523 198

523 201

523 202

523 203

523 204

z deską do krojenia z drewna jesionowego

79

525 847*

523 225

523 226

523 227

523 228

523 229

523 230

ze szklaną deską do krojenia

79

525 846*

523 231

523 232

523 233

523 234

523 235

523 236

z deską do krojenia z drewna jesionowego

80

525 855*

523 483

523 484

523 485

523 486

523 487

523 488

ze szklaną deską do krojenia

80

525 854*

523 489

523 490

523 491

523 492

523 493

523 494

80

525 853*

524 663

524 664

524 665

524 666

524 667

524 668

80

525 852*

524 669

524 670

524 671

524 672

524 673

524 674

z deską do krojenia z drewna jesionowego

81

525 860*

523 520

523 521

523 522

523 523

523 524

523 525

ze szklaną deską do krojenia

81

525 859*

523 526

523 527

523 528

523 529

523 530

523 531

BLANCODELTA II-F

89

525 868**

523 670

523 671

523 672

523 673

523 674

523 675

90

526 043*

523 811

523 813

523 815

523 816

523 817

523 818

90

526 040*

523 832

523 833

523 834

523 836

523 837

523 839

91

526 049*

523 873

523 874

523 875

523 876

523 877

523 878

BLANCO AXIA III 45 S-F
z deską do krojenia z drewna jesionowego
ze szklaną deską do krojenia

BLANCO AXIA III 6 S-F
Prawa komora

BLANCO AXIA III 6 S-F
Lewa komora
z deską do krojenia z drewna jesionowego
ze szklaną deską do krojenia
BLANCO AXIA III XL 6 S-F

BLANCO ZENAR 45 S-F
Prawa komora
bez akcesoriów
BLANCO ZENAR 45 S-F
Lewa komora
bez akcesoriów
BLANCO ZENAR 5 S-F
Prawa komora
bez akcesoriów

Wszystkie zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® w wersji F wyposażone są w dźwignie korka automatycznego.
* Dostępne od czerwca 2020 r / ** Dostępne od sierpnia 2020 r
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Komory
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 5 S-F

Kolory

W zestawie
patrz str.

Wersja /
Model

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na
równi z blatem

SILGRANIT® PuraDur®

czarny

antracyt

antracyt

alumetalik

biały

jaśmin

kawowy

93

526 068*

523 902

523 903

523 904

523 905

523 906

523 908

93

526 065*

523 924

523 926

523 928

523 929

523 931

523 933

z deską do krojenia z drewna jesionowego

94

526 056*

524 082

524 083

524 084

524 085

524 087

524 097

ze szklaną deską do krojenia

94

526 055*

524 098

524 099

524 100

524 101

524 102

524 103

BLANCO ELON XL 6 S-F

101

525 884*

524 854

524 855

524 856

524 857

524 858

524 859

BLANCO DALAGO 45-F

105

525 870*

517 166

518 847

517 167

517 169

517 658

517 171

BLANCO DALAGO 5-F

105

525 872*

518 530

518 849

518 531

518 532

518 533

518 536

BLANCO DALAGO 6-F

105

525 875*

514 773

518 851

514 770

514 771

517 657

515 095

BLANCO DALAGO 8-F

105

525 878*

516 639

518 853

516 640

516 644

517 656

516 645

BLANCO SUBLINE 320-F

170

525 982*

523 416

523 417

523 418

523 419

523 420

523 421

BLANCO SUBLINE 400-F

170

525 988*

523 475

523 495

523 496

523 497

523 498

523 499

BLANCO SUBLINE 500-F

170

525 994*

523 532

523 533

523 534

523 535

523 536

523 537

BLANCO SUBLINE 340/160-F

171

525 984*

523 568

523 569

523 570

523 571

523 572

523 573

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
Prawa komora
bez akcesoriów

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
Lewa komora
bez akcesoriów
BLANCO ZENAR XL 6 S-F
Steamer Plus

* Dostępne od czerwca 2020 r
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Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

Ta koncepcja krawędzi funkcyjnej

Możliwości zastosowania szyn ETAGON

stwa potrzeb czy przyzwyczajeń.

BLANCO sprawia, że zwykła komora

są różnorodne, zarówno z wykorzysta-

Komory BLANCO ETAGON z ceramiki

staje się kompletnym zlewozmywakiem.

niem ogólnodostępnych akcesoriów, jak

PuraPlus dostępne są w wersji do monta-

Zintegrowana krawędź umożliwia korzy-

i doskonale dopasowanego wyposa-

żu podwieszanego

stanie z komory równocześnie na

żenia BLANCO, w zależności od Pań-

i wpuszczanego w blat.

Doskonałe przygotowywanie potraw na kilku
poziomach.

Również jako BLANCO ETAGON 6 do montażu od
góry ze zintegrowaną listwą na baterię.

Szeroki wybór modeli również ze stali szlachetnej.
Więcej informacji na stronie 149.

Komory ETAGON w różnych rozmiarach i wzorach
są również dostępne w znanym już wykończeniu
SILGRANIT® PuraDur® (od strony 166).

Komory
ceramiczne

BLANCO ETAGON z ceramiki PuraPlus®

3 poziomach: z poziomu komory,
z krawędzi w komorze i krawędzi zewnętrznej zlewozmywaka wykorzystując przy tym przemyślane akcesoria oraz sprytne detale.
BLANCO ETAGON łączy funkcjonalność z dopracowaną estetyką.
Eleganckie promienie i wyposażenie
komory w ukryty przelew
C-overflow® oraz innowacyjny system
odpływowy InFino® nadadzą wyrazistości każdej nowoczesnej kuchni.
Cechą szczególną jest koncepcja systemowa polegająca na dopasowaniu
geometrii komory i szyn ETAGON.
Wykonane ze stali szlachetnej uzupełniają
środkowy poziom i stanowią bezpieczne
podparcie na krawędzi wewnątrz komory.
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BLANCO ETAGON 500-U
bez korka automat.
BLANCO ceramika PuraPlus®
Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
• Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności
centrum zlewozmywakowego
• Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
• Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
• Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem
C-overflow® i systemem odpływowym InFino® —
eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

Z przyjazną dla środowiska
powłoką PuraPlus®

Komory
ceramiczne

BLANCO ETAGON
Wersja

500-U

Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

Głębokość komór

200 mm

czarny

525 155

516 708

bazaltowy

525 154

517 643

biały połysk

525 149

516 710

magnolia
połysk

525 150

519 750

W cenie zawarte są

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
z sitkiem 3 ½’’ InFino®, zestaw montażowy

Zestaw szyn ETAGON
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Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia ze srebr- Odsączarka ze stali
bukowego
nego szkła hartowanego
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

514 544

518 724

227 699

226 189

BLANCO SUBLINE-U
bez korka automat.
BLANCO ceramika PuraPlus®
Stylowa linia komór podwieszanych z ceramiki
PuraPlus®
• Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki
specjalnej technologii produkcji
• Montaż nie wymagający dodatkowego nakładu
pracy
• Najwyższy komfort pielęgnacji ceramiki
• Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
• System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości

Z ułatwiającą czyszczenie powierzchnią
PuraPlus®
BLANCO SUBLINE
Wersja

375-U

350/150-U

R18

500-U

Lewa komora

Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

60cm

Głębokość komór

185 mm

185/130 mm

185 mm

czarny

523 732

523 747

523 740

516 708

bazaltowy

523 731

523 746

523 739

517 643

biały połysk

523 726

523 741

523 733

516 710

magnolia
połysk

523 727

523 742

523 734

519 750

Komory
ceramiczne

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½’’ InFino® z sitkiem, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SUBLINE 350/150-U
armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 ½’’ i 1 ½’’ InFino® wyposażone
w sitka, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Deska do krojenia z drewna Deska do krojenia ze srebr- Mata uniwersalna
bukowego
nego szkła hartowanego

Podnoszona dźwignia
sterowania korka chrom

514 544

221 339

227 699

238 482
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Komory podwieszane BLANCO SUBLINE –
przykładowe konfiguracje
Indywidualne projekty oraz różnorodne połączenia komór głównych i dodatkowych
SILGRANIT® PuraDur®
60 cm Szafka dolna szerokości

SUBLINE 320-U

+

SUBLINE 160-U

+

Komory
ceramiczne

+

Łącznik
225 088

SUBLINE 320-U

Łącznik
225 088

90 cm Szafka dolna szerokości

SUBLINE 400-U

+

SUBLINE 320-U

+

+

SUBLINE 160-U

+

+

Łącznik
225 088

+

Łącznik
225 088

Łącznik
225 088

100 cm Szafka dolna szerokości

120 cm Szafka dolna szerokości

SUBLINE 500-U

SUBLINE 500-U

+
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SUBLINE 320-U

+

Łącznik
225 088

+

SUBLINE 375-U

+

Łącznik
225 088

120 cm Szafka dolna szerokości

+

SUBLINE 375-U

+

Łącznik
225 088

120 cm Szafka dolna szerokości

SUBLINE 500-U

SUBLINE 400-U

+

+

SUBLINE 500-U

100 cm Szafka dolna szerokości

SUBLINE 400-U

Łącznik
225 088

SUBLINE 320-U

+

90 cm Szafka dolna szerokości

SUBLINE 375-U

80 cm Szafka dolna szerokości

SUBLINE 160-U

+

70 cm Szafka dolna szerokości

SUBLINE 400-U

80 cm Szafka dolna szerokości

SUBLINE 500-U

Ceramika

+

SUBLINE 500-U

+

Łącznik
225 088

SUBLINE 500-U

+

Łącznik
225 088

Wskazówka dotycząca komór ceramicznych:
− Otwór na korek rozporowy o głębokości 15 mm
− Minimalna grubość blatu: 25 mm
− Przy montażu blat powinien wystawać max.
5 mm poza krawędź komory

Doskonałe baterie. Zaskakujące funkcje.
Inteligentne rozwiązania.
Technologia jutra: baterie Smart od BLANCO

Witamy w przyszłości, w świecie bate-

Volume

rii kuchennych! Asortyment produktów

Baterie Smart

Smart dostosowany jest do konkretnych
potrzeb w kuchni.
Innymi słowy: każda z trzech baterii
stanowi rozwiązanie innego, codziennego
problemu.
Trzy nowoczesne baterie przyszłości
z idealnymi rozwiązaniami do codziennego użytku w kuchni.

BLANCO EVOL-S Volume
Funkcja miarki - strona 187.

Trzy niepowtarzalne, fascynujące wła-

Senso

ściwości, które same w sobie stanowią

Filtr

mocne argumenty.
To po prostu sprytne.

BLANCO SOLENTA-S Senso

BLANCO System filtrujący

Obsługa bezdotykowa z funkcją Start-

Systemy filtrów i dopasowane baterie -

-Stop - strona 190.

strona 183.
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s. 191-192

•

s. 186

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Dźwignia po lewej stronie

•

•

Obsługa bezdotykowa

•

Funkcja miarki

•

System filtrujący

PVD*

•
•

•

Funkcje specjalne

•

•
•

•

•

•

Baterie Smart

BLANCO TRIMA z filtrem

s. 185
s. 184

w kolorze stali UltraResist

BLANCO SOLENTA-S Senso

•

Galwaniczne

BLANCO FONTAS II z filtrem
BLANCO FONTAS-S II z filtrem

s. 188-189

Funkcje
powierzchni

chrom

BLANCO EVOL-S Volume

LP

Wyciągana/wyjmowany wylewka prysznicowa

HP

Wyciągana/wyjmowana wylewka

Model

Wylewka rurowa

Segment baterii

Krótki przegląd baterii BLANCO Smart

PROFESSIONAL
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INDIVIDUAL

MzN

CLASSIC

SPECIAL

* Wykończenie powierzchni uzyskane poprzez PVD (fizyczne osadzanie z fazy gazowej)

Filtrowana woda. Wyrafinowany smak.

Baterie Smart

Systemy filtrujące BLANCO: uszlachetniona woda pitna dzięki
technologii wysokiej jakości filtrów BWT.

Świeża woda może być pyszna!
Kiedy jesteśmy spragnieni, nie ma nic
lepszego.
Jednakże również podczas delektowania
się herbatą, przygotowywania własnej
wody sodowej lub zamrażania kostek
lodu chcemy mieć pewność, że woda jest
dobrej jakości.
W takich przypadkach doskonałym wyborem są baterie Smart z filtrem BLANCO

Higieniczne: FONTAS II oraz FONTAS-S II są wyposażone w oddzielne doprowadzenie i oddzielną
wylewkę wody filtrowanej.

Wysokiej jakości filtr wielostopniowy BWT zapewnia mniejsze osadzanie się wapnia i lepszy smak.
Wysoka wydajność filtra zapewnia ponadto dłuższy okres użytkowania.

FONTAS-S II, FONTAS II oraz TRIMA.
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SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II z filtrem
Wykończenia powierzchni metaliczne
Filtrowana woda. Wyrafinowany smak.
• Unikalna bateria 3 w 1: woda filtrowana i niefiltrowana z jednej wyciąganej wylewki
• Oddzielne dźwignie: zimna/ciepła woda po prawej, woda filtrowana po lewej stronie
• Higieniczna: oddzielne doprowadzenie i oddzielna
wylewka wody filtrowanej
• Wysokiej jakości filtr wielostopniowy BWT redukuje osadzanie się kamienia i poprawia smak
• Długa żywotność dzięki filtrowi o wysokiej wydajności
• Przepływomierz do
dokładnego wskazania wydajności
filtra
BLANCO FONTAS-S II Wykończenia powierzchni metaliczne
z filtrem
chrom
525 229 Wysokociśnieniowa

w kolorze stali UltraResist
525 230 Wysokociśnieniowa

Baterie Smart

W cenie zawarte są
Wkład filtra

Głowica filtra

Miernik przepływu

+

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

BLANCO SELECT Compact 60/2

128 434

523 020
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- Oddzielne doprowadzenie wody i osobna wylewka wody uzdatnionej i wody z wodociągu
(zimna/ciepła)
- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór i głowica wyposażone w ceramiczną uszczelkę
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają
szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- System filtrujący wodę BWT, który składa się z głowicy i wielostopniowego filtra
- Licznik przepływu wody z wskaźnikiem wydajności filtra

SPECIAL

BLANCO FONTAS II z filtrem
Wykończenia powierzchni metaliczne
Filtrowana woda. Wyrafinowany smak.
• Bateria 3 w 1: zimna, ciepła i filtrowana woda
z jednej baterii
• Oddzielne dźwignie: zimna/ciepła woda po prawej, woda filtrowana po lewej stronie
• Higieniczna: oddzielne doprowadzenie i oddzielna
wylewka wody filtrowanej
• Wysokiej jakości filtr wielostopniowy BWT redukuje osadzanie się kamienia i poprawia smak
• Długa żywotność dzięki filtrowi o wysokiej wydajności
• Przepływomierz do
dokładnego wskazania wydajności
filtra
BLANCO FONTAS II Wykończenia powierzchni metaliczne
z filtrem
chrom
525 227 Wysokociśnieniowa

w kolorze stali UltraResist
525 228 Wysokociśnieniowa

W cenie zawarte są
Głowica filtra

Miernik przepływu

Baterie Smart

Wkład filtra

+

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

BLANCO SELECT Compact 60/2

128 434

523 020

- Osobna wylewka dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/ciepłej)
- Wylewka obrotowa 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm z nakrętką 3/8’’ zapewniają łatwy i pewny
montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach
ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Wysokiej jakości system filtrujący BWT składa się z głowicy filtra oraz wkładu do filtra
wielopoziomowego
- Przepływomierz ze wskaźnikiem wydajności filtra
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SPECIAL

BLANCO TRIMA z filtrem
Wykończenia powierzchni metaliczne
Filtrowana woda. Wyrafinowany smak.
• Bateria 3 w 1: zimna, ciepła i filtrowana woda
z jednej baterii
• Oddzielne dźwignie: zimna/ciepła woda po prawej, woda filtrowana po lewej stronie
• Higieniczna: oddzielne doprowadzenie i wspólna
wylewka wody filtrowanej i mieszanej
• Wysokiej jakości filtr wielostopniowy BWT redukuje osadzanie się kamienia i poprawia smak
• Długa żywotność dzięki filtrowi o wysokiej wydajności
• Przepływomierz do dokładnego wskazania wydajności filtra

BLANCO TRIMA
z filtrem

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
525 231 Wysokociśnieniowa

Baterie Smart

W cenie zawarte są
Wkład filtra

Głowica filtra

Miernik przepływu

+

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

BLANCO SELECT Compact 60/2

128 434

523 020
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- Osobna wylewka dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/ciepłej)
- Wylewka obrotowa 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm z nakrętką 3/8’’ zapewniają łatwy i pewny
montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach
ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Wysokiej jakości system filtrujący BWT składa się z głowicy filtra oraz wkładu do filtra
wielopoziomowego
- Przepływomierz ze wskaźnikiem wydajności filtra

Ilość wody zgodnie z życzeniem

Baterie Smart

BLANCO EVOL-S Volume z precyzyjną funkcją miarki

O doskonałości mówimy wtedy, gdy wszystko działa dokładnie tak, jak powinno.
Na przykład jak EVOL-S Volume od BLANCO.
Dzięki zintegrowanej funkcji miarki
EVOL-S Volume zawsze dostarcza
dokładnie tyle wody, ile potrzeba. Ilość tą
można indywidualnie regulować za pomocą precyzyjnego pokrętła i intuicyjnej
obsługi dotykowej.
Niezależnie od tego, czy właśnie zagniatają Państwo ciasto na pizzę, przygotowują
galaretki czy lody wodne — BLANCO
EVOL-S Volume jest idealną, inteligentną
baterią, służącą do dokładnego dozowania ilości wody.

Wygodne ustawienie: niezależnie od tego, czy
chcą Państwo nalać 100 ml, 450 ml czy też 2 l,
dokładną ilość wody można ustawić w dowolnym
momencie za pomocą pokrętła.

Intuicyjna obsługa dotykowa: po naciśnięciu czarnego przycisku z lewej strony wypływa ustawiona
ilość wody.
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SPECIAL

BLANCO EVOL-S Volume
dźwignia z lewej strony
Wykończenia powierzchni metaliczne
Ilość wody zgodnie z życzeniem
• Funkcja miarki z wygodną regulacją dokładnej
ilości wody za pomocą precyzyjnego pokrętła
• Przyjazna dla środowiska: zużycie wody
w zależności od potrzeb dzięki intuicyjnej obsłudze dotykowej
• Dynamic Flow Control: inteligentna kontrola
przepływu wody
• Wyciągana wylewka o metalowej konstrukcji
wysokiej jakości
• Wersja z dźwignią
po lewej stronie:
doskonałe
dopasowanie do
komory
BLANCO EVOL-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Volume dźwignia z lewej strony
chrom
525 212 Wysokociśnieniowa

Baterie Smart

w kolorze stali UltraResist
525 213 Wysokociśnieniowa

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920
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- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 180°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 610 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają
szybki i pewny montaż
- Jednostka sterująca z podłączeniem do sieci 230 V
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Ilość przepływu wody: 7,5 l/min przy ciśnieniu wody 3 bar (bateria oszczędzająca zużycie
wody wg normy DIN EN 817)
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL

BLANCO EVOL-S Volume
dźwignia z prawej strony
Wykończenia powierzchni metaliczne
Ilość wody zgodnie z życzeniem
• Funkcja miarki z wygodną regulacją dokładnej
ilości wody za pomocą precyzyjnego pokrętła
• Przyjazna dla środowiska: zużycie wody
w zależności od potrzeb dzięki intuicyjnej obsłudze dotykowej
• Dynamic Flow Control: inteligentna kontrola
przepływu wody
• Wyciągana wylewka o metalowej konstrukcji
wysokiej jakości
• Dostępna również
w wersji z
dźwignią po lewej
stronie: doskonałe
dopasowanie do
komory
BLANCO EVOL-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Volume dźwignia z prawej strony
chrom
525 210 Wysokociśnieniowa

Baterie Smart

w kolorze stali UltraResist
525 211 Wysokociśnieniowa

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 180°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 610 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają
szybki i pewny montaż
- Jednostka sterująca z podłączeniem do sieci 230 V
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Ilość przepływu wody: 7,5 l/min przy ciśnieniu wody 3 bar (bateria oszczędzająca zużycie
wody wg normy DIN EN 817)
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Technologia czujników zdefiniowana na nowo

Baterie Smart

BLANCO SOLENTA-S Senso z bezdotykową funkcją Start-Stop

Każdy zna ten problem:
Czy to podczas przygotowywania urodzinowego tortu, czy marynowania niedzielnego dania — często w kuchni zajęte
mamy obie ręce.
Zwłaszcza, jeśli akurat potrzebujemy
wody.
BLANCO SOLENTA-S Senso stanowi
sprytną pomoc i wyznacza nowe standardy dzięki innowacyjnej technologii
czujników z funkcją Start-Stop: inteligentny czujnik ruchu aktywuje i zatrzymuje
przepływ wody całkowicie bezdotykowo
— magia.

190

Czujnik z detekcją ruchu jest zintegrowany
z ramieniem wylewki i wykrywa ruch na odległość
do 6 cm. SOLENTA-S Senso jest wyjątkowa w
swojej klasie.

To dziecinnie proste: technologia czujników
z funkcją Start-Stop pozwala bezdotykowo
uruchomić strumień wody.

SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso
dźwignia z lewej strony
Wykończenia powierzchni metaliczne
Nowa definicja technologii dotykowej: start-stop
• Profesjonalny wygląd i wysoki komfort obsługi
• Ręczna lub bezdotykowa obsługa start-stop
z wykorzystaniem technologii sensorycznej
• Umieszczenie czujnika ruchu w ramieniu wylewki
zapobiega przypadkowemu uruchomieniu lub
zatrzymaniu wypływu wody
• Dostępna również w wersji z dźwignią z prawej
strony: dopasowana do położenia komory
• Dwa rodzaje strumienia i precyzyjny uchwyt magnetyczny

BLANCO SOLENTA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Senso dźwignia z lewej strony
chrom
523 126 Wysokociśnieniowa

Baterie Smart

w kolorze stali UltraResist
523 127 Wysokociśnieniowa

Zaleca się:
Wersja z dźwignią z lewej strony pasuje do zlewozmywaków
z komorą umieszczoną z prawej strony baterii.

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Nie zaleca się:
Montaż baterii w wersji z dźwignią z lewej strony w zlewozmywaku
z komorą umieszczoną po lewej stronie baterii może powodować
przypadkowe uruchomienie lub zatrzymanie strumienia wody.
- Przygotowana do podłączenia do sieci 230 V z zasilaczem
- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 140°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Stalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny
montaż
- Zasilacz z podłączeniem do sieci 230 V
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali
szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso
dźwignia z prawej strony
Wykończenia powierzchni metaliczne
Nowa definicja technologii dotykowej: start-stop
• Profesjonalny wygląd i wysoki komfort obsługi
• Ręczna lub bezdotykowa obsługa start-stop
• z wykorzystaniem technologii sensorycznej
• Umieszczenie czujnika ruchu w ramieniu wylewki
zapobiega przypadkowemu uruchomieniu lub
zatrzymaniu wypływu wody
• Dwa rodzaje strumienia i precyzyjny uchwyt
magnetyczny

BLANCO SOLENTA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Senso dźwignia z prawej strony
chrom
522 406 Wysokociśnieniowa

Baterie Smart

w kolorze stali UltraResist
522 407 Wysokociśnieniowa

Zaleca się:
Wersja z dźwignią z prawej strony pasuje do zlewozmywaków
z komorą umieszczoną z lewej strony baterii.

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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Nie zaleca się:
Montaż baterii w wersji z dźwignią z prawej strony w zlewozmywaku z komorą umieszczoną po prawej stronie baterii może powodować przypadkowe uruchomienie lub zatrzymanie strumienia wody.
- Przygotowana do podłączenia do sieci 230 V z zasilaczem
- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 140°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Stalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny
montaż
- Zasilacz z podłączeniem do sieci 230 V
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali
szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie kuchenne BLANCO
Estetyka i funkcjonalność we wszystkich aspektach

CERT

Certyfikowana jakość

Doskonały design

Idealne dopasowanie

Baterie BLANCO są drobiazgowo kon-

Wyczucie idealnej formy sprawia, że

Zlewozmywak i bateria są doskonale do

trolowane i ponadobowiązkowo certyfi-

baterie BLANCO już dziś stają się ikonami

siebie dopasowane kolorystycznie. Różne

kowane. Oferują tym samym najwyższe

nowoczesnego designu. Wielokrotnie

wykończenia powierzchni pozwalają na

standardy, jakie są obecnie dostępne na

nagradzane wzornictwo przyciąga spoj-

optymalne dopasowanie baterii do każde-

rynku.

rzenia.

go zlewozmywaka BLANCO.

Wysokiej jakości komponenty

Sprawdzone elementy

Wygodna obsługa

Wszystkie elementy baterii BLANCO są

Baterie BLANCO poddawane są rygory-

Precyzyjny mechanizm zapewnia do-

wykonane z materiałów wysokiej jakości

stycznym badaniom, które potwierdzają

datkowy komfort podczas codziennego

z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć

ich pełne zdrowotne bezpieczeństwo.

użytkowania baterii, a także łatwą obsługę

w zakresie materiałów i technologii.

Elementy baterii mające kontakt z wodą

i trwałość.

Baterie
kuchenne

są testowane i certyfikowane.

Płytki ceramiczne i głowica

Filtr

Zawór zwrotny

Wysokiej jakości, ceramiczne płytki,

Filtr BLANCO chroni baterię przed za-

Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega

w które wyposażona jest głowica BLANCO

brudzeniami i uszkodzeniem. Zapewnia

cofaniu się brudnej wody do wylewki

odznaczają się wyjątkową trwałością

bezawaryjną pracę i długą żywotność

baterii w przypadku pozostawienia jej

i łatwością obsługi dźwigni podczas za-

baterii.

w wypełnionej wodą komorze zlewozmy-

mykania i otwierania dopływu wody.

waka.
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Rodzaje strumieni BLANCO
Porównanie strumienia laminarnego i napowietrzonego

Strumień
laminarny

Strumień
napowietrzony

W większości baterii stosuje się stan-

W porównaniu z prostym i spokojnym

dardowo silny, napowietrzony strumień

strumieniem laminarnym, wirowy strumień

wody.Czysty, naturalny strumień wody

napowietrzony umożliwia skuteczniejsze

znany jest pod nazwą techniczną „stru-

spłukiwanie dzięki mieszance powietrza.

mień laminarny”.
Termin ten podkreśla charakterystykę

Przegląd zalet różnych
rodzajów strumienia
Strumień laminarny

Strumień napowietrzony

• Krystalicznie przejrzysty • Zmieszany z powietrzem
• Cichy

• Miękki

• Nie chlapie

• Silny

Baterie
kuchenne

swobodnego przepływu wody: klarowność, czystość i delikatną moc. Podczas

BLANCO PANERA-S oraz seria AVONA

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych

gdy jedną z mocnych stron strumienia

posiadają strumień laminarny. Liczne ba-

składający się z dwóch regulatorów:

napowietrzonego jest jego dynamika,

terie, jak na przykład LINUS HD, LINUS-S

laminarnego i napowietrzonego.

strumień laminarny przekonuje naturalno-

HD, CANDOR HD lub BLANCOCULINA-S

ścią.

Mini HD, można szybko i łatwo przełączać
między strumieniem przejrzystym i natry-

Krystaliczny, cichy i niechlapiący strumień

skowym za pomocą zestawu regulatora

laminarny oznacza ciszę i widoczną czy-

strumienia do baterii wysokociśnienio-

stość. Cichy przepływ o niskiej turbulencji

wych (art. nr 521 746).

minimalizuje chlapanie i tryskanie wody.

Przed zakupem zastawu regulatora stru-

Rezultat: mniej plam z wody, mniej wycie-

mienia BLANCO zalecamy kontakt

rania, większa czystość baterii i zlewo-

z działem technicznym w celu uzyskania

zmywaka.

informacji na temat właściwego produktu.
Art. nr 521 746
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BLANCO ALTA-F Compact
BLANCO ALTA-S-F Compact

s. 254
s. 254

•
•

BLANCO AMBIS
BLANCO AMBIS-S

s. 212
s. 212

•
•

•

BLANCO ANTAS
BLANCO ANTAS-S

s. 236
s. 234-235

•
•

•
•

BLANCO AVONA
BLANCO AVONA-S

s. 224
s. 223

•
•

BLANCO CANDOR
BLANCO CANDOR-S

s. 213
s. 213

•
•

BLANCO CARENA
BLANCO CARENA-S
BLANCO CARENA-S Vario

s. 226 •
s. 226 •
S. 225 •
s. 229
s. 201, 228

•
•

BLANCO CORESSA-F

s. 256

•

BLANCOCULINA-S
BLANCOCULINA-S Duo
BLANCOCULINA-S mini

s. 205
s. 206
s. 207

•
•
•

BLANCO DARAS
BLANCO DARAS-S

s. 244
s. 243

•
•

BLANCO DARAS-F
BLANCO DARAS-S-F

s. 258
s. 258

•
•

BLANCO CATRIS-S
BLANCO CATRIS-S Flexo

NOWOŚĆ

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

dźwignia z lewej strony

•
•

•

•

montaż przy oknie

czarny mat NOWOŚĆ

Ceramika-Look

SILGRANIT®-Look

stal szlachetna matowa

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

stal szlachetna polerowana

•
•

•
•

•

•

Kolor

Lita stal

stal szlachetna szczotkowana

w kolorze stali

PVD*

w kolorze manganu

w kolorze mosiądzu

Galwaniczne

w kolorze stali

Wyciągana wylewka

•

•

PROFESSIONAL

* PVD: Wykończenie powierzchni uzyskane metodą nanoszenia powłok z fazy gazowej

•

•
•
•

•

Wykończenia

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

INDIVIDUAL

Baterie
kuchenne

•
•
•

chrom

s. 221
s. 219
s. 220

Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

BLANCO ALTA Compact
BLANCO ALTA-S Compact
BLANCO ALTA-S Compact Vario

Stała wylewka

Model baterii

Niskociśnieniowa

Wysokociśnieniowa

Segment

Przegląd baterii kuchennych

•

•
•

•

•
•
•

•
•

MODERN

CLASSIC

SPECIAL
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BLANCO ELOSCOPE-F II

s. 251 •

•

BLANCO FONTAS II
BLANCO FONTAS-S II

s. 248 •
s. 247 •

•

BLANCO KANO
BLANCO KANO-S

s. 238 •
s. 237 •

•

BLANCO LANORA
BLANCO LANORA-S

s. 214 •
s. 214 •

BLANCO LARESSA-F

s. 255

•

•

BLANCO LINEE
BLANCO LINEE-S

s. 209 •
s. 208 •

•

s. 202, 218 •
s. 202, 215-217 •
s. 215 •

Baterie
kuchenne

BLANCO LINUS
BLANCO LINUS-S
BLANCO LINUS-S Vario

PROFESSIONAL
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BLANCO LINUS-F
BLANCO LINUS-S-F

s. 253 •
s. 253 •

BLANCO LIVIA-S

s. 222 •

BLANCO MIDA
BLANCO MIDA-S

s. 240 •
s. 239 •

BLANCO MILA
BLANCO MILA-S

s. 241 •
s. 241 •

INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

Wykończenia

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

dźwignia z lewej strony

•
•

•
•

•

•

montaż przy oknie

czarny mat NOWOŚĆ

Ceramika-Look

SILGRANIT®-Look

stal szlachetna matowa

stal szlachetna polerowana

•
•

•

•

stal szlachetna szczotkowana

•

•
•

•

•
•

Kolor

Lita stal

•

•

•

w kolorze stali

PVD*

w kolorze manganu

w kolorze mosiądzu

w kolorze stali

Galwaniczne

chrom

Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

Wyciągana wylewka

Stała wylewka

Model baterii

Niskociśnieniowa

Wysokociśnieniowa

Segment

Przegląd baterii kuchennych

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

SPECIAL

* PVD: Wykończenie powierzchni uzyskane metodą nanoszenia powłok z fazy gazowej

Wykończenia

BLANCO MILI

s. 242 •

BLANCO PANERA-S

s. 227 •

•

BLANCO SOLENTA-S

s. 204 •

•

BLANCO SORA

s. 249 •

BLANCO TIVO
BLANCO TIVO-S

s. 231 •
s. 230 •

•
•

•

BLANCO TIVO-F
BLANCO TIVO-S-F

s. 257 •
s. 257 •

•
•

•

BLANCO TRADON

s. 245 •

•

•

BLANCO TRIMA

s. 249 •

•

•

BLANCO VIU-S

s. 210 •

BLANCO VONDA

s. 211 •

BLANCO ZENOS
BLANCO ZENOS-S

s. 233 •
s. 232 •

PROFESSIONAL

* PVD: Wykończenie powierzchni uzyskane metodą nanoszenia powłok z fazy gazowej

•

•

•
•

•

•
•

•

•

INDIVIDUAL

dźwignia z lewej strony

montaż przy oknie

czarny mat NOWOŚĆ

•

•

•
•

•

•

•

•

Ceramika-Look

•

•

•

•

SILGRANIT®-Look

stal szlachetna matowa

stal szlachetna polerowana

stal szlachetna szczotkowana

w kolorze stali

w kolorze manganu

w kolorze mosiądzu

Kolor

Lita stal

•

•

•
•

PVD*

Baterie
kuchenne

•

w kolorze stali

Galwaniczne

chrom

Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

Wyciągana wylewka

Stała wylewka

Model baterii

Niskociśnieniowa

Wysokociśnieniowa

Segment

Przegląd baterii kuchennych

•

•
•

•
•

MODERN

CLASSIC

SPECIAL
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Program dla najbardziej wymagających
Atrakcyjne wykończenia - perfekcyjnie dopasowane do zlewozmywaka

Tarcza ochronna zapewniająca długotrwały, elegancki wygląd - wykończenie w kolorze stali UltraResist
Wykończenie powierzchni w kolorze stali UltraResist powstaje w wyniku próżniowego osadzenia powłok z wysokiej jakości
cząsteczek stali szlachetnej (technologia PVD) i jest wyjątkowo twardą, odporną na utlenianie, a przez to trwałą powłoką.
Wykończenie powierzchni w kolorze stali zachowuje harmonijny, elegancki wygląd, przy znacznie wyższej odporności na ścieranie.
Baterie w kolorze stali UltraResist doskonale pasują do zlewozmywaków i komór ze stali szlachetnej.

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej gładkiej / szczotkowanej
Powierzchnia zlewozmywaka

Bateria

Bateria

Bateria

Bateria

Stal szlachetna

Stal szlachetna
szczotkowana

W kolorze stali
UltraResist

W kolorze stali

Chrom

Powierzchnia
zlewozmywaka

Bateria

Powierzchnia
zlewozmywaka

Bateria

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej
Powierzchnia
zlewozmywaka

Bateria

Stal szlachetna matowa Stal szlachetna matowa

Stal szlachetna polerowana Stal szlachetna polerowana

Stal szlachetna Durinox® Stal szlachetna szczotkowana

Baterie
kuchenne

Zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT®
Powierzchnia
zlewozmywaka

Bateria

Powierzchnia
zlewozmywaka

Bateria

Powierzchnia
zlewozmywaka

Bateria

SILGRANIT®

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®

W kolorze manganu

SILGRANIT®

W kolorze mosiądzu

Zlewozmywaki z ceramiki
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Powierzchnia
zlewozmywaka

Bateria

Powierzchnia
zlewozmywaka

Bateria

Powierzchnia
zlewozmywaka

Bateria

Ceramika

Ceramika-Look

Ceramika

W kolorze mosiądzu

Ceramika

W kolorze manganu

BLANCO baterie kuchenne

PROFESSIONAL
Profesjonalny design w domowej kuchni
Baterie z tej kategorii wyróżniają się najwyższą funkcjonalnością, szerokim zasięgiem wylewki i wyglądem charakterystycznym dla profesjonalnych kuchni.

INDIVIDUAL
Indywidualne wzornictwo
Najróżniejsze wzory z tego segmentu dają wiele możliwości
wyróżnienia Państwa kuchni niezwykłą baterią. Nagradzane za
formę, często łączą się z innowacyjną koncepcją obsługi, stwarzając przestrzeń do spełniania indywidualnych życzeń.

MODERN
Nowoczesne rozwiązania dla każdego
Aktualny asortyment imponuje ogromną różnorodnością.
Baterie odpowiadające każdym wymaganiom pod względem
formy, koloru i wysokości, dopasowane do panujących obecnie
trendów w kuchniach.

CLASSIC
Klasyczne modele, znane i lubiane
Baterie
kuchenne

Proste czy stylowo wygięte - te lubiane modele perfekcyjnie
wtapiają się w każdą stylistykę kuchni. Podczas użytkowania
przekonują również swoją funkcjonalnością, codziennie na
nowo.

SPECIAL
Szczególne funkcje i rozwiązania
montażowe
Ten segment oferuje szeroki wybór rozwiązań do montażu
przy oknie, baterii do specjalnego zastosowania i z dodatkową
funkcją jak np. zawór zwrotny.
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Czarny mat
Harmonijny kontrast

Bateria: BLANCO CATRIS-S Flexo, czarny mat

Czarne, matowe powierzchnie od

ni i w salonie, takich jak krzesła,

BLANCO to ponadczasowe piękno.

stoły, wazony i oświetlenie.

Nierzucająca się w oczy, a jednak ude-

Wysoki kontrast, który harmonijnie się

rzająca, jednolita powłoka powlekana

komponuje: baterie, dozowniki i dźwi-

proszkowo fascynuje głębią koloru.

gnie korka automatycznego w czarnym,

Baterie, dozowniki i dźwignie w czar-

matowym kolorze z różnokolorowymi

nym matowym kolorze można łączyć

zlewozmywakami z kompozytu

z rozmaitymi zlewozmywakami, ko-

SILGRANIT®, ceramiki oraz stali

morami, blatami, szafkami dolnymi

szlachetnej.

Baterie
kuchenne

i licznymi elementami kuchennymi.
Jedwabiście matowa, czysta

Idealne trio w matowej czerni: ponadczasowy
LINUS-S z cylindrycznym dozownikiem mydła
LATO oraz dopasowaną dźwignią korka automatycznego.

czerń podkreśla kształt baterii.
Wzornictwo zyskuje na elegancji.
Zależnie od kolorystyki można dobrać przybory kuchenne w tym samym kolorze.
Pasuje do wyposażenia oraz elementów dekoracyjnych w kuchWyjątkowa powierzchnia: czarny mat na całej
powierzchni, w najmniejszych szczegółach.
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PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo
Czarny mat
Doskonałe połączenie stylu i wydajności
• Klasyczne linie w połączeniu z profesjonalnym
wzornictwem i eleganckim wyposażeniem
• Wykończenie w kolorze czarnym matowym precyzyjnie dopasowuje się do otoczenia
• Elastyczny gumowy wąż w kolorze czarnym
zapewnia optymalny zakres ruchu
• Wylewka z dwoma rodzajami strumienia i możliwością łatwej zmiany strumienia ciągłego na
prysznicowy
• Wygodna blokada wylewki za pomocą precyzyjnego uchwytu magnetycznego
• Dzięki niewielkiej wysokości idealnie pasuje do
montażu pod wiszącymi szafkami
BLANCO CATRIS-S Materiał/kolor
Flexo

Baterie
kuchenne

czarny mat
525 793 Wysokociśnieniowa

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

- Wylewka obrotowa 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wylewka z tworzywa
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm z nakrętką 3/8’’ zapewniają szybki i pewny
montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach
ze stali szlachetnej
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym zgodnie z EN 1717
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MODERN

BLANCO LINUS-S
Czarny mat
Praktyczna i funkcjonalna
• Minimalistyczne wzornictwo
• Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie
garnków oraz naczyń

Opcjonalnie dostępny: zestaw do baterii
wysokociśnieniowych składający się z dwóch
regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego

CERT

BLANCO LINUS-S Materiał/kolor
- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe z nakrętką 3/8’’
gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

140°

czarny mat
525 807 Wysokociśnieniowa

MODERN

BLANCO LINUS
Czarny mat
Praktyczna forma i funkcjonalność
• Minimalistyczne wzornictwo
• Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
• Wylewka obracana o 360°

Baterie
kuchenne

Opcjonalnie dostępny: zestaw do baterii
wysokociśnieniowych składający się z dwóch
regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego

CERT

BLANCO LINUS

Materiał/kolor
czarny mat
525 806 Wysokociśnieniowa
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- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO LATO
Czarny mat
Wszechstronny dozownik płynu do mycia naczyń
• Dozownik o ponadczasowym, atrakcyjnym
designie
• Wykończenie w kolorze czarnym matowym precyzyjnie dopasowuje się do otoczenia
• Łatwa obsługa dzięki precyzyjnie dopasowanym
wymiarom wylewki
• Wygodne napełnianie od góry
• Wyjątkowo praktyczny dodatek do zlewozmywaka

BLANCO LATO

Materiał/kolor
czarny mat
525 789

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml

Dźwignia
Czarny mat

Baterie
kuchenne

• Komfortowe sterowanie korkiem automatycznym
• Wykończenie w kolorze czarnym matowym precyzyjnie dopasowuje się do otoczenia
• Komfortowa obsługa odpływu za pomocą dźwigni
• Pasuje do standardowego korka oraz InFino®

Dźwignia

Materiał/kolor
czarny mat
238 688

Wymagany otwór o średnicy 14 mm
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PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Elegancka bateria z uniwersalnymi funkcjami
• Profesjonalny wygląd i wysoki komfort obsługi
• Dostępna również w wykończeniu kolor stali
UltraResist, które jest łatwe w utrzymaniu czystości, ma większą wytrzymałość i odporność na
zarysowania
• Wąż wylewki pokryty jest metalowymi pierścieniami, dzięki czemu zachowany jest kształt wylewki
i swoboda ruchu, łatwy w utrzymaniu czystości
• Wylewka wyposażona w przełącznik strumienia,
dwa rodzaje strumienia
• Wygodna blokada wylewki za
pomocą uchwytu
magnetycznego
BLANCO
SOLENTA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
522 404 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

w kolorze stali UltraResist
522 405 Wysokociśnieniowa

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ zapewniają łatwy
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Czysta pasja
• Fascynujące wzornictwo ze szczególnymi akcentami
• Delikatna, stalowa sprężyna umożliwia nieograniczoną swobodę ruchu podczas pracy przy
zlewozmywaku
• Wygodną blokadę wylewki zapewnia precyzyjny
uchwyt magnetyczny
• Dwa rodzaje strumienia - wylewka z systemem
ułatwiającym usuwanie kamienia
• Przyjemny, skoncentrowany strumień wody

CERT

BLANCOCULINA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
517 597 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

w kolorze stali
517 598 Wysokociśnieniowa

PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Duo
Wykończenia powierzchni metaliczne
Systemowy design dla wymagających
• Idealnie dopasowana do komór linii SteelArt bez
listwy na baterię, zwłaszcza do BLANCO ATTIKA
• Oddzielnie usytuowane pokrętło mieszacza wody
• Wygodna blokada wylewki za pomocą uchwytu
magnetycznego
• Wylewka wykonana z metalu wysokiej jakości

CERT

BLANCOCULINA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Duo
chrom
519 782 Wysokociśnieniowa

stal szlachetna polerowana
519 783 Wysokociśnieniowa

stal szlachetna matowa
519 784 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagane dwa otwory pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowy wąż wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 640 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się
kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze
zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu
wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa
i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne

Akcesoria opcjonalne

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Filtr (1 szt.)
128 434

Zalecany dozownik

BLANCO PIONA
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Zalecana dźwignia korka automatycznego
chrom
517 667

chrom
221 339

stal szlachetna polerowana
515 991

stal szlachetna polerowana
222 115

stal szlachetna matowa
515 992

Dzwignia korka automatycznego

stal szlachetna matowa
222 118

PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Mini
Wykończenia powierzchni metaliczne
Czysta pasja
• Fascynujące wzornictwo ze szczególnymi akcentami
• Delikatna, stalowa sprężyna umożliwia nieograniczoną swobodę ruchu podczas pracy przy
zlewozmywaku
• Wygodna blokada wylewki za pomocą uchwytu
magnetycznego
• Bateria szczególnie polecana do montażu pod
wiszącymi szafkami
• Skoncentrowany strumień wody

BLANCOCULINA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Mini
chrom
519 843 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Ceramiczna głowica
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ zapewniają łatwy
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

w kolorze stali
519 844 Wysokociśnieniowa

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Jasno. Bezkompromisowo. Konsekwentnie.
• Ekskluzywne wzornictwo systemowe
• Doskonale pasuje do produktów SteelArt,
zwłaszcza: BLANCO CLARON i FLOW-IF
• Model w wykończeniu ze stali szlachetnej polerowanej przeznaczony do wszystkich modeli
BLANCO CLARON bez listwy na baterię.
• Stal szlachetna matowa pasuje do BLANCO
FLOW-IF i wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF
z listwą na baterię
• Wyciągana, chromowana wylewka wysokiej jakości
• Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków
i komór z SILGRANIT®
PuraDur®
CERT

BLANCO LINEE-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

chrom
517 591 Wysokociśnieniowa

czarny/chrom *
526 171 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
518 442 Wysokociśnieniowa
140

stal szlachetna polerowana
517 592 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
518 438 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
518 446 Wysokociśnieniowa

stal szlachetna matowa
517 593 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
518 804 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
518 445 Wysokociśnieniowa

alumetalik/chrom
518 439 Wysokociśnieniowa

perłowoszary/chrom
520 745 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały/chrom
518 441 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920
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- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 130°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowy wąż wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii||Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE
Wykończenia powierzchni metaliczne
Jasno. Bezkompromisowo. Konsekwentnie.
• Ekskluzywne wzornictwo systemowe
• Doskonale pasuje do produktów SteelArt,
zwłaszcza: BLANCO CLARON i FLOW-IF
• Model w wykończeniu ze stali szlachetnej polerowanej przeznaczony do wszystkich modeli
BLANCO CLARON bez listwy na baterię.
• Stal szlachetna matowa pasuje do BLANCO
FLOW-IF i wszystkich modeli BLANCO
CLARON-IF z listwą na baterię
• Kąt obrotu wylewki: 360°

CERT

BLANCO LINEE

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
517 594 Wysokociśnieniowa

stal szlachetna polerowana
517 595 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

stal szlachetna matowa
517 596 Wysokociśnieniowa

INDIVIDUAL

BLANCO VIU-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Tak kolorowe jak życie
• Kompaktowa i nowoczesna bateria z elastyczną
wylewką
• Wymienna osłona węża w czterech wyrazistych
kolorach, idealnie dopasowana do akcesoriów do
zlewozmywaków SITY
• Wygodne i bezpieczne mocowanie wylewki
w uchwycie
• Dźwignia mieszacza umieszczona z boku, wyposażona w energooszczędną funkcję zimnego
startu
• Przyjemny, skoncentrowany strumień
wody

BLANCO VIU-S

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom / lava grey
524 813 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

W zestawie BLANCO VIU-S znajdują się wymienne osłony na wąż
wylewki w trzech kolorach: kiwi,
orange, lemon

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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- Cztery wymienne osłony węża: kiwi, orange, lemon i lava grey (wstępnie zamontowane)
- Obrotowa wylewka 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wąż wylewki powlekany nylonem
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm i nakrętka 3/8’’ zapewniają łatwy i pewny
montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach
ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Planowana certyfikacja DVGW

INDIVIDUAL

BLANCO VONDA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Wygoda użytkowania na pierwszym miejscu
• Ergonomiczna dźwignia mieszacza
• Konsekwentna forma o prosto poprowadzonej
linii
• Wylewka z czarnym akcentem kolorystycznym
i przyjemną w dotyku powierzchnią
• Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie
wysokich naczyń
• Idealnie dopasowana do komór podwieszanych

CERT

BLANCO VONDA

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
518 434 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

stal szlachetna szczotkowana
518 435 Wysokociśnieniowa

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 200°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają
szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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MODERN

BLANCO AMBIS
Wykończenia powierzchni metaliczne
Proste i eleganckie wzornictwo
• Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
• Proste wzornictwo do nowoczesnych kuchni
• Duża swoboda ruchu i prosta obsługa dzięki
wysoko umieszczonej wylewce
• Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką
i przełącznikiem strumienia

Opcjonalnie dostępny: zestaw do baterii
wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia:
laminarnego i napowietrzonego oraz
klucza serwisowego
BLANCO AMBIS

Wykończenia powierzchni metaliczne
stal szlachetna szczotkowana
523 118 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO AMBIS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Baterie
kuchenne

Proste i eleganckie wzornictwo
• Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
• Proste wzornictwo do nowoczesnych kuchni
• Duża swoboda ruchu i prosta obsługa dzięki
wysoko umieszczonej wylewce
• Wyciągana wylewka z możliwością przełączenia
strumienia z tradycyjnego na prysznicowy za
pomocą przycisku

BLANCO AMBIS-S Wykończenia powierzchni metaliczne
stal szlachetna szczotkowana
523 119 Wysokociśnieniowa
525 124 Niskociśnieniowa
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- Kąt obrotu wylewki 130°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się
kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający
cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO CANDOR
Wykończenia powierzchni metaliczne
Proste i eleganckie wzornictwo

• Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia
szczotkowana
• Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
• Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
• Większa swoboda projektowania w przypadku montażu
przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
• Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni
w położeniu „zimny start”
• Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką

Opcjonalnie dostępny: zestaw do baterii
wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia:
laminarnego i napowietrzonego oraz
klucza serwisowego
BLANCO CANDOR Wykończenia powierzchni metaliczne
stal szlachetna szczotkowana
523 120 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO CANDOR-S
Proste i eleganckie wzornictwo
• Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
• Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych
kuchni
• Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie
garnków i wazonów
• Ukryta, wyciągana wylewka
• Większa swoboda projektowania w przypadku
montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
• Oszczędność energii: podstawowe
ustawienie dźwigni w położeniu „zimny
start”

BLANCO CANDOR-S Wykończenia powierzchni metaliczne
stal szlachetna szczotkowana
523 121 Wysokociśnieniowa
525 125 Niskociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się
kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający
cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

Wykończenia powierzchni metaliczne

MODERN

BLANCO LANORA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Proste i eleganckie wzornictwo
• Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
• Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych
kuchni
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
i wazonów
• Większa swoboda projektowania w przypadku
montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
• Oszczędność energii: podstawowe ustawienie
dźwigni w położeniu „zimny start”
• Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką

BLANCO LANORA

Wykończenia powierzchni metaliczne
stal szlachetna szczotkowana
523 122 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO LANORA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Baterie
kuchenne

Proste i eleganckie wzornictwo
• Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
• Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych
kuchni
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
i wazonów
• Większa swoboda projektowania w przypadku
montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
• Oszczędność energii: podstawowe ustawienie
dźwigni w położeniu „zimny start”

BLANCO LANORA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
stal szlachetna szczotkowana
523 123 Wysokociśnieniowa
525 126 Niskociśnieniowa
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- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się
kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający
cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO LINUS-S Vario
Wykończenia powierzchni metaliczne
Praktyczna forma i funkcjonalność
• Minimalistyczny design
• Wyciągana, metalowa wylewka
• Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
• Dwa rodzaje strumienia - wylewka w wypustkami
redukującymi osadzanie się kamienia
• Przełącznik strumienia w dolnej części wylewki

CERT

BLANCO LINUS-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Vario
- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się
kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy
montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody,
zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

140°

chrom
518 406 Wysokociśnieniowa

MODERN

Wykończenia powierzchni metaliczne
Praktyczna forma i funkcjonalność
• Stonowany design
• Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie
wysokich naczyń
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
oraz naczyń
• Idealna do zlewozmywaków stalowych
• Kolor stali: idealne uzupełnienie zlewozmywaków
stalowych
• Wariant z dźwignią lewostronną – łatwiejsza
obsługa dla osób leworęcznych
CERT

BLANCO LINUS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
dźwignia z lewej strony
chrom
514 016 Wysokociśnieniowa

w kolorze stali
514 017 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wylewka chromowana lub w kolorze stali (w zależności od
wykończenia)
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się
kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy
montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody,
zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

BLANCO LINUS-S
dźwignia z lewej strony

MODERN

BLANCO LINUS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
Praktyczna i funkcjonalna
• Minimalistyczne wzornictwo
• Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie
garnków oraz naczyń
• Nowe wykończenie: stal szlachetna szczotkowana
• Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
• Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® pod
względem designu i koloru
(dotyczy baterii w kolorach
SILGRANIT®-Look)
CERT

BLANCO LINUS-S Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
512 402 Wysokociśnieniowa

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

czarny*
526 148 Wysokociśnieniowa

jaśmin
516 693 Wysokociśnieniowa

antracyt
516 688 Wysokociśnieniowa

tartufo
517 621 Wysokociśnieniowa

szarość skały
518 813 Wysokociśnieniowa

kawowy
516 697 Wysokociśnieniowa

512 200 Niskociśnieniowa
w kolorze stali
512 404 Wysokociśnieniowa
512 202 Niskociśnieniowa

140°

stal szlachetna szczotkowana
517 184 Wysokociśnieniowa

alumetalik
516 689 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
520 747 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały
516 692 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe z nakrętką 3/8’’ gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO LINUS-S
Stylizowana na ceramikę
Praktyczna forma i funkcjonalność
• Minimalistyczne wzornictwo
• Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie
garnków i wazonów
• Zwiększony kąt obrotu dzięki wylewce obracanej
o 140°
• Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków
ceramicznych BLANCO

CERT

BLANCO LINUS-S Stylizowana na ceramikę

Stylizowana na ceramikę

czarny
516 708 Wysokociśnieniowa

magnolia połysk
519 750 Wysokociśnieniowa

bazaltowy
517 643 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Obrotowa wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Obudowa wyciąganej wylewki wykonana z metalu
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ zapewniająca łatwy
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapiennego
- Płyta mocująca zwiększająca stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami
stalowymi
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

140°

biały połysk
516 710 Wysokociśnieniowa

MODERN

BLANCO LINUS
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
Praktyczna forma i funkcjonalność
• Minimalistyczne wzornictwo
• Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
• Kąt obrotu wylewki 360°
• Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
• Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® pod
względem designu i koloru

CERT

BLANCO LINUS

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
514 019 Wysokociśnieniowa

czarny*
526 149 Wysokociśnieniowa

jaśmin
516 703 Wysokociśnieniowa

antracyt
516 698 Wysokociśnieniowa

tartufo
517 622 Wysokociśnieniowa

szarość skały
518 814 Wysokociśnieniowa

kawowy
516 707 Wysokociśnieniowa

514 020 Niskociśnieniowa
w kolorze stali
514 021 Wysokociśnieniowa
514 022 Niskociśnieniowa
stal szlachetna szczotkowana
517 183 Wysokociśnieniowa

alumetalik
516 699 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
520 746 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały
516 702 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO ALTA-S Compact
Wykończenia powierzchni metaliczne i
SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Estetyka o kompaktowym kształcie
• Smukła bateria o estetycznym wzornictwie
• Szczególnie zalecana do zlewozmywaków kompaktowych
• Wyciągana wylewka wysokiej jakości
• Dostępna w dziewięciu modnych kolorach
SILGRANIT®-Look
• Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni:
kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem

CERT

BLANCO ALTA-S
Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

chrom
515 122 Wysokociśnieniowa

czarny/chrom *
526 161 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
515 328 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
515 333 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
517 634 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
518 809 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
515 334 Wysokociśnieniowa

518 448 Niskociśnieniowa
w kolorze stali
515 123 Wysokociśnieniowa

128

alumetalik/chrom
515 326 Wysokociśnieniowa

perłowoszary/chrom
520 730 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

biały/chrom
515 327 Wysokociśnieniowa

MODERN

BLANCO ALTA-S Compact
Vario
Wykończenia powierzchni metaliczne
Estetyka o kompaktowym kształcie
• Smukła bateria o estetycznym wzornictwie
• Szczególnie zalecana do zlewozmywaków kompaktowych
• 2 rodzaje strumienia - przełącznik strumienia
w dolnej części wylewki, w modelu Vario

CERT

BLANCO ALTA-S
Compact Vario

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
518 407 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

128

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920
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- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO ALTA Compact
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Estetyka o kompaktowym kształcie
• Smukła bateria o estetycznym wzornictwie
• Szczególnie zalecana do zlewozmywaków kompaktowych
• Obrotowa przednia część wylewki - bezproblemowe napełnianie butelek
• Kąt obrotu wylewki: 360°
• Dostępna w dziesięciu modnych kolorach
SILGRANIT®-Look
• Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni:
kolor SILGRANIT®-Look
z klasycznym chromem
CERT

BLANCO ALTA
Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

chrom
515 120 Wysokociśnieniowa

czarny/chrom *
526 162 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
515 318 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
515 323 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
517 633 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
518 810 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
515 324 Wysokociśnieniowa

518 447 Niskociśnieniowa
w kolorze stali
515 121 Wysokociśnieniowa

alumetalik/chrom
515 316 Wysokociśnieniowa

perłowoszary/chrom
520 729 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

biały/chrom
515 317 Wysokociśnieniowa

INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Tradycja spotyka się z nowoczesnością
• Nowoczesny design z wizualnie kontrastującymi
elementami dekoracyjnymi
• Systemowe rozwiązanie z dopasowaną dźwignią
korka automatycznego i dozownikiem płynu do
mycia naczyń
• Bateria dostępna w różnych wykończeniach
powierzchni
• Wysoka, wyciągana wylewka w kształcie litery J
• Szczególnie polecana do montażu z komorami
podwieszanymi i w eleganckich blatach

CERT

BLANCO LIVIA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
521 288 Wysokociśnieniowa

mangan
521 290 Wysokociśnieniowa

w kolorze mosiądzu
521 289 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 190°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka
3/8” zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się
kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się
wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa
i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920

Zalecany dozownik

BLANCO LIVIA
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W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 228

Zalecana dźwignia korka automatycznego
chrom
521 291

chrom
521 294

w kolorze mosiądzu
521 292

w kolorze mosiądzu
521 295

w kolorze manganu
521 293

Dźwignia korka automatycznego

w kolorze manganu
521 296

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
Połączenie form
• Ciekawe połączenie okrągłych i prostokątnych
form
• Stożkowy korpus delikatnie przechodzi w wysoką
wylewkę
• Wykończenie powierzchni dopasowane do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu
SILGRANIT®
• Wyciągana, metalowa wylewka

BLANCO AVONA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
521 277 Wysokociśnieniowa

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

czarny*
526 170 Wysokociśnieniowa

jaśmin
521 281 Wysokociśnieniowa

antracyt
521 278 Wysokociśnieniowa

tartufo
521 283 Wysokociśnieniowa

szarość skały
521 285 Wysokociśnieniowa

kawowy
521 284 Wysokociśnieniowa

alumetalik
521 279 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
521 286 Wysokociśnieniowa

W cenie zawarty laminarny regulator
strumienia.
W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920

- Ruchoma wylewka, kat obrotu:
- Wymagany otwór pod baterie o srednicy 35 mm
- Głowica ceramiczni
- Elastyczne weze przyłaczeniowe o długosci 450 mm i nakretka 3/8“ zapewniaja łatwy
i pewny montaż
- Metalowe powleczenie weza wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie sie kamienia
- Płyta usztywniajaca zapewnia wieksza stabilnosc baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposazona w zawór zwrotny zapobiegajacy cofaniu sie wody, zgodnie z norma
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

223

Baterie
kuchenne

biały
521 280 Wysokociśnieniowa

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Połączenie form
• Ciekawe połączenie okrągłych i prostokątnych
form
• Stożkowy korpus delikatnie przechodzi w wysoką
wylewkę

BLANCO AVONA

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
521 267 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

W cenie zawarty laminarny regulator
strumienia.
W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami
stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO CARENA-S Vario
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Porywający kształt i funkcjonalność
• Klasycznie nowoczesna bateria z segmentu
Premium
• Zakryta, wyciągana wylewka z dwoma rodzajami
strumienia i przełącznikiem strumienia
• Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie
garnków i wazonów
• Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia
mieszacza
• Dostępna również w wykończeniu Bi-Color - doskonale dopasowanym do kolorowych
zlewozmywaków i komór z kompozytu
SILGRANIT®
BLANCO CARENA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Vario
chrom
521 356 Wysokociśnieniowa

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

czarny/chrom *
526 172 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
521 372 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
521 358 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
521 376 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
521 359 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
521 378 Wysokociśnieniowa

alumetalik/chrom
521 360 Wysokociśnieniowa

perłowoszary/chrom
521 367 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami
stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

biały/chrom
521 368 Wysokociśnieniowa

MODERN

BLANCO CARENA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Porywający kształt
• Klasycznie-nowoczesna bateria z segmentu
Premium
• Wyciągana wylewka
• Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie
garnków i wazonów
• Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia
mieszacza
W przypadku montażu baterii,
dźwigni korka automatycznego lub
dozownika w blatach kamiennych,
z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę
uszczelniającą, s. 288

CERT

BLANCO CARENA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
520 767 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej
ponowne obsadzenie
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający
cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO CARENA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Porywający kształt
• Klasycznie-nowoczesna bateria z segmentu
Premium
• Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie
garnków i wazonów
• Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia
mieszacza

Baterie
kuchenne

W przypadku montażu baterii,
dźwigni korka automatycznego lub
dozownika w blatach kamiennych,
z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę
uszczelniającą, s. 288

BLANCO CARENA

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
520 766 Wysokociśnieniowa
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- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

CERT

INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Precyzja ze stali szlachetnej
• Wyjątkowa bateria urzekająca elegancją i estetyką materiału
• Nowatorska koncepcja: wygodne wyciąganie
wylewki do przodu
• Łatwa zmiana skoncentrowanego strumienia
wody na prysznic poprzez naciśnięcie przycisku
• Energooszczędna: ustawienie podstawowe dźwigni mieszacza w pozycji „zimny start”
• Wizualnie doskonale zintegrowany przycisk przełącznika strumienia
• Wysokiej jakości wylewka z litej stali
w wykończeniu stali szlachetnej
szczotkowanej

BLANCO PANERA-S Wykończenia powierzchni metaliczne

Baterie
kuchenne

stal szlachetna szczotkowana
521 547 Wysokociśnieniowa

W cenie zawarty laminarny regulator
strumienia

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 160°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Metalowe powleczenia węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 560 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo
Wykończenia powierzchni metaliczne
Doskonałe połączenie stylu i wydajności
• Klasyczne linie w połączeniu z profesjonalnym
wzornictwem i eleganckim wyposażeniem
• Elastyczny gumowy wąż w kolorze czarnym
zapewnia optymalny zakres ruchu
• Wylewka z dwoma rodzajami strumienia i możliwością łatwej zmiany strumienia ciągłego na
prysznicowy
• Wygodna blokada wylewki za pomocą precyzyjnego uchwytu magnetycznego
• Dzięki niewielkiej wysokości idealnie pasuje do
montażu pod wiszącymi szafkami
• Dostępna również w kolorze stali
UltraResist i czarnym matowym

BLANCO CATRIS-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Flexo
chrom
525 791 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

w kolorze stali UltraResist
525 792 Wysokociśnieniowa

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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- Wylewka obrotowa 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wylewka z tworzywa sztucznego
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm z nakrętką 3/8’’ zapewniają szybki i pewny
montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach
ze stali szlachetnej
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym zgodnie z EN 1717

PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Komfort i łatwość obsługi
• Klasyczna konstrukcja baterii o profesjonalnym
wyglądzie
• Elastyczna wylewka (stalowa sprężyna) z ruchomym wężem
• Możliwość łatwego wyjęcia wylewki z uchwytu
• W szczególności pasuje do montażu pod wiszącymi szafkami
• Przełącznik strumienia (strumień wody skoncentrowany lub prysznicowy)

BLANCO CATRIS-S Wykończenia powierzchni metaliczne

Baterie
kuchenne

chrom
521 476 Wysokociśnieniowa

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Wylewka z tworzywa
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ zapewniają łatwy
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie sie kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą
EN 1717
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MODERN

BLANCO TIVO-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Komfort w najlepszej postaci
• Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia
• Idealnie dopasowana do nowoczesnych zlewozmywaków
• Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
• Bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®

CERT

BLANCO TIVO-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

chrom
517 648 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
517 610 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
517 614 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
518 798 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
517 619 Wysokociśnieniowa

alumetalik/chrom
517 611 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
517 618 Wysokociśnieniowa

518 424 Niskociśnieniowa

perłowoszary/chrom
520 755 Wysokociśnieniowa

biały/chrom
517 613 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody
chroniący bojler.
W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920
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- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 120°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają
szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA*
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
*W wersji wysokociśnieniowej

MODERN

BLANCO TIVO
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Komfort w najlepszym wydaniu
• Wysoka wylewka ułatwia wykonywanie prac przy
zlewozmywaku
• Zwiększony kąt obrotu dzięki wylewce obracanej
o 360°
• Model polecany szczególnie do nowoczesnych
zlewozmywaków, jak np. BLANCO ZIA
• Bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®

CERT

BLANCO TIVO

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

chrom
517 599 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
517 600 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
517 604 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
518 800 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
517 609 Wysokociśnieniowa

alumetalik/chrom
517 601 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
517 608 Wysokociśnieniowa

518 414 Niskociśnieniowa

perłowoszary/chrom
520 753 Wysokociśnieniowa

biały/chrom
517 603 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami
stalowymi
- Certyfikowana przez LGA*
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
*W wersji wysokociśnieniowej
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Baterie
kuchenne

Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody
chroniący bojler.

MODERN

BLANCO ZENOS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Funkcjonalność w połączeniu z wyróżniającym
się wzorem
• Charakterystyczny, kompaktowy wzór
• Odpowiada aktualnym trendom
• Idealnie pasuje do małych i dużych zlewozmywaków
• Wyjątkowo daleki zasięg dzięki wyciąganej wylewce

CERT

BLANCO ZENOS-S Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
517 815 Wysokociśnieniowa

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

czarny/chrom *
526 165 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
517 823 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
517 819 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
517 828 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
518 784 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
517 827 Wysokociśnieniowa

517 816 Niskociśnieniowa

alumetalik/chrom
517 820 Wysokociśnieniowa

perłowoszary/chrom
520 760 Wysokociśnieniowa

biały/chrom
517 822 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody
chroniący bojler.
W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO ZENOS
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Funkcjonalność w połączeniu z wyróżniającym
się wzorem
• Charakterystyczny, kompaktowy wzór
• Odpowiada aktualnym trendom
• Idealnie pasuje do małych i dużych zlewozmywaków
• Wyjątkowo daleki zasięg dzięki obrotowej
(o 360°) wylewce

CERT

BLANCO ZENOS

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

chrom
517 801 Wysokociśnieniowa

czarny/chrom *
526 166 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
517 809 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
517 805 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
517 814 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
518 783 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
517 813 Wysokociśnieniowa

517 802 Niskociśnieniowa

alumetalik/chrom
517 806 Wysokociśnieniowa

perłowoszary/chrom
520 759 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

biały/chrom
517 808 Wysokociśnieniowa

MODERN

BLANCO ANTAS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Mała, kompaktowa i uniwersalna
• Proste wzornictwo w kompaktowym formacie
• Szczególnie zalecana do małych i kompaktowych
zlewozmywaków
• Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
• Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni:
kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem

CERT

BLANCO ANTAS-S Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

chrom
515 348 Wysokociśnieniowa

czarny/chrom *
526 167 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
515 351 Wysokociśnieniowa

516 764 Niskociśnieniowa

526 169 Niskociśnieniowa

516 767 Niskociśnieniowa

antracyt/chrom
515 356 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
517 637 Wysokociśnieniowa

516 772 Niskociśnieniowa

517 638 Niskociśnieniowa

szarość skały/chrom
518 794 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
515 357 Wysokociśnieniowa

518 795 Niskociśnieniowa

516 773 Niskociśnieniowa

140°

alumetalik/chrom
515 349 Wysokociśnieniowa
516 765 Niskociśnieniowa
perłowoszary/chrom
520 733 Wysokociśnieniowa
520 734 Niskociśnieniowa
biały/chrom
515 350 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

516 766 Niskociśnieniowa

Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody
chroniący bojler.
W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od czerwca 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO ANTAS-S
Stylizowana na ceramikę, dwukolorowa
Mała, kompaktowa i uniwersalna
• Proste wzornictwo w kompaktowym formacie
• Szczególnie zalecana do małych zlewozmywaków
• Większa swoboda ruchów dzięki wyciąganej
wylewce
• Doskonałe dopasowanie materiałów i kolorów do
zlewozmywaków z ceramiki

CERT

BLANCO ANTAS-S Stylizowana na ceramikę, dwukolorowa
czarny/chrom
516 075 Wysokociśnieniowa

Stylizowana na ceramikę, dwukolorowa
magnolia połysk/chrom
519 748 Wysokociśnieniowa

bazaltowy/chrom
517 647 Wysokociśnieniowa

140°

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

biały połysk/chrom
516 069 Wysokociśnieniowa

MODERN

BLANCO ANTAS
Wykończenia powierzchni metaliczne
Mała, kompaktowa i uniwersalna
• Proste wzornictwo w kompaktowym formacie
• Szczególnie zalecana do małych i kompaktowych
zlewozmywaków
• Kąt obrotu wylewki: 360°
• Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej

CERT

BLANCO ANTAS

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
515 337 Wysokociśnieniowa
516 103 Niskociśnieniowa

Baterie
kuchenne

Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody
chroniący bojler.
W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN

BLANCO KANO-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Strzelista
• Smukła bateria o estetycznym wyglądzie
• Wyciągana wylewka
• Szczególnie dopasowana do zlewozmywaków
kompaktowych
• Rozszerzony zakres działania dzięki możliwości
obracania o 120°
• Wersja kolorowa harmonijnie współgra ze zlewozmywakami i komorami z kompozytu
SILGRANIT®

BLANCO KANO-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

chrom
521 503 Wysokociśnieniowa

czarny/chrom *
526 174 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
525 041 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
525 038 Wysokociśnieniowa

szampan/chrom
525 046 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
525 044 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
525 042 Wysokociśnieniowa

alumetalik/chrom
525 039 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
525 043 Wysokociśnieniowa

perłowoszary/chrom
525 045 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały/chrom
525 040 Wysokociśnieniowa

Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 120°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają
szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą
EN 1717
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MODERN

BLANCO KANO
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Strzelista
• Smukła bateria o estetycznym wyglądzie
• Szczególnie dopasowana do zlewozmywaków
kompaktowych
• Rozszerzony zakres działania dzięki obrotowej
wylewce 360°
• Wersja kolorowa harmonijnie współgra ze zlewozmywakami i komorami z kompozytu
SILGRANIT®

BLANCO KANO

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

chrom
521 502 Wysokociśnieniowa

czarny/chrom *
526 175 Wysokociśnieniowa

jaśmin/chrom
525 031 Wysokociśnieniowa

antracyt/chrom
525 028 Wysokociśnieniowa

szampan/chrom
525 036 Wysokociśnieniowa

szarość skały/chrom
525 034 Wysokociśnieniowa

tartufo/chrom
525 032 Wysokociśnieniowa

alumetalik/chrom
525 029 Wysokociśnieniowa

kawowy/chrom
525 033 Wysokociśnieniowa

perłowoszary/chrom
525 035 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały/chrom
525 030 Wysokociśnieniowa

* Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 350 mm i nakrętka 3/8’’ zapewniają łatwy
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych

MODERN

BLANCO MIDA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
Stylowy kształt
• Delikatnie wygięta wylewka umieszczona na smukłym, prostym korpusie
• Ułatwia napełnianie garnków i wazonów
• Szczególnie polecana do kompaktowych zlewozmywaków
• Kąt obrotu wylewki 360°
• Wyciągana wylewka
• Bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®

BLANCO MIDA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
521 454 Wysokociśnieniowa

czarny*
526 146 Wysokociśnieniowa

jaśmin
521 458 Wysokociśnieniowa

antracyt
521 455 Wysokociśnieniowa

szampan
521 459 Wysokociśnieniowa

szarość skały
521 462 Wysokociśnieniowa

tartufo
521 460 Wysokociśnieniowa

alumetalik
521 456 Wysokociśnieniowa

kawowy
521 461 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
521 463 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920

- Ruchoma wylewka - kąt obrotu 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 350 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Wylewka z tworzywa, nylonowe powleczenie węża wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA

239

Baterie
kuchenne

biały
521 457 Wysokociśnieniowa

MODERN

BLANCO MIDA
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
Stylowy kształt
• Wysoka, delikatnie wygięta wylewka ułatwia
napełnianie garnków i wazonów
• Kąt obrotu wylewki: 360°

BLANCO MIDA

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
517 742 Wysokociśnieniowa

czarny*
526 145 Wysokociśnieniowa

jaśmin
519 419 Wysokociśnieniowa

antracyt
519 415 Wysokociśnieniowa

szampan
519 420 Wysokociśnieniowa

szarość skały
519 424 Wysokociśnieniowa

tartufo
519 422 Wysokociśnieniowa

alumetalik
519 416 Wysokociśnieniowa

kawowy
519 423 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
520 748 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały
519 418 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują
szybki i pewny montaż
- Certyfikowana przez LGA

MODERN

BLANCO MILA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Klasyczna i prosta
• Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia
napełnianie garnków i wazonów
• Kąt obrotu wylewki: 360°

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka
automatycznego lub dozownika w blatach
kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą,
s. 288
BLANCO MILA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
519 810 Wysokociśnieniowa
521 466 Niskociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości
350 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki i pewny
montaż
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający
cofaniu wody, zgodnie z normą
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717

MODERN

BLANCO MILA
Wykończenia powierzchni metaliczne

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka
automatycznego lub dozownika w blatach
kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą,
s. 288
BLANCO MILA

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
519 414 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości
350 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki i pewny
montaż
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Baterie
kuchenne

Klasyczna i prosta
• Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia
napełnianie garnków i wazonów
• Kąt obrotu wylewki: 360°

MODERN

BLANCO MILI
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
Komfort i forma
• Wysoka wylewka w kształcie litery J ułatwia napełnianie garnków i wazonów
• Kąt obrotu wylewki: 360°
• Doskonałe dopasowanie kolorystyczne baterii
i zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®

BLANCO MILI

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
519 413 Wysokociśnieniowa

czarny*
526 159 Wysokociśnieniowa

jaśmin
523 108 Wysokociśnieniowa

antracyt
523 103 Wysokociśnieniowa

tartufo
523 110 Wysokociśnieniowa

szarość skały
523 104 Wysokociśnieniowa

kawowy
523 111 Wysokociśnieniowa

alumetalik
523 105 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
523 106 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały
523 107 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują
szybki i pewny montaż

CLASSIC

BLANCO DARAS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
Popularny kształt
• Ponadczasowa, klasyczna bateria kuchenna
• Długa i wysoka wylewka
• Wyciągana wylewka
• Przeznaczona do niewielkich zlewozmywaków
• Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków
i komór z kompozytu SILGRANIT®

BLANCO DARAS-S Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
517 731 Wysokociśnieniowa

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

czarny*
526 153 Wysokociśnieniowa

jaśmin
517 736 Wysokociśnieniowa

antracyt
517 732 Wysokociśnieniowa

szampan
517 737 Wysokociśnieniowa

szarość skały
518 792 Wysokociśnieniowa

tartufo
517 741 Wysokociśnieniowa

alumetalik
517 733 Wysokociśnieniowa

kawowy
517 740 Wysokociśnieniowa

519 724 Niskociśnieniowa

perłowoszary
520 736 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 90°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują
szybki i pewny montaż
- Nylonowy wąż wylewki
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą
EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
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Baterie
kuchenne

biały
517 735 Wysokociśnieniowa

CLASSIC

BLANCO DARAS
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
Popularny kształt
• Ponadczasowa, klasyczna bateria kuchenna
• Długa i wysoka wylewka
• Wyciągana wylewka
• Przeznaczona do niewielkich zlewozmywaków
• Kąt obrotu wylewki 360
• Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków
i komór z kompozytu SILGRANIT®

BLANCO DARAS

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
517 720 Wysokociśnieniowa

czarny*
526 152 Wysokociśnieniowa

jaśmin
517 725 Wysokociśnieniowa

antracyt
517 721 Wysokociśnieniowa

szampan
517 726 Wysokociśnieniowa

szarość skały
518 793 Wysokociśnieniowa

tartufo
517 730 Wysokociśnieniowa

alumetalik
517 722 Wysokociśnieniowa

kawowy
517 729 Wysokociśnieniowa

519 723 Niskociśnieniowa

perłowoszary
520 735 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały
517 724 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288
* Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują
szybki i pewny montaż
- Certyfikowana przez LGA

CLASSIC

BLANCO TRADON
Wykończenia powierzchni metaliczne
Nowoczesna funkcjonalność, tradycyjny kształt
• Klasyczna forma
• W modnym stylu rustykalnym
• Komfortowa obsługa za pomocą jednego
uchwytu

BLANCO TRADON Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
515 990 Wysokociśnieniowa

W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający
się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego
i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
i ułatwia utrzymanie czystości
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami
stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

245

Baterie
kuchenne

w kolorze mosiądzu
520 787 Wysokociśnieniowa

Baterie kuchenne BLANCO z podłączeniem do wody filtrowanej
Bezpieczeństwo i funkcjonalność

Czysta woda to lepsza jakość życia. Ba-

Obsługa baterii BLANCO z możliwością

Baterie trójdrożne, w zależności od mo-

terie BLANCO z podłączeniem do wody

podłączenia do wody filtrowanej odbywa

delu, dostępne są w wersji z oddzielnym

filtrowanej przyczyniają się do jej zwięk-

się za pomocą oddzielnych dźwigni uru-

wypływem wody filtrowanej lub ze wspól-

szenia - w połączeniu z dostępnymi na

chamiających dopływ uzdatnionej wody

ną wylewką dla wody filtrowanej i wody

rynku systemami filtrowania wody, które

do picia oraz wody z wodociągu.

z wodociągu, wylewka ta wyposażona
jest wówczas w specjalny regulator stru-

kiem.

mienia, który uniemożliwia zmieszanie się

Baterie
kuchenne

instaluje się w szafce pod zlewozmywa-

wody z dwóch źródeł.

BLANCO TRIMA
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BLANCO FONTAS II

BLANCO SORA

SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
Unikalna bateria 3 w 1
• Wygodna bateria 3 w 1:
• Woda filtrowana i niefiltrowana z jednej wyciąganej wylewki
• Oddzielne elementy sterujące: dźwignia mieszacza zimnej i gorącej wody po prawej oraz pokrętło wody filtrowanej po lewej stronie
• Higieniczna: oddzielne doprowadzanie i oddzielny
wypływ filtrowanej wody – bez mieszania z wodą
z wodociągu
• Zintegrowana wylewka do obu rodzajów wody
ze specjalnymi regulatorami
strumienia
• Wykończenie powierzchni
harmonijnie współgra ze zlewozmywakami i komorami
BLANCO FONTAS-S II Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
525 198 Wysokociśnieniowa

czarny*
526 158 Wysokociśnieniowa

jaśmin
525 202 Wysokociśnieniowa

w kolorze stali UltraResist
525 199 Wysokociśnieniowa

antracyt
525 200 Wysokociśnieniowa

szampan
525 203 Wysokociśnieniowa

szarość skały
525 207 Wysokociśnieniowa

tartufo
525 206 Wysokociśnieniowa

alumetalik
525 201 Wysokociśnieniowa

kawowy
525 205 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
525 208 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały
525 204 Wysokociśnieniowa

* Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)

Element dystansowy do węża od baterii

128 434

511 920

- Wylewka obrotowa 180°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wąż wylewki powlekany nylonem
- Wyciągana wylewka z osobną wylewką dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/ciepłej)
- Elastyczne węże przyłączeniowe o dł. 650 mm z nakrętką 3/8’’ zapewniają łatwy i pewny
montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach
ze stali szlachetnej
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed cofaniem
wody zgodnie z EN1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW
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SPECIAL

BLANCO FONTAS II
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look
2 w 1: woda z wodociągu i woda filtrowana
bezpośrednio z jednej baterii
• Komfortowa bateria typu 2 w 1 z dźwignią uruchamiającą dopływ wody z wodociągu umieszczoną z prawej
strony i dźwignią wody uzdatnionej z lewej strony
• Higieniczna: Oddzielne doprowadzenie wody wody
pitnej uzdatnionej – brak możliwości zmieszania z wodą
z wodociągu
• Oszczędność miejsca i praktyczne rozwiązanie: dzięki
wylewce z podwójną funkcją nie ma konieczności
wycinania oddzielnego otworu na wylewkę z wodą
uzdatnioną
• Zintegrowana wylewka dla obu
dopływów wody ze specjalnym
regulatorem strumienia
• Wyjątkowo daleki zasięg dzięki
obrotowej (o 360°) wylewce
BLANCO FONTAS II Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
523 128 Wysokociśnieniowa

czarny*
526 157 Wysokociśnieniowa

jaśmin
523 132 Wysokociśnieniowa

w kolorze stali UltraResist
523 129 Wysokociśnieniowa

antracyt
523 130 Wysokociśnieniowa

szampan
523 133 Wysokociśnieniowa

szarość skały
523 137 Wysokociśnieniowa

tartufo
523 136 Wysokociśnieniowa

alumetalik
523 131 Wysokociśnieniowa

kawowy
523 135 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
523 138 Wysokociśnieniowa

Baterie
kuchenne

biały
523 134 Wysokociśnieniowa

* Dostępne od sierpnia 2020 r
Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434
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- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami
stalowymi
- Certyfikowana przez LGA

SPECIAL

BLANCO SORA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Tradycyjny wygląd, nowoczesna funkcja filtrowania
• Tradycyjne wykończenie elementów sterujących
z wyraźnie oznaczoną funkcją
• Oddzielna regulacja wody z wodociągu i wody
pitnej
• Woda z dwóch źródeł w jednej wylewce wyposażonej w specjalny regulator strumienia
• Kąt obrotu wylewki 360°
W przypadku montażu baterii,
dźwigni korka automatycznego lub
dozownika w blatach kamiennych,
z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę
uszczelniającą, s. 288

BLANCO SORA

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
520 834 Wysokociśnieniowa

w kolorze mosiądzu
520 835 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór i głowica wyposażone w ceramiczną uszczelkę
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości
450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny
montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność
baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali
szlachetnej

SPECIAL

BLANCO TRIMA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Nowoczesna bateria z funkcją filtrowania
• Ergonomiczny kształt elementów sterujących
z wyraźnie oznaczoną funkcją
• Oddzielna regulacja wody z wodociągu i wody
pitnej
• Woda z dwóch źródeł w jednej wylewce wyposażonej w specjalny regulator strumienia
• Kąt obrotu wylewki 360°

BLANCO TRIMA

Baterie
kuchenne

W przypadku montażu baterii,
dźwigni korka automatycznego lub
dozownika w blatach kamiennych,
z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę
uszczelniającą, s. 288

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
520 840 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór i głowica wyposażone w ceramiczną uszczelkę
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości
450 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny
montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność
baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali
szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
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Baterie BLANCO
Rozwiązania do montażu przy oknie

Miejsce przed oknem idealnie
nadaje się do zamontowania zlewozmywaka. Dzięki rozwiązaniom
BLANCO nic już nie stoi na przeszkodzie w otwieraniu na oścież
i zamykaniu okna. Mogą Państwo
wybrać spośród trzech różnych
mechanizmów.

Bateria bezstopniowo chowana w blacie
BLANCO ELOSCOPE-F II

s. 251

Baterie
kuchenne

Baterie ze zdejmowanym korpusem
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact

s. 254

BLANCO LINUS-F/-S-F

s. 253

BLANCO TIVO-F/-S-F

s. 257

BLANCO DARAS-F/-S-F

s. 258

Baterie składane
BLANCO LARESSA-F,
dźwignia z prawej strony

s. 255

dźwignia z lewej strony

s. 255

BLANCO CORESSA-F,

250

dźwignia z prawej strony

s. 256

dźwignia z lewej strony

s. 256

SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II
Wykończenia powierzchni metaliczne
Opuszczana bateria o prostym wzornictwie
• Proste wzornictwo do nowoczesnych aranżacji
kuchni
• Do montażu przy oknie
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
i wazonów
• Łatwe opuszczanie
• Minimalna odległość pomiędzy złożoną baterią
a skrzydłem okna powinna wynosić 3 cm
• Standardowe otwory (2 x 35 mm) dla baterii
i dźwigni sterującej

BLANCO
ELOSCOPE-F II

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
516 672 Wysokociśnieniowa

360°

BLANCO ELOSCOPE-F II w połączeniu
BLANCO ATTIKA 60/A

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.)
128 434

Minimalny odstęp od środka otworu na
baterię do środka otworu na pokrętło:
70 mm.
Maksymalny odstęp od środka otworu
na baterię do środka otworu na pokrętło:
500 mm.
Głębokość montażowa BLANCO
ELOSCOPE-F II wynosi 470 mm.
W przeciwnym razie może nastąpić kolizja
z sortownikiem, bojlerem itp.
Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna wynosi 3 cm.
W przypadku montażu baterii, dźwigni
korka automatycznego lub dozownika
w blatach kamiennych, z konglomeratu lub
w zlewozmywakach ceramicznych należy
zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

- Obrotowa, opuszczana wylewka
- Wymagane 2 otwory pod baterię i pokrętło o średnicy 35 mm
- Ceramiczna głowica
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętką 3/8’’ gwarantują szybki
i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapiennego
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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Baterie
kuchenne

BLANCO ELOSCOPE-F II
montaż przy oknie

BLANCO ELOSCOPE-F II
Możliwości połączeń ze zlewozmywakami BLANCO
Do montażu baterii ze zlewozmywakiem niezbędne są dwa otwory: na wylewkę i pokrętło.
Możliwości wykonania dodatkowego otworu przedstawia poniższe zestawienie.
– = brak możliwości

• = możliwe wykonanie otworu 35 mm przeznaczonego na dźwignię mieszacza
•60 = możliwy tylko przy montażu w szafce dolnej o min. szerokosci 60 cm
•80 = możliwy tylko przy montażu w szafce dolnej o min. szerokosci 80 cm
•oA = tylko w przypadku, gdy opcjonalnie nie zastosowano korka automatycznego

Baterie
kuchenne

Zlewozmywak

Stal szlachetna
SILGRANIT®/
Wykonanie
ceramika
odpowiedniego
Wybicie podfreotworu za pomocą zowanego otworu
wykrojnika 35 mm (we własnym
(we własnym
zakresie)
zakresie)
Pokrętło
Pokrętło
z przodu z tyłu z przodu z tyłu

Zlewozmywak

Stal szlachetna
SILGRANIT®/
Wykonanie
ceramika
odpowiedniego
Wybicie podfreotworu za pomocą zowanego otworu
wykrojnika 35 mm (we własnym
(we własnym
zakresie)
zakresie)
Pokrętło
Pokrętło
z przodu z tyłu z przodu z tyłu

BLANCO ADON XL 6 S

–

–

–

–

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

–

–

–

–

BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A

–

–

–

–

BLANCO LEMIS 8-IF / 8 S-IF

–

–

–

–

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400/400-IF/A

–

–

–

–

BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S

–

–

–

–

BLANCO AXIA III 45 S / 5 S

–

–

–

–

BLANCO LEXA 6 S

–

–

BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S

–

–

–

–

BLANCO LEXA 9 E

–

–

–

•

BLANCO AXIA III 6 S-F / XL 6 S-F

–

–

–

–

BLANCO MAGNAT

•

–

–

–

BLANCO AXIS III 45 S-IF

–

–

–

–

BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S

–

–

–

–

BLANCO AXIS III 5 S-IF / 6 S-IF

–

–

–

–

BLANCO METRA 6 / 6 S

–

–

•

•

BLANCO AXON II 6 S

–

–

–

–

BLANCO METRA 8 S

–

–

•

–

BLANCO COLLECTIS 6 S

–

–

–

–

BLANCO METRA 9

–

–

–

•

BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6

–

–

–

•

BLANCO METRA XL 6 S

–

–

–

–

BLANCODANA 45 / 6

–

•

–

–

BLANCO PALONA 6

–

–

–

–

BLANCODELTA

–

•

–

–

BLANCO PLEON 5, 6

–

–

–

•

BLANCODELTA II

–

–

–

–

BLANCO PLEON 6 Split

–

–

–

–

BLANCO ELON 45 S / XL 6 S / XL 8 S

–

–

–

–

BLANCO PLUS 45 S

–

–

–

–

BLANCO ETAGON 500-IF/A / 700-IF/A

–

–

–

–

BLANCO RONDOVAL 45

–

•

–

–

BLANCO ETAGON 6 / 8

–

–

–

•

BLANCO SITY XL 6 S

–

–

–

–

BLANCO ETAGON 6 (ceramika)

–

–

–

–

BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S

–

–

•

–

BLANCO FARON XL 6 S

–

–

•

•

BLANCO SONA 6 S

–

–

•

•

BLANCO FLEX / FLEX Pro 45 S

–

–

–

–

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

•

•

–

–

BLANCO IDENTO 45 S

–

–

–

–

BLANCO TIPO XL 6 S

•

–

–

–

•60

•60

–

–

BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S / XL 6 S SteamerPlus

–

–

–

•

BLANCO LEMIS 6-IF

-

•

–

–

BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (ceramika)

–

–

–

–

BLANCO LEMIS 6 S-IF

•

•

–

–

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

–

–

–

•

•80

•80

–

–

BLANCO LEMIS 45 S-IF / 45 S-IF Mini

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

Przy modelach BLANCO JARON, CLARON-IF/A, FLOW-IF
i ZEROX-IF/A nie ma możliwości montażu powyższych baterii
bezpośrednio za przelewem!
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Uwaga:
Korzystanie z akcesoriów może być ograniczone.

•

SPECIAL

BLANCO LINUS-S-F
Wykończenia powierzchni metaliczne
Praktyczna forma i funkcjonalność – również do
montażu przy oknie*
• Do montażu przy oknie
• Minimalistyczne wzornictwo
• Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry
i odłożyć na bok
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
i wazonów
• Wyciągana wylewka

*Odległość między baterią
i skrzydłem okna powinna
wynosić nie mniej niż
4,5 cm

CERT

BLANCO LINUS-S-F Wykończenia powierzchni metaliczne

514 276 Niskociśnieniowa
w kolorze stali
514 024 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm
i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

140°

chrom
514 023 Wysokociśnieniowa

SPECIAL

BLANCO LINUS-F
Wykończenia powierzchni metaliczne

*Odległość między baterią
i skrzydłem okna powinna
wynosić nie mniej niż
2,5 cm
Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
514 025 Wysokociśnieniowa
514 277 Niskociśnieniowa
w kolorze stali
514 026 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy: 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm
i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększająca stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

360°

BLANCO LINUS-F

CERT
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Baterie
kuchenne

Praktyczna forma i funkcjonalność – również do
montażu przy oknie*
• Do montażu przy oknie
• Minimalistyczne wzornictwo
• Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry
i odłożyć na bok
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
i wazonów
• Kąt obrotu wylewki 360

SPECIAL

BLANCO ALTA-S-F
Compact
Wykończenia powierzchni metaliczne
Estetyka w kompaktowej formie - do montażu
przed oknem*
• Bateria podokienna
• Prosta obsługa: podnieść baterię pionowo do
góry i położyć z boku
• Stylowa armatura o wąsko skrojonych kształtach
• Wyciągana, chromowana wylewka wysokiej
jakości

* Minimalny odstęp pomiędzy
zlewozmywakiem a skrzydłem
okna: 4,5 cm.

CERT

BLANCO ALTA-S-F Wykończenia powierzchni metaliczne
Compact
chrom
518 413 Wysokociśnieniowa

128

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 128°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości
750 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny
montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność
baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali
szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu
się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL

BLANCO ALTA-F Compact
Wykończenia powierzchni metaliczne

Baterie
kuchenne

Estetyka w kompaktowej formie - bateria podokienna*
• Do montażu przy oknie
• Prosta obsługa: podnieść baterię pionowo do
góry i położyć z boku
• Stylowa armatura o wąsko skrojonych kształtach
• Końcówkę wylewki można obracać, co ułatwia
napełnianie butelek - kąt obrotu: 360°

* Minimalny odstęp pomiędzy
zlewozmywakiem a skrzydłem
okna: 2,5 cm.
BLANCO ALTA-F
Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
518 412 Wysokociśnieniowa
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- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości
750 mm i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny
montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność
baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali
szlachetnej
- Planowana certyfikacja LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

CERT

SPECIAL

BLANCO LARESSA-F
dźwignia z lewej strony
Wykończenia powierzchni metaliczne
Szybki dostęp do okna
• Nowoczesna bateria do montażu przy oknie
• Wygodny mechanizm umożliwia złożenie baterii
na bok
• Wytłumiony proces składania i pewna blokada
• Optymalna wysokość wylewki umożliwia jej całkowite złożenie nad zlewozmywakiem
• Dźwignia umieszczona z boku, z lewej strony
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
i wazonów
* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm.
BLANCO LARESSA-F Wykończenia powierzchni metaliczne
dźwignia z lewej strony
chrom
521 546 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 500 mm
i nakrętka 3/8’’ zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL

BLANCO LARESSA-F
dźwignia z prawej strony
Wykończenia powierzchni metaliczne

Baterie
kuchenne

Szybki dostęp do okna
• Nowoczesna bateria do montażu przy oknie
• Wygodny mechanizm umożliwiający złożenie
baterii na bok
• Wytłumiony proces składania i pewna blokada
• Optymalna wysokość wylewki umożliwia jej całkowite złożenie nad zlewozmywakiem
• Dźwignia umieszczona z boku, z prawej strony
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
i wazonów
* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm.
BLANCO LARESSA-F Wykończenia powierzchni metaliczne
dźwignia z prawej strony
chrom
521 545 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 500 mm
i nakrętka 3/8’’ zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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SPECIAL

BLANCO CORESSA-F
dźwignia z lewej strony
Wykończenia powierzchni metaliczne
Szybki dostęp do okna
• Nowoczesna bateria do montażu przy oknie
• Wygodny mechanizm umożliwia złożenie baterii
na bok
• Wytłumiony proces składania i pewna blokada
• Optymalna wysokość wylewki umożliwia jej całkowite złożenie nad zlewozmywakiem
• Dźwignia umieszczona z boku, z lewej strony
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
i wazonów
* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm.
BLANCO CORESSA-F Wykończenia powierzchni metaliczne
dźwignia z lewej strony
chrom
521 544 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL

BLANCO CORESSA-F
dźwignia z prawej strony
Wykończenia powierzchni metaliczne

Baterie
kuchenne

Szybki dostęp do okna
• Nowoczesna bateria do montażu przy oknie
• Wygodny mechanizm umożliwia złożenie baterii
na bok
• Wytłumiony proces składania i pewna blokada
• Optymalna wysokość wylewki umożliwia jej całkowite opuszczenie nad zlewozmywakiem
• Dźwignia umieszczona z boku, z prawej strony
• Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków
i wazonów
* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm.
BLANCO CORESSA-F Wykończenia powierzchni metaliczne
dźwignia z prawej strony
chrom
521 543 Wysokociśnieniowa
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- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 450 mm
i nakrętka 3/8’’ zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL

BLANCO TIVO-S-F
Wykończenia powierzchni metaliczne
Estetyka w kompaktowej formie - bateria podokienna*
• Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry
i odłożyć na bok
• Wysoka wylewka ułatwiająca prace przy zlewozmywaku
• Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a
skrzydłem okna: 5,5 cm.

CERT

BLANCO TIVO-S-F Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
518 410 Wysokociśnieniowa
518 411 Niskociśnieniowa

- Ruchoma, chromowana wylewka kąt obrotu: 120°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 750 mm
i nakrętka 3/8’’ umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się
kamienia
- Wersja niskociśnieniowa wyposażona w regulator przepływu,
który zapewnia ochronę boilera
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy
montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody,
zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
*W wersji wysokocisnieniowej

SPECIAL

BLANCO TIVO-F
Wykończenia powierzchni metaliczne

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a
skrzydłem okna: 4,5 cm.
BLANCO TIVO-F

CERT

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
518 408 Wysokociśnieniowa
518 409 Niskociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm
i nakrętka 3/8’’ gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie
się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie
Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
*W wersji wysokocisnieniowej
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Baterie
kuchenne

Komfort w najlepszym wydaniu - do montażu
przy oknie*
• Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry
i odłożyć na bok
• Wysoka wylewka ułatwia wykonywanie prac przy
zlewozmywaku
• Zwiększony kąt obrotu dzięki wylewce obracanej
o 360°

SPECIAL

BLANCO DARAS-S-F
Wykończenia powierzchni metaliczne
Popularny kształt
• Do montażu przy oknie
• Łatwa obsługa: wystarczy wysunąć do góry
i odłożyć na bok
• Z wyciąganą wylewką
• Model podstawowy
• Dopasowana do małych zlewozmywaków
• Kąt obrotu wylewki 80°

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem
a skrzydłem okna: 4 cm.
BLANCO
DARAS-S-F

Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
521 752 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 80°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 750 mm
i nakrętka 3/8‘‘ zapewniają łatwy i pewny montaż
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający
cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

SPECIAL

BLANCO DARAS-F
Wykończenia powierzchni metaliczne

Baterie
kuchenne

Popularny kształt
• Do montażu przy oknie
• Łatwa obsługa: wystarczy wysunąć do góry
i odłożyć na bok
• Model podstawowy
• Dopasowana do małych zlewozmywaków
• Kąt obrotu wylewki 360°

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem
a skrzydłem okna: 3 cm.
BLANCO DARAS-F Wykończenia powierzchni metaliczne
chrom
521 751 Wysokociśnieniowa
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- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 750 mm
i nakrętka 3/8‘‘ zapewniają łatwy i pewny montaż

BLANCO LATO
Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Wszechstronny dozownik płynu do mycia naczyń
• Dozownik o ponadczasowym, atrakcyjnym
designie
• Metaliczne i dwukolorowe wykończenia idealnie
pasują do baterii kuchennych oraz zlewozmywaków BLANCO
• Łatwa obsługa dzięki precyzyjnie dopasowanym wymiarom wylewki
• Wygodne napełnianie od góry
• Wyjątkowo praktyczny dodatek do
zlewozmywaka

BLANCO LATO

Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look,
dwukolorowa

w kolorze stali UltraResist
525 809

czarny/chrom *
526 177

jaśmin/chrom
525 812

chrom
525 808

antracyt/chrom
525 810

szampan/chrom
525 813

szarość skały/chrom
525 817

tartufo/chrom
525 816

alumetalik/chrom
525 811

kawowy/chrom
525 815

perłowoszary/chrom
525 818

Dozowniki

biały/chrom
525 814

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml
* Dostępne od sierpnia 2020 r
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BLANCO LIVIA
Wykończenia powierzchni metaliczne
• Nowoczesny design z wizualnie dobranymi elementami dekoracyjnymi
• Rozwiązanie systemowe z dopasowaną dźwignią
korka automatycznego i baterią
• Dostępny w różnych wykończeniach powierzchni
• Wygodne uzupełnianie płynu od góry

BLANCO LIVIA

Materiał/kolor

Materiał/kolor

Materiał/kolor

chrom
521 291

w kolorze mosiądzu
521 292

w kolorze manganu
521 293

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml

BLANCO PIONA
Wykończenia powierzchni metaliczne

Dozowniki

• Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO
SteelArt
• Doskonałe dopasowanie do produktów SteelArt,
zwłaszcza do BLANCO CLARON
• Wygodne uzupełnianie płynu od góry

BLANCO PIONA

Materiał/kolor

Materiał/kolor

Materiał/kolor

chrom
517 667

stal szlachetna szczotkowana
517 537

stal szlachetna polerowana
515 991

stal szlachetna matowa
515 992

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml
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BLANCO TORRE
Wykończenia powierzchni metaliczne
• Wygodne uzupełnianie płynu od góry
• Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
• Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze
stali szlachetnej

BLANCO TORRE

Materiał/kolor

Materiał/kolor

Materiał/kolor

chrom
512 593

stal szlachetna szczotkowana
521 541

w kolorze stali
512 594

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml

BLANCO TANGO
Wykończenia powierzchni metaliczne

Dozowniki

• Wygodne uzupełnianie płynu od góry
• Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
• Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze
stali szlachetnej

BLANCO TANGO

Materiał/kolor

Materiał/kolor

chrom
511 266

w kolorze stali
512 643

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml
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BLANCO TIGA
Wykończenia powierzchni metaliczne
• Wygodne uzupełnianie płynu od góry
• Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
• Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze
stali szlachetnej

BLANCO TIGA

Materiał/kolor
chrom
510 769

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 250 ml

BLANCO YANO
Wykończenia powierzchni metaliczne

Dozowniki

• Nowoczesne wzornictwo doskonale dopasowane
do różnorodnych baterii BLANCO
• Praktyczny dodatek do codziennego użytku
• Wygodne napełnianie płynu od góry

BLANCO YANO

Materiał/kolor
chrom
524 256

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml
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BLANCO VICUS
Wykończenia powierzchni metaliczne
• Nowoczesny akcent w tradycyjnym wiejskim stylu
• Praktyczne akcesoria do codziennego stosowania
• Łatwe napełnianie od góry

BLANCO VICUS

Materiał/kolor

Materiał/kolor

chrom
524 290

w kolorze mosiądzu
524 291

Dozowniki

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml
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BLANCO systemy segregacji odpadków
Inteligentne rozwiązania do segregacji odpadków i organizacji przestrzeni
w szafce pod zlewozmywakiem

BLANCO SELECT Orga: szuflada organizacyjna zapewnia dodatkowe miejsce do odstawiania akcesoriów kuchennych

Obok zlewozmywaka, baterii i akcesoriów systemy segregacji odpadów
BLANCO optymalizują przebieg prac
wykonywanych przy centrum kuchennym i w mgnieniu oka zapewniają wolną
przestrzeń.
Ergonomiczne i przystosowane do
praktycznego wykorzystania w nowoczesnych kuchniach systemy segregacji

BLANCO SELECT z łatwo wysuwaną pokrywą
systemową.

BLANCO FLEXON II system dostosowany do
wszystkich popularnych wysuwanych szuflad.

BLANCO SOLON, eleganckie rozwiązanie do
zastosowania w blacie kuchennym.

BLANCO BOTTON, stabilny i łatwy w montażu
system.

oferują wiele możliwości.
Czy to drzwiczki czy wysuwane fronty,
z manualną lub automatyczną obsługą,

Systemy segregacji
odpadków

z jednym lub wieloma koszami, systemy segregacji odpadów i organizacji
przestrzeni w szafce zlewozmywakowej
zwiększają komfort pracy. Przemyślane
wzornictwo pomaga optymalnie wykorzystać posiadaną przestrzeń.
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BLANCO systemy segregacji odpadków
Inteligentne rozwiązania do segregacji odpadków i organizacji
przestrzeni w szafce pod zlewozmywakiem

Wysoka stabilność
Nawet pod dużym obciążeniem system
jest lekki w obsłudze; kosze i uchwyty
są stabilne i wytrzymałe.

Więcej czystości
Zintegrowane uchwyty i gładkie krawędzie są
łatwe w utrzymaniu czystości.

Elastyczny podział
Kosze o różnych rozmiarach można łączyć
w dowolny sposób, w zależności od potrzeb.
Na przykład do odpadów organicznych najlepiej
nadaje się mały kosz z dopasowaną pokrywą.

Optymalna głębokość montażu
Dzięki głębokości montażu wynoszącej 40 cm
system segregacji odpadków BLANCO można
zamontować niemal w każdej szafce.

Doskonała organizacja
Stabilna, metalowa pokrywa jest w całości
wysuwana, może służyć również jako praktyczna
półka. Opcjonalnie dostępna szuflada będzie
wygodnym schowkiem.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni
Systemy segregacji odpadków BLANCO dostępne
są we wszystkich najbardziej popularnych rozmiarach (do szafek: 45 cm, 50 cm, 60 cm), co daje
optymalne możliwości projektowe.

Praktyczny uchwyt do worków na śmieci
Z praktycznym uchwytem do worków na śmieci
BLANCO SELECT Clip worki można wygodnie
napełniać i optymalnie wykorzystać ich pojemność. Listwy Clip-on można łatwo i bezpiecznie
przymocować do koszy o pojemności od 15l do
30l i stosować do worków na śmieci we wszystkich popularnych rozmiarach.

Komfortowa obsługa
Dzięki listwie BLANCO MOVEX wysuwane szafki
można bez wysiłku otwierać stopą. Ten sprytny
dodatek może być montowany do wszystkich
frontów szafek.

Systemy segregacji
odpadków

Szybki montaż
System segregacji odpadków jest
niebywale łatwy i szybki w montażu.
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BLANCO SELECT Orga
Najlepszy selektor BLANCO: najnowszej generacji system segragacji odpadków i system
organizacji przestrzeni w szafce dolnej
• Modele z małymi koszami i pokrywkami idealnie
nadają się do zbierania odpadków „bio”
• Optymalne wykorzystanie przestrzeni
• Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
• Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się
zanieczyszczeń
• Szuflada organizacyjna jest optycznie dopasowana do selektora
• Niezwykle szybki i łatwy montaż
• Opcjonalnie: praktyczna pokrywa do kosza 15 l

BLANCO SELECT Orga

Wersja
BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

W cenie zawarte są
szuflada, kosz 30l i 19l

Szerokość
szafki
dolnej w cm

49 l

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są
szuflada, 3 kosze 15l

60

Szerokość
szafki
dolnej w cm

45 l

BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

W cenie zawarte są
szuflada, 2 kosze 15l i 2 kosze 6l, pokrywa kosza 6l

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782
W cenie zawarte są
szuflada, kosz 30l i 2 kosze 8l, pokrywa kosza 8l

Systemy segregacji
odpadków

60

60

Szerokość
szafki
dolnej w cm

42 l

60

Szerokość
szafki
dolnej w cm

46 l

Wysokość montażowa 456 mm (pojemniki uniwersalne BLANCO Orga można przesuwać w taki sposób, aby nie kolidowały z armaturą przelewowo-odpływową zlewozmywaka), głębokość montażowa 400 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm
• Wymagane są drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
• Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
• Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
• Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip
BLANCO SELECT AutoMove
Uchwyt do worka na śmieci System elektrycznego
otwierania
521 300
521 301
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BLANCO MOVEX listwa do wysu- Pojemnik uniwersalny
wania stopą do BLANCO SELECT SELECT do kosza 15l i 19l
i wszystkich wysuwanych frontów
519 357
229 342

BLANCO SELECT
Najlepszy selektor BLANCO: najnowszej generacji system segragacji odpadków i system
organizacji przestrzeni w szafce dolnej
• Modele z małymi koszami i pokrywkami idealnie
nadają się do zbierania odpadków „bio”
• Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
• Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się
zanieczyszczeń
• Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu czystości
• Opcjonalnie: praktyczne akcesoria jak uchwyt do
worków na śmieci SELECT Clip, elektryczny system otwierania BLANCO SELECT AutoMove lub
listwa BLANCO MOVEX do BLANCO SELECT
i wszystkich wysuwanych frontów

BLANCO SELECT

Wersja
BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są
2 kosze 16l

BLANCO SELECT 50/2

Szerokość
szafki
dolnej w cm

32 l

518 722

W cenie zawarte są
2 kosze 19l

BLANCO SELECT 50/3

45

50

Szerokość
szafki
dolnej w cm

38 l

520 779

W cenie zawarte są
1 kosz 19l i 2 kosze 8l, pokrywa kosza 8l

50

Szerokość
szafki
dolnej w cm

35 l

Systemy segregacji
odpadków

Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 400 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm
• Wymagane są drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
• Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
• Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
• Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip
BLANCO SELECT AutoMove
Uchwyt do worka na śmieci System elektrycznego
otwierania
521 300
521 301

BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT
i wszystkich wysuwanych frontów
519 357
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BLANCO SELECT
Najlepszy selektor BLANCO: najnowszej generacji system segragacji odpadków i system
organizacji przestrzeni w szafce dolnej
• Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
• Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się
zanieczyszczeń
• Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu czystości
• Praktyczna pokrywa do kosza o pojemności 8l
• Łatwe wysuwanie pokrywy
• Niezwykle szybki i łatwy montaż
• Wyposażenie opcjonalne: BLANCO MOVEX
listwa do wysuwania stopą do selektorów
BLANCO SELECT z wysuwanymi frontami

BLANCO SELECT

Wersja
BLANCO SELECT 60/2

518 723

60

W cenie zawarte są
kosz 30l i 19l

BLANCO SELECT 60/3

49 l

60

518 724

W cenie zawarte są
3 kosze 15l

BLANCO SELECT 60/4

60

520 781

2 kosze 15l i 2 kosze 6l, pokrywa kosza 6l

Szerokość
szafki
dolnej w cm

42 l

60

520 780

W cenie zawarte są
kosz 30l i 2 kosze 8l, pokrywa kosza 8l

Systemy segregacji
odpadków

Szerokość
szafki
dolnej w cm

45 l

W cenie zawarte są

BLANCO SELECT XL 60/3

Szerokość
szafki
dolnej w cm

Szerokość
szafki
dolnej w cm

46 l

Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 400 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm
• Wymagane są drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
• Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
• Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
• Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

Szuflada BLANCO Orga do
BLANCO SELECT Clip
montażu z BLANCO SELECT
Uchwyt do worka na śmieci
przeznaczonych do szafki 60 cm
518 727
521 300
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BLANCO SELECT AutoMove
System elektrycznego
otwierania
521 301

BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT
i wszystkich wysuwanych frontów
519 357

BLANCO SELECT
Compact 60/2
BLANCO SELECT Compact 60/2: Kompaktowy
system segregacji odpadków — idealny w połączeniu z bojlerem lub systemem filtrującym
• Do montażu w szafce z bojlerami, systemami do
filtrowania lub podgrzewania wody za selektorem
• Optymalne wykorzystanie przestrzeni szafki
o szerokości 60 cm dzięki płytszej konstrukcji
wynoszącej 320 mm
• Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
• Wszystkie cześci są łatwe w utrzymaniu czystości
• Niezwykle szybki i łatwy montaż
• Funkcjonalne kosze 17 litrów z optycznie zintegrowanymi uchwytami

BLANCO SELECT
Compact 60/2

Wersja
BLANCO SELECT Compact 60/2 523 020

60

Szerokość
szafki
dolnej w cm

34 l

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są
System wysuwany do podłączenia z przodu, pokrywa systemowa, 2 x kosz 17 l

BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT
i wszystkich wysuwanych frontów
519 357

269

Systemy segregacji
odpadków

Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 320 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm
• Wymagane drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
• Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
• Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
• Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

BLANCO FLEXON II
Doskonałe obramowanie zapewniające wysoką
elastyczność
• Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
• System utrzymany w spójnej kolorystyce, otoczony ramą
• Dostosowany do popularnych szafek szufladowych
• Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady
i pozostałych części
• Niezwykle szybki i łatwy montaż
• Modele z małymi koszami i pokrywami, idealne
do gromadzenia odpadków „bio”

Wersja
521 542

W cenie zawarte są
pokrywa systemowa, kosz 19l

30

Szerokość
szafki
dolnej w cm

19 l

360

BLANCO FLEXON II 30/1

19 l

521 467

W cenie zawarte są
pokrywa systemowa, 2 kosze 8l, 1 pokrywa kosza 8l

30

Szerokość
szafki
dolnej w cm

16 l

360

BLANCO FLEXON II 30/2

8l

BLANCO FLEXON II 45/2

521 468

W cenie zawarte są
pokrywa systemowa, 2 kosze 16l

45

8l

Szerokość
szafki
dolnej w cm

32 l

Systemy segregacji
odpadków

Wymagany montaż w szafce stojącej z frontem i z wysuwaną szufladą, w której montowany jest selektor
• Wysokość montażowa pokrywy selektora 360 mm powyżej dna szuflady, głębokość montażowa 400 mm.
• Maksymalna wysokość ścian bocznych szuflady 265 mm.
• Należy uwzględnić wysokość montażową selektora, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka wraz z armaturą przelewowo-odpływową.
• Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip
BLANCO MOVEX listwa do wysu- Pojemnik uniwersalny
Uchwyt do worka na śmieci wania stopą do BLANCO SELECT SELECT do kosza 15l i 19l
i wszystkich wysuwanych frontów
521 300
519 357
229 342
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360

BLANCO FLEXON II

BLANCO FLEXON II
Doskonałe obramowanie zapewniające wysoką
elastyczność
• Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
• System utrzymany w spójnej kolorystyce, otoczony ramą
• Dostosowany do popularnych szafek szufladowych
• Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady
i pozostałych części
• Niezwykle szybki i łatwy montaż
• Modele z małymi koszami i pokrywami, idealne
do gromadzenia odpadków „bio”

Wersja
521 469

W cenie zawarte są
pokrywa systemowa, 2 kosze 19l

BLANCO FLEXON II 50/3

50

Szerokość
szafki
dolnej w cm

38 l

521 470

W cenie zawarte są
pokrywa systemowa, 1 kosz 19l i 2 kosze 8l, 1 pokrywa kosza 8l

50

360

BLANCO FLEXON II 50/2

Szerokość
szafki
dolnej w cm

35 l

360

BLANCO FLEXON II

Systemy segregacji
odpadków

Wymagany montaż w szafce stojącej z frontem i z wysuwaną szufladą, w której montowany jest selektor
• Wysokość montażowa pokrywy selektora 360 mm powyżej dna szuflady, głębokość montażowa 400 mm.
• Maksymalna wysokość ścian bocznych szuflady 265 mm.
• Należy uwzględnić wysokość montażową selektora, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka wraz z armaturą przelewowo-odpływową.
• Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip
BLANCO MOVEX listwa do wysu- Pojemnik uniwersalny
Uchwyt do worka na śmieci wania stopą do BLANCO SELECT SELECT do kosza 15l i 19l
i wszystkich wysuwanych frontów
521 300
519 357
229 342
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BLANCO FLEXON II
Doskonałe obramowanie zapewniające wysoką
elastyczność
• Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
• System utrzymany w spójnej kolorystyce, otoczony ramą
• Dostosowany do popularnych szafek szufladowych
• Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady
i pozostałych części
• Niezwykle szybki i łatwy montaż
• Modele z małymi koszami i pokrywami, idealne
do gromadzenia odpadków „bio”

Wersja

W cenie zawarte są
pokrywa systemowa, 1 kosz 30l i 1 kosz 19l

521 472

W cenie zawarte są
pokrywa systemowa, 3 kosze 15l

BLANCO FLEXON II 60/4

521 474

pokrywa systemowa, 2 kosze 15l i 2 kosze 6l, 1 pokrywa kosza 6l

521 473

W cenie zawarte są
pokrywa systemowa, 1 kosz 30l i 2 kosze 8l, 1 pokrywa kosza 8l

Systemy segregacji
odpadków

49 l

60

60

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip
BLANCO MOVEX listwa do wysu- Pojemnik uniwersalny
Uchwyt do worka na śmieci wania stopą do BLANCO SELECT SELECT do kosza 15l i 19l
i wszystkich wysuwanych frontów
521 300
519 357
229 342

Szerokość
szafki
dolnej w cm

42 l

60
46 l

Wymagany montaż w szafce stojącej z frontem i z wysuwaną szufladą, w której montowany jest selektor
• Wysokość montażowa pokrywy selektora 360 mm powyżej dna szuflady, głębokość montażowa 400 mm.
• Maksymalna wysokość ścian bocznych szuflady 265 mm.
• Należy uwzględnić wysokość montażową selektora, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka wraz z armaturą przelewowo-odpływową.
• Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.
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Szerokość
szafki
dolnej w cm

45 l

W cenie zawarte są

BLANCO FLEXON II XL 60/3

Szerokość
szafki
dolnej w cm

360

BLANCO FLEXON II 60/3

60

360

521 471

360

BLANCO FLEXON II 60/2

Szerokość
szafki
dolnej w cm
360

BLANCO FLEXON II

BLANCO FLEXON II
Doskonałe obramowanie zapewniające wysoką
elastyczność
• Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
• System utrzymany w spójnej kolorystyce, otoczony ramą
• Dostosowany do popularnych szafek szufladowych
• Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady
i pozostałych części
• Niezwykle szybki i łatwy montaż
• Modele z małymi koszami i pokrywami, idealne
do gromadzenia odpadków „bio”

Wersja
525 221

W cenie zawarte są
System do montażu w szufladach, kosze o poj. 1 x 30 l , 1 x 19 l oraz 1 x 16 l

BLANCO FLEXON II 90/4

521 475

W cenie zawarte są
3 kosze 19l i 1 kosz 16l

80

Szerokość
szafki
dolnej w cm

65 l

330

BLANCO FLEXON II 80/3

90

Szerokość
szafki
dolnej w cm

73 l

330

BLANCO FLEXON II

19 l

19 l

19 l

16 l

Systemy segregacji
odpadków

Wymagany montaż w szafce stojącej z frontem i wysuwaną szufladą, w której montowany jest selektor
• Wysokość montażowa pokrywy selektora 330 mm powyżej dna szuflady, głębokość montażowa 400 mm (wymiar wewnętrzny szuflady)
• Maksymalna wysokość ścian bocznych szuflady 265 mm.
• Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 90 mm.
• Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
• Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip
BLANCO MOVEX listwa do wysu- Pojemnik uniwersalny
Uchwyt do worka na śmieci wania stopą do BLANCO SELECT SELECT do kosza 15l i 19l
i wszystkich wysuwanych frontów
521 300
519 357
229 342
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BLANCO BOTTON
Pro Automatic
Stabilny. Komfortowy. Wygodny w montażu.
• Szybki i prosty montaż przy pomocy uchwytów
montażowych
• Stabilny system w atrakcyjnym stylu
• Optymalne dostosowanie ceny do jakości
• W pełni wyciągana prowadnica kulkowa
• Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przypadku szafek „45” i „60”
• Łatwe do czyszczenia pojemniki z ergonomicznym uchwytem
• Duża przestrzeń na odpadki (26 l lub 39 l)

30

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

45

Wersja
BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

Szerokość szafki
dolnej w cm

517 468

W cenie zawarte są
kompletnie zmontowany system z tworzywa z metalowym ramieniem wysuwającym selektor z szafki, z 2 koszami
o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Należy zastosować drzwi z kątem otwarcia min. 100°
- Maksymalna szerokość zawiasów w drzwiach: 35 mm
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

26 l
13 l

60

Wersja
BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

13 l

Szerokość szafki
dolnej w cm

517 470

W cenie zawarte są
kompletnie zmontowany system z tworzywa z metalowym ramieniem wysuwającym selektor z szafki, z 2 koszami
o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy

Systemy segregacji
odpadków

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Należy zastosować drzwi z kątem otwarcia min. 100°
- Maksymalna szerokość zawiasów w drzwiach: 35 mm
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm
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39 l
13 l

13 l

13 l

BLANCO BOTTON
Pro Manual
Stabilny. Komfortowy. Wygodny w montażu.
• Szybki i prosty montaż przy pomocy uchwytów
montażowych
• Stabilny system w atrakcyjnym stylu
• Optymalne dostosowanie ceny do jakości
• W pełni wyciągana prowadnica kulkowa
• Funkcjonalny uchwyt umożliwiający wygodne
użytkowanie
• Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przypadku szafek ‚’45’’ i ‚’60’’
• Łatwe do czyszczenia pojemniki z ergonomicznym uchwytem
• Duża przestrzeń na odpadki (26 l lub 39 l)

30

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

45

Wersja
BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

Szerokość szafki
dolnej w cm

517 467

W cenie zawarte są
kompletnie zmontowany system z tworzywa z 2 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

26 l
13 l

60

Wersja
BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

13 l

Szerokość szafki
dolnej w cm

517 469

W cenie zawarte są
kompletnie zmontowany system z tworzywa z 2 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy

39 l
13 l

13 l

13 l

Systemy segregacji
odpadków

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm
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BLANCO SINGOLO
BLANCO SINGOLO-S
Praktyczny sortownik do umieszczenia na
drzwiach szafki
• Łatwo zdejmowany kosz o pojemności 14 litrów
• Wygodny do zawieszenia na drzwiach szafki
• Wyposażony w zdejmowaną pokrywę z praktycznym pojemnikiem na drobne przedmioty, np.
gąbki
• Pasuje do szafek o szerokościach: 45, 50 i 60 cm
• Możliwość przedzielenia kosza na dwie części
ścianką oddzielającą

BLANCO SINGOLO-S

45

Wersja
BLANCO SINGOLO-S

512 881

W cenie zawarte są
kompletnie zmontowany system z tworzywa, rama montażowa, pokrywa, 1 kosz 14 l, zestaw montażowy, ścianka
dzieląca kosz na dwie części

14 l

BLANCO SINGOLO

Wersja
BLANCO SINGOLO

512 880

W cenie zawarte są
kompletnie zmontowany system z tworzywa, rama montażowa, pokrywa, 1 kosz 14 l, zestaw montażowy

Systemy segregacji
odpadków

14 l
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Szerokość szafki
dolnej w cm

BLANCO SOLON-IF
Kompletne rozwiązanie zintegrowane z blatem
• Bezpośredni dostęp do kosza bez konieczności
schylania się
• Wykonany z wysokiej jakości i łatwej w utrzymaniu czystości stali szlachetnej
• Stonowane wzornictwo

30-80

Wersja
BLANCO SOLON-IF

Szerokość szafki
dolnej w cm

512 471

7l

W cenie zawarte są
kosz 7 l, pierścień montażowy i stalowa
pokrywa
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Systemy segregacji
odpadków

BLANCO SOLON-IF

Akcesoria do BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip
Praktyczny uchwyt do worka na śmieci do BLANCO SELECT
• Listwy Clip-on nakładane na krawędź kosza służą do zamocowania worka na śmieci
w prosty i bezpieczny sposób
• Przeznaczone do wszystkich koszy BLANCO SELECT i FLEXON II od pojemności 15l
oraz do wszystkich wielkości worków na śmieci
• Rozwiązanie zapewniające optymalne wykorzystanie pojemności koszy SELECT
i FLEXON II
• Wzornictwo doskonale dopasowane do BLANCO SELECT i FLEXON II
BLANCO SELECT Clip

521 300

wymiary w mm

BLANCO SELECT AutoMove
System elektrycznego otwierania do BLANCO SELECT
• System delikatnego otwierania przeznaczony do wszystkich szafek o frontach wysuwanych za pomocą docisku
• Większa swoboda projektowania dzięki możliwości zastosowania szafek o frontach
bez uchwytów
• Zabezpieczenie przez przypadkowym otwarciem spowodowanym oparciem się o szafkę
• Łatwy i szybki montaż
• Zaleca się zastosowanie w zlewozmywaku armatury przelewowo-odpływowej z syfonem rurowym płaskim (nr art. 137 287)
BLANCO SELECT AutoMove

521 301

BLANCO MOVEX

Systemy segregacji
odpadków

Komfortowa listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT, FLEXON II
i wszystkich wysuwanych frontów w dolnych szafkach kuchennych
• Innowacyjne rozwiązanie - front szafki jest wysuwany stopą za pomocą listwy
• Komfortowa i łatwa obsługa
• Łatwy montaż dzięki szablonowi, bez konieczności ustawiania i regulacji
• Blenda ze stali szlachetnej

BLANCO MOVEX
wymiary w mm
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519 357

Akcesoria do BLANCO SELECT

BLANCO Szuflada organizacyjna
Wydajne rozwiązanie
• Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki możliwości zagospodarowania szafki
pod zlewozmywakiem
• Szuflada jest uzupełnieniem BLANCO SELECT przeznaczonego do szafki 60 cm
• Wzornictwo doskonale dopasowane do BLANCO SELECT
• Zawarta w cenie wszystkich modeli BLANCO SELECT Orga

BLANCO Szuflada organizacyjna

518 727

wymiary w mm

Box uniwersalny
• Do zawieszenia w koszach o pojemnościach: 8 l, 15 l lub 19 l
• Idealny do gromadzenia odpadków organicznych lub drobnych przedmiotów
• Nadaje się do mycia w zmywarce
• Przy zakupie BLANCO SELECT Orga zawarty w cenie

Box uniwersalny

229 342

wymiary w mm

Pokrywa kosza

Pokrywa kosza 6 l

231 974

Pokrywa kosza 8 l

231 975

Pokrywa kosza 15 l

229 338

Systemy segregacji
odpadków

• Pokrywa do kosza oraz odkładania drobnych przedmiotów
• Wzornictwo dopasowane do BLANCO SELECT i FLEXON II
• Pokrywa kosza 6l pasująca do BLANCO SELECT i FLEXON II 60/4 oraz 60/4 Orga
• Pokrywa kosza 8l pasująca do BLANCO SELECT i FLEXON II 50/3, XL 60/3 oraz XL
60/3 Orga
• Pokrywa kosza 15l pasująca do BLANCO SELECT i FLEXON II 60/3 oraz 60/4
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Akcesoria do BLANCO SELECT

Pokrywa AktivBio
• Połączenie filtrów węglowych z płytką ze stali szlachetnej zapobiega
wydostawaniu się przykrych zapachów z kosza na odpadki „bio”
• Przeznaczona do SELECT i FLEXON II do koszy 6l i 8l

Pokrywa AktivBio 6 l

524 219

Pokrywa AktivBio 8 l

524 220

Filtry do pokrywy AktivBio
• Zawartość: 4 sztuki
• Zaleca się wymianę filtra co 3 miesiące

Systemy segregacji
odpadków

• Zestaw wystarcza na rok użytkowania
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Filtry do pokrywy AktivBio 6 l

524 225

Filtry do pokrywy AktivBio 8 l

524 226

BLANCO CARE
Środki do czyszczenia i pielęgnacji

Baterie i wszystkie powierzchnie
BLANCO ANTIKALK
• Usuwa uciążliwe osady z wapnia
• Działa łagodnie na wszystkie
powierzchnie baterii i zlewozmywaków
• Receptura opracowana specjalnie do
centrów zlewozmywakowych BLANCO
• Łagodne dla środowiska, ulegają
biodegradacji
BLANCO Ściereczka z mikrofazy

BLANCO ANTIKALK
1 x 30 ml spray
520 523

BLANCO Ściereczka
z mikrofazy
126 999

Stal szlachetna
BLANCO POLISH
• Niweluje zadrapania
• Usuwa rdzę i plamy
• Sprawia, że woda spływa perliście
• Redukuje pozostawianie odcisków
palców i powstawanie zabrudzeń
• Nadaje jedwabisty połysk
UWAGA:
BLANCO POLISH nie można stosować do zlewozmywaków ze stali o wykończeniu matowym, dekor
i szczotkowanym.

BLANCO POLISH
1 x 150 ml tubka
511 895

BLANCO POLISH
12 x 150 ml komplet
511 894

SILGRANIT®
BLANCO ACTIV proszek
Aktywnie usuwa uporczywe plamy
• Przeznaczony do gruntownego
czyszczenia zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
• Usuwa plamy po kawie, herbacie lub
po owocach

BLANCO ACTIV proszek
proszek 3 saszetki
520 784

BLANCO ACTIV
12 x 3 x 25 g
komplet
520 785

Ceramika
BLANCO PuraPlus® Liquid Set
• Starter – pomaga we wstępnym
czyszczeniu powierzchni
• Liquid – regeneruje zniszczone powierzchnie zlewozmywaków ceramicznych

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

BLANCO CeraCare
• Czyści, poleruje, konserwuje już przy
pierwszym użyciu
• Usuwa zabrudzenia i wytarcia metalu na
ceramicznych komorach i zlewozmywakach
• Rozpuszcza tłuszcz i osady z wapnia
• Zawiera składniki organiczne, które podlegają biodegradacji

BLANCO CeraCare
1 x 350 g
Pojemnik z gąbką

512 494
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519 080

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO
Jakość i komfort w centralnym miejscu w kuchni

Wszystko jest dużo łatwiejsze dzięki
ergonomii i funkcjonalności.
Dobrze przemyślane akcesoria są
wszechstronne i sprytnie uzupełniają
zlewozmywak.
Płynny przebieg pracy pozwala
zaoszczędzić czas na wykonywaniu niepotrzebnych czynności — dzięki temu
przygotowanie posiłków jest dziecinnie
proste.

Umiejscowione na krawędzi komory szyny górne
tworzą nad zlewozmywakiem dodatkowy poziom
roboczy.

Wielofunkcyjne odsączarki są szczególnie
praktyczne np. podczas mycia owoców oraz do
osuszania i przechowywania.

Deski do krojenia wykonane z drewna, szkła lub
tworzywa sztucznego umożliwiają elastyczną
pracę bezpośrednio przy zlewozmywaku.

Za pomocą kratki do komory można szybko
utworzyć dodatkowy poziom do osuszania, mycia
żywności itp.

Innowacyjne koncepcje i wysokiej
jakości materiały sprawiają, że centra
kuchenne BLANCO to nowoczesne
miejsca pracy bez żadnych kompro-

Akcesoria

misów.
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Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO
Jakość i komfort w centralnym miejscu w kuchni

Mata uniwersalna
•
•
•
•

Można położyć ją na ociekaczu, nad komorą lub na blacie
Zwiększa wszechstronność centrum kuchennego, np. podczas suszenia naczyń lub napełniania garnków
Zmienne ustawienie na ociekaczu, komorze lub poza zlewozmywakiem
Łatwa do przechowywania dzięki praktycznej funkcji składania

Do komór o szerokości do 400 mm::
Mata uniwersalna

238 482

Do komór o szerokości do 420 mm::
Mata uniwersalna

238 483

Odsączarka narożna
•
•
•
•
•
•

Pojemnik do zlewu i pojemnik ociekowy na żywność i sztućce
Praktyczne przechowywanie przyborów do mycia naczyń
Zmienne ustawienie i pewne mocowanie
Wydajne i swobodne korzystanie z komory
Z tworzywa sztucznego wysokiej jakości
Zalecana do stosowania z BLANCO DALAGO, METRA, ADON i PLEON

Odsączarka narożna

235 866

Zestaw szyn nakładanych
• Szyny oparte na krawędziach komory tworzą półkę nad
zlewozmywakiem, która umożliwia przebieg prac na dwóch poziomach.
• Niezliczone możliwości zastosowania na blacie (np. jako podstawka pod garnki)
• Ze stali szlachetnej
• Zalecane do stosowania z BLANCO SUBLINE i PLEON z kompozytu
SILGRANIT® oraz z ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, ZEROX i CRONOS-IF
Zestaw szyn nakładanych 235 906

Kratka do umieszczenia w komorze
•
•
•
•
•
•

Przymocowana w komorze kratka tworzy dodatkowy poziom funkcjonalny
Idealna np. do suszenia naczyń lub mycia żywności
Kratkę można wykorzystywać poza zlewozmywakiem, np. jako podstawkę pod garnki
Zwiększa wszechstronność centrum kuchennego przy niewielkiej ilości miejsca
Ze stali szlachetnej
Zalecana do BLANCO PLEON oraz SUBLINE z kompozytu SILGRANIT® i ceramiki

Kratka do umieszczenia w komorze

234 795

CapFlow™

CapFlow™

517 666
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Akcesoria

• Estetyczne zakrycie odpływu
• Pełna funkcjonalność korka z sitkiem
• Uniwersalne zastosowanie we wszystkich zlewozmywakach i komorach BLANCO
z odpływem 3 ½”
• Nie jest kompatybilny z systemem odpływowym InFino®

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Nakładany ociekacz
• Wyjątkowo atrakcyjny design imitujący fale
• Wysoka funkcjonalność dzięki bardzo dobremu odsączaniu
i powierzchni stanowiącej pewne miejsce do odstawiania naczyń
• Idealne uzupełnienie komór podwieszanych z płaską
krawędzią IF oraz klasyczną krawędzią profilowaną
Nakładany ociekacz

230 734

Ociekacz
•
•
•
•

Ociekacz umieszczony na blacie zastępuje powierzchnię ociekową
Zapewnia wystarczającą ilość miejsca, aby ułożyć na nim naczynia
Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z wkładką ze stali szlachetnej
Idealny do stosowania z pojedynczymi oraz podwójnymi komorami

Ociekacz

513 485

Wielofunkcyjny kosz
•
•
•
•

Praktyczne uzupełnienie do komór i zlewozmywaków
Doskonale sprawdza się zwłaszcza do mycia owoców i warzyw
Przeznaczony do komór i zlewozmywaków o długości 400 mm
Z łatwej w pielęgnacji stali szlachetnej

Wielofunkcyjny kosz

223 297

Kosz na naczynia ze stojakiem na talerze
• Można stosować go zarówno w zlewozmywaku, jak i obok niego
• Z praktycznym stojakiem na talerze
• Z łatwej w pielęgnacji stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stojakiem na talerze 507 829

Elastyczna podkładka do krojenia
Można myć w zmywarce do 65°C
Idealna ochrona ostrza i deski do krojenia
Odpowiednia do stosowania z żywnością i higieniczna
Uniwersalne zastosowanie na deskach do krojenia BLANCO

290

382

•
•
•
•

Akcesoria

Elastyczna podkładka do krojenia 225 469
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Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Wielofunkcyjne odsączarki
• Odpowiedni dodatek do zlewozmywaków i komór
• Do mycia owoców lub warzyw, do suszenia lub przechowywania
• Z łatwej w pielęgnacji stali szlachetnej
Zalecana do BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej, ANDANO i SUPRA:
Odsączarka wielofunkcyjna

227 692

Zalecana do BLANCO ETAGON oraz SUBLINE z kompozytu SILGRANIT®:
Odsączarka wielofunkcyjna

227 689

Zalecana do BLANCO SUBLINE z ceramiki:
Odsączarka wielofunkcyjna

514 542

Zalecana do BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej,
opierana na krawędzi wewnętrznej w komorze:
Odsączarka wielofunkcyjna

231 396

Zalecana do BLANCO ETAGON z ceramiki:
Odsączarka wielofunkcyjna

226 189

SITYBox
W zawieszanym pojemniku SITYBox można elegancko przechowywać przybory do mycia naczyń
Zapewnia świeży akcent w kolorze lemon, kiwi, orange lub lava grey
Z tworzywa sztucznego
Do wszystkich zlewozmywaków wpuszczanych o szerokości krawędzi 35 mm,
takich jak ADON, FARON, METRA (krawędź z przodu/ z tyłu), PLEON, DALAGO

SITYBox kiwi

236 720

SITYBox orange

236 722

SITYBox lemon

236 721

SITYBox lava grey

235 494
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•
•
•
•

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Uniwersalne deski do krojenia
Do zlewozmywaków do klasycznego montażu od góry
• Deska do krojenia mocowana do zewnętrznych krawędzi zlewozmywaka
umożliwia swobodną pracę przy centrum kuchennym
• Dostępna w wersji z litego drewna bukowego lub tworzywa sztucznego
• Odpowiednia do zlewozmywaków o szerokości 435 mm, 500 mm lub 510 mm
Szerokość zlewozmywaka 435 mm:
Deska do krojenia z litego drewna bukowego

225 685

Szerokość zlewozmywaka 500 mm:
Deska do krojenia z litego drewna bukowego

218 313

Deska do krojenia z tworzywa sztucznego w kolorze białym

217 611

Szerokość zlewozmywaka 510 mm:
Deska do krojenia z litego drewna bukowego

225 362

Deska do krojenia z tworzywa sztucznego w kolorze białym

210 521

540

260

Do stosowania z komorami do montażu podwieszanego i IF
• Deski do krojenia umieszczone w wycięciu w blacie lub przy wewnętrznej ścianie komory zwiększają
funkcjonalność
• Dostępna w wersji z drewna jesionowego, litego buku lub z bezpiecznego szkła w kolorze srebrnym
• Odpowiednie do komór o szerokości o 400 mm lub 396 mm
Zalecana do BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej i z kompozytu
SILGRANIT®, ANDANO, SUPRA, SUBLINE z kompozytu SILGRANIT®:
Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700

Zalecana do BLANCO ETAGON* ze stali szlachetnej i z kompozytu
SILGRANIT®, ANDANO*, SUPRA, SUBLINE z kompozytu SILGRANIT®:
Deska do krojenia z bezpiecznego szkła w kolorze srebrnym

227 697

*nie ma możliwości stosowania z ANDANO/ETAGON IF/A

Zalecana do SUBLINE z ceramiki:
Deska do krojenia z litego drewna bukowego

514 544

Deska do krojenia z bezpiecznego szkła w kolorze srebrnym

227 699

Zalecana do ETAGON 6 z ceramiki:

Akcesoria

Deska do krojenia z litego drewna bukowego
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234 701

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Zaślepka do otworu pod baterię
Ø 48 mm stal szlachetna

137 164

Napowietrzacz DN 40

225 616

Przelew rurowy 1 ½“
(do EE 5 x 5-4,3)

369 964

Armatura przelewowo-odpływowa
1 x 1 ½“
do BLANCO TOP, zlewozmywaków
nakładanych

222 458

Armatura przelewowo-odpływowa
2 x 1 ½“
(do ED 8 x 4) do BLANCO TOP

504 748

Armatura przelewowo-odpływowa
2 x 1 ½“
do BLANCO TOP

137 034

Syfon

Nr
katalogowy
Syfon rurowy
z podłączeniem sztywnym 50 mm

137 267

Syfon rurowy
z podłączeniem 40 i 50 mm

137 262

Syfon rurowy płaski
z podłączeniem 50 mm
(oszczędność miejsca),
zalecany przy montażu selektora

137 287

Syfon butelkowy
z przyłączem do zmywarki/pralki

137 158

Łącznik

Nr
katalogowy
Łącznik 2 x 1 ½“

224 044

Łącznik 2 x 3 ½“

225 088

Łącznik uniwersalny 2 x 3 ½“ lub
1 x 3 ½“ + 1 x 1 ½“,
z syfonem rurowym z podłączeniem
sztywnym 50 mm

225 087

Łącznik uniwersalny 3 x 3 ½“ lub
2 x 3 ½“ + 1 x 1 ½“,
z syfonem rurowym z podłączeniem
sztywnym 50 mm

225 089

Pojemnik gastronomiczny

Nr
katalogowy

GN 1/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali
szlachetnej, perforowany, głębokość
65 mm

1 565 814

GN 1/2 Pojemnik gastronomiczny ze stali
szlachetnej, perforowany, głębokość
65 mm

574 343
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Akcesoria

Nr
katalogowy

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Opis

Nr
katalogowy
Wykrojnik diamentowy
do wykonywania otworów o średnicy 35 mm
w zlewozmywakach z kompozytu SILGRANIT®

122 071

Wykrojnik
do wykonywania otworów o średnicy
35 mm w zlewozmywakach stalowych

137 001

Wykrojnik
do wykonywania otworów o średnicy
45 mm w zlewozmywakach stalowych

127 432

Przyrząd do odkręcania ozdobnej
osłony głowicy

139 181

Elastyczna taśma uszczelniająca
do montażu baterii kuchennych, korka
automatycznego lub dozownika mydła
w blacie z tworzywa warstwowego
w przypadku zlewozmywaków, które nie
są wyposażone w listwę na baterię lub zlewozmywaków ceramicznych. 3 x 150 mm,
W zestawie: szablon montażowy

Listwa przyścienna uszczelniająca
Listwa przyścienna uszczelniająca
z szarego tworzywa, do półki stojącej

Listwa przyścienna uszczelniająca
z szarego tworzywa,
do montażu bocznego do ściany,
wysokość brzegu: 30 mm
Listwa przyścienna uszczelniająca
z szarego tworzywa,
do zlewozmywaków odwracalnych
długość: 800 mm
długość: 1000 mm
długość: 1200 mm

Akcesoria

Dozowniki
Strona 203, 259 - 263
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Nr
katalogowy
Kątownik
do montażu zlewozmywaków
z kompozytu w blatach z tworzywa,
kompozytu, marmuru

140 918

Zestaw montażowy
do zlewozmywaków
ze stali szlachetnej

220 311

Zestaw montażowy
do masywnych blatów
(w komplecie 4 uchwyty)

212 330

Zestaw mocujący
pod wyfrezowane blaty
(w komplecie 4 uchwyty)

212 331

137 002

Klucz do demontażu głowicy
SW 44
Klucz do demontażu głowicy
SW 30 i SW 36

Taśma uszczelniająca

Opis

127 433

Nr
katalogowy
120 055

Nr
katalogowy
137 513

137 528

137 075
137 077
137 078

Zestaw uchwytów
do montażu podwieszonych pod blatem
zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®
PuraDur® do montażu pod blatem wyposażonym w wolną przestrzeń na elementy
montażowe. Uszczelki należy zamawiać
oddzielnie.
Zestaw 6 elementów mocujących
Zestaw 4 elementów mocujących
Zestaw montażowy
do komór linii Subline z kompozytu
SILGRANIT® PuraDur® do montażu pod masywnym blatem. Uszczelki należy zamawiać
oddzielnie.
Zestaw 6 elementów mocujących
Zestaw 4 elementów mocujących

218 269
218 268

Zestaw montażowy
do komór linii SUBLINE z ceramiki
do montażu pod masywnym blatem.
Uszczelki należy zamawiać oddzielnie.
Zestaw 6 elementów mocujących

220 605

212 596
212 332

Akcesoria do baterii mieszakowych
Opis

Nr
katalogowy

Klucz do regulatora strumienia
Łatwa wymiana i czyszczenie regulatora
Pasuje do regulatorów z gwintami M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1
Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

511 324

Regulator strumienia (perlator) do baterii wysokociśnieniowych
Wyposażony w sitko ochronne, uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1
Zapobiega powstawaniu osadu wapiennego

511 325

Regulator strumienia do baterii wysokociśnieniowych
Wyposażony w uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1
Zapobiega spiętrzaniu się wody w wylewce i uszkodzeniu bojlera

511 326

Zestaw 2 regulujących zaworów kątowych
– Certyfikat PA
– Klasa głośności: 1
– DN 15
– chromowany mosiądz

511 327

Filtr z zaworem kątowym 3/8“, z uszczelką,
do baterii kuchennych

128 434

Elastyczny wężyk zasilający 2 x 3/8“
Jednostka sprzedaży: 2 przewody
długość: 300 mm

511 320

długość: 500 mm

511 321

Element dystansowy do prowadzenia węża od baterii

511 920

Dodatkowy uchwyt stabilizujący
do baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych.
W cenie zawarte są:
akcesoria montażowe (2 x M 5 x 40, 2 x M 5 x 70),
3 wkręty do drewna, służące do montażu od spodu blatu.
Elementy mocujące różnej długości:
60 mm
75 mm

513 383
513 384

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch
regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego.
Przeznaczony / zalecany do wysokociśnieniowych baterii mieszakowych - patrz akcesoria opcjonalne.

120 361
120 364
120 362
120 363
120 977
121 161

521 746

W cenie zawarte są
laminarny regulator strumienia, napowietrzony regulator strumienia,
klucz serwisowy
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Akcesoria

Dźwignia mieszacza krótka, chrom - LINUS /-S, -F, S-F, Vario, dźwignia z lewej strony
Dźwignia mieszacza krótka, chrom matowy (długość całkowita dźwigni 80 mm) - LINUS /-S
Dźwignia mieszacza krótka, w kolorze stali (długość całkowita dźwigni 80 mm) - LINUS /-S, -F, S-F, dźwignia z lewej strony
Dźwignia mieszacza krótka, stal szlachetna szczotkowana (długość całkowita dźwigni 80 mm) - LINUS /-S
Dźwignia mieszacza krótka, chrom (długość całkowita dźwigni 70 mm) - FONTAS
Dźwignia mieszacza krótka, chrom (długość całkowita dźwigni 35 mm) - MIDA, MILA /-S, MILI

Trzy linie - niezliczone możliwości
Systemy sterowania korkiem automatycznym BLANCO

Nowa swoboda wyboru doskonałego systemu sterowania korkiem automatycznym. Jeszcze nigdy wybór wyposażenia nie
był tak atrakcyjny. Dzięki wielu możliwościom, które oferuje asortyment korków automatycznych BLANCO, Państwa centrum
kuchenne może być jeszcze bardziej spersonalizowane.

ADVANCED Sterowania korkiem automatycznym
BLANCO SensorControl

BLANCO PushControl

Blue stanowi wyjątko-

działa poprzez jego na-

wy akcent technologii

ciśnięcie, PushControl

i elegancji w centrum

umożliwia mechaniczne

kuchennym. Precyzyjne,

sterowanie odpływem -

elektroniczne sterowanie,

łatwo, niezawodnie

otwiera i zamyka odpływ
poprzez lekkie dotknięcie powierzchni SensorControl Blue.

i dokładnie. Płaski, zaledwie 3 mm wysokości przycisk, zintegrowany z blatem lub
listwą na baterię równocześnie przyciąga wzrok. Eleganckie
wzornictwo wzbogaca każdą kuchnię o funkcjonalny akcent.

Akcesoria

DESIGN Sterowania korkiem automatycznym

COMFORT Sterowania korkiem automatycznym

Sterowania korkiem

Sterowania korkiem au-

automatycznym

tomatycznym COMFORT

DESIGN są doskonale

są doskonałym dodatkiem

dopasowane do baterii

do każdego centrum

i dozowników BLANCO.

kuchennego. Oferują nie-

Zaprojektowane jako ca-

zawodną możliwość zdal-

łość przedstawiają historię

nego sterowania odpły-

jakości, harmonii, czerpania radości z życia oraz zamiłowania

wem. Stwarzają nowoczesny komfort podczas wykonywania

do szczególnych wymagań.

wszystkich prac przy zlewozmywaku, dostępne w różnych wykończeniach powierzchni i dwóch niezawodnych koncepcjach
obsługi - pokrętła lub dźwignie, w zależności od preferencji.
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Korki automatyczne do modernizacji lub modyfikacji
Dwa kroki do doskonałego korka automatycznego

Wyjaśnienia symboli

Szeroki wybór sterowania korkiem automatycznym BLANCO
Krok 1: zdefiniować rodzaj odpływu i zamówić odpowiedni zestaw do modernizacji lub modyfikacji

Zlewozmywaki, komory i moduły

InFino®-system odpływowy

montaż od góry

promień zaokrąglenia komory
0 mm

SILGRANIT® PuraDur®
łatwość pielęgnacji

montaż od góry lub na równi
z blatem

promień zaokrąglenia komory
10 mm

SILGRANIT® PuraDur®
odporność na zarysowania

montaż na równi z blatem

promień zaokrąglenia komory
18 mm

SILGRANIT® PuraDur®
Hygiene+

montaż pod blatem

promień zaokrąglenia komory
22 mm

Ceramika® PuraPlus®

montaż podwieszany

promień zaokrąglenia komory
35 mm, 25 mm

InFino® bez korka
automatycznego

montaż od góry, na równi z blatem
lub podwieszany

promień zaokrąglenia komory
60 mm

InFino® z korkiem
automatycznym

R0

R 60

Standardowy system odpływowy

InFino® manualny
BEZ kork A Autom Atyc ZNEgo

InFino®
Z korkiem automatycznym

BEZ kork A Autom Atyc ZNEgo
zawór odpływowy bez cięgna

Z korkiem automatycznym
zawór odpływowy z cięgnem

Aby uzyskać korek automatyczny
należy zamówić zestaw
modyfikujący InFino®
232 459

Nie ma potrzeby modyfikacji

Do modyfikacji korka
automatycznego
na odpływ 3 ½“ z korkiem wyposażonym w sitko należy zamówić:
zestaw modyfikujący. Numer
artykułu uzależniony jest od
modelu zlewozmywaka:
www.blanco.
com/sos

zawór odpływowy z cięgnem

Należy przejść bezpośrednio do
kroku 2 i wybrać sterowanie
korkiem automatycznym
ADVANCED, DESIGN
lub COMFORT

moduł wbudowany między 2 blaty
moduł nakładany

Należy przejść bezpośrednio do
kroku 2 i wybrać sterowanie
korkiem automatycznym DESIGN
lub COMFORT

również do montażu na równi z
blatem
Krok 2: wybrać sterowanie korkiem automatycznym

również w wykończeniu stal
szlachetna dekor

ADVANCED Sterowanie korkiem automatycznym (tylko do BLANCO InFino®)
uwaga: sterowania korkiem automatycznym ADVANcED mogą być stosowane wyłącznie razem z systemem odpływowym InFino®.
BLANco Pushcontrol

Baterie kuchenne i Smart

stal szlachetna

bateria Smart
Volume

wyciągana wylewka

również w wersji niskociśnieniowej

wersja Vario

F

bateria Smart
Senso
bateria Smart
z filtrem

do montażu przy oknie

R

wylewka stała

V

w kolorze stali
UltraResist

Systemy segregacji odpadków
stabilność

ilość koszy

3 kosze

BLANco Sensorcontrol Blue
233 696

Wymagany otwór: 35 mm

1 kosz

30

szybki montaż

2 kosze

4 kosze

233 695

Wymagany otwór: 35 mm

DESIGN Sterowanie korkiem automatycznym

COMFORT Sterowanie korkiem automatycznym

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

BLANco LIVIA Dźwignia

Pokrętło

chrom

521 294

stal szlachetna

w kolorze mosiądzu

521 295

w kolorze manganu

521 296

119 293

Wymagany minimalny otwór: 14 mm

Wymagany minimalny otwór: 35 mm

COMFORT Sterowanie korkiem automatycznym

COMFORT Sterowanie korkiem automatycznym

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

Dźwignia
stal szlachetna matowa

obciążenie do 30 kg

stal szlachetna

Dźwignia
w kolorze stali

221 336

stal szlachetna polerowana 222 115

222 118

chrom

221 339

stal szlachetna
szczotkowana

tworzywo chromowane

225 112

czarny mat

238 688

226 540

Wymagany minimalny otwór: 14 mm

Wymagany minimalny otwór: 14 mm
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