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40cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO CLASSIC 40 S

stal szlachetna gładka

780 x 510 mm Strona 203
 

                  

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

680 x 500 mm Strona 111
  

      

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 mm Strona 141
  

45cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO DIVON II 45 S-IF

stal szlachetna gładka

860 x 510 mm Strona 182
 

      

BLANCO AXIS II 45 S-IF

stal szlachetna gładka

860 x 510 mm Strona 192
 

      

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

stal szlachetna gładka

860 x 510 mm Strona 200
 

      

BLANCO CLASSIC 4 S

stal szlachetna gładka

780 x 510 mm Strona 204
 

BLANCO CLASSIC 4 S-IF

stal szlachetna gładka

768 x 498 mm Strona 204

      

BLANCO CLASSIC 45

stal szlachetna gładka

620 x 516 mm Strona 205
 

      

BLANCO CLASSIC 45 S-IF

stal szlachetna gładka

860 x 510 mm Strona 205
 

      

BLANCO MEDIAN 45 S

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 210
 

Zlewozmywaki BLANCO

Paleta 
produktów 
BLANCO

M

F

powierzchnia PuraPlus®

stal dekor

dostępny również w wersji do montażu

na równi z blatem

zlewozmywak dostępny jako moduł

płaska krawędź IF
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45cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO MEDIAN 45 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 209
 

      

BLANCO LIVIT 45

stal szlachetna szczotkowana

480 x 500 mm Strona 218
 

      

BLANCO LIVIT 45 S Salto

stal szlachetna

860 x 500 mm Strona 219
  

      

BLANCO LIVIT 45 S Centric

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 220
 

BLANCO LIVIT 45 S

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 220
 

      

BLANCO LANTOS 45 S

stal szlachetna

860 x 500 mm Strona 227, 228
 

      

BLANCO LANTOS 45 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 229
 

      

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 230
 

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

stal szlachetna szczotkowana

768 x 488 mm Strona 231
 

      

BLANCO RONDOSOL-IF

stal szlachetna szczotkowana

Ø 448 mm  Strona 248
 

      

BLANCO RONDOSOL

stal szlachetna szczotkowana

Ø 460 mm  Strona 247, 248
 

      

BLANCO RONDOVAL

stal szlachetna

Ø 535 mm  Strona 250
 

BLANCO TIPO 45

stal szlachetna szczotkowana

540 x 500 mm Strona 251
 

      

BLANCO TIPO 45 S

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 252
 

      

BLANCO TIPO 45 S Compact

stal szlachetna

780 x 500 mm Strona 253
 

      

BLANCO TIPO 45 S Mini

stal szlachetna

605 x 500 mm Strona 254
 

BLANCO FLEX Pro 45 S

stal szlachetna matowa

  Strona 265
 

      

BLANCO FLEX Mini

stal szlachetna matowa

780 x 435 mm Strona 266
 

      

BLANCO FLEX

stal szlachetna matowa

860 x 435 mm Strona 267
 

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm Strona 89
  

      

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 510 mm Strona 96, 97
  

      

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm Strona 106
  

      

BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 112
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45cm Szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm Strona 118
  

      

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

680 x 500 mm Strona 119
  

      

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

650 x 500 mm Strona 130
  

      

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

465 x 510 mm Strona 136
  

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm Strona 142
  

      

BLANCO ZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 143
  

      

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm Strona 151
  

      

BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®

Ø 450 mm  Strona 157
  

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Ø 535 mm  Strona 158
 

      

BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm Strona 159
 

Ceramika

BLANCO ZENAR 45 S

Ceramika PuraPlus®

860 x 510 mm Strona 162

 

      

BLANCO PRION 45 S

Ceramika PuraPlus®

780 x 510 mm Strona 165

 

      

BLANCO IDESSA 45 S

Ceramika

780 x 500 mm Strona 169
 

      

BLANCO TOLON 45 S

Ceramika

780 x 500 mm Strona 177
 

50cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO DIVON II 5 S-IF

stal szlachetna gładka

1000 x 510 mm Strona 183
 

      

BLANCO AXIS II 5 S-IF

stal szlachetna gładka

915 x 510 mm Strona 193
 

      

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

stal szlachetna gładka

915 x 510 mm Strona 201
 

      

BLANCO LIVIT 5 S Centric

stal szlachetna szczotkowana

950 x 500 mm Strona 221
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50cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO LIVIT XL 5 S

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 221
 

      

BLANCO LANTOS 5 S

stal szlachetna

950 x 500 mm Strona 232
 

      

BLANCO LANTOS 5 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

940 x 490 mm Strona 233
 

      

BLANCO TIPO 5 S

stal szlachetna matowa

950 x 500 mm Strona 255
 

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm Strona 90
  

      

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm Strona 98, 99
  

      

BLANCO CLASSIC Neo 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm Strona 107
  

      

BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

950 x 500 mm Strona 113
  

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 120
  

      

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

515 x 510 mm Strona 137
  

      

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 144
  

      

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 152
  

Ceramika

BLANCO PRION 5 S

Ceramika PuraPlus®

915 x 510 mm Strona 166

 

      

BLANCO IDESSA 5 S

Ceramika

915 x 500 mm Strona 170, 171
 

60cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO DIVON II 6 S-IF

stal szlachetna gładka

1000 x 510 mm Strona 184
 

      

BLANCO STATURA 6-IF

stal szlachetna gładka

610 x 530 mm Strona 186
 

      

BLANCO STATURA 6-IF Crystal

stal szlachetna gładka

600 x 520 mm Strona 187
 

      

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

stal szlachetna gładka

1000 x 500 mm Strona 190
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60cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

stal szlachetna gładka

1000 x 500 mm Strona 191
 

      

BLANCO AXIS II 6 S-IF Steamer Edition

stal szlachetna gładka

1000 x 510 mm Strona 194
 

      

BLANCO AXIS II 6 S-IF

stal szlachetna gładka

1000 x 510 mm Strona 195
 

      

BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition

stal szlachetna gładka

1000 x 510 mm Strona 195
 

BLANCO RONIS-IF

stal szlachetna gładka

Ø 530 mm  Strona 196
 

      

BLANCO STRATO Pro-IF

stal szlachetna gładka

1000 x 510 mm Strona 197
 

      

BLANCO VEKTRIS 6 S-IF

stal szlachetna gładka

1000 x 510 mm Strona 199
 

      

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

stal szlachetna gładka

1000 x 510 mm Strona 202
 

BLANCO MEDIAN 6 S

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 212
 

      

BLANCO MEDIAN 6 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 211
 

      

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 213
 

      

BLANCO MEDIAN XL 6 S

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 214
 

BLANCO LIVIT 6 S

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 222
 

      

BLANCO LIVIT 6 S Centric

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 223
 

      

BLANCO LIVIT XL 6 S

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 223
 

      

BLANCO LIVIT 6 S Compact

stal szlachetna szczotkowana

780 x 500 mm Strona 224
 

BLANCO LANTOS 6-IF

stal szlachetna szczotkowana

593 x 488 mm Strona 234
 

      

BLANCO LANTOS 6 S

stal szlachetna szczotkowana

950 x 500 mm Strona 235
 

      

BLANCO LANTOS 6 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 236, 237
 

      

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

1000 x 500 mm Strona 238
 

BLANCO LANIS 6 S

stal szlachetna szczotkowana

950 x 500 mm Strona 243
 

      

BLANCODANA

stal szlachetna szczotkowana

575 x 505 mm Strona 246
 

      

BLANCODANA-IF

stal szlachetna szczotkowana

575 x 505 mm Strona 246
 

      

BLANCO RONDOSET

stal szlachetna szczotkowana

Ø 460 mm  Strona 249
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60cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO TIPO 6

stal szlachetna matowa

605 x 500 mm Strona 255
 

      

BLANCO TIPO 6 Basic

stal szlachetna szczotkowana

605 x 500 mm Strona 256
 

      

BLANCO TIPO 6 S

stal szlachetna szczotkowana

950 x 500 mm Strona 257
 

      

BLANCO TIPO 6 S Basic

stal szlachetna szczotkowana

950 x 500 mm Strona 258
 

BLANCO TIPO XL 6 S

stal szlachetna szczotkowana

950 x 500 mm Strona 262
 

      

BLANCO MAGNAT

stal szlachetna matowa

860 x 435 mm Strona 267
 

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 510 mm Strona 86
  

      

BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Strona 87
 

      

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

980 x 480 mm Strona 88
 

      

BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Strona 91, 92
  

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Strona 100, 101
  

      

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Strona 103
  

      

BLANCO TRISONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Strona 104
  

      

BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Strona 108
  

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Strona 109
  

      

BLANCO CRON 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

978 x 499 mm Strona 110
  

      

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Strona 114
  

      

BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 mm Strona 121
  

 

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Strona 122, 123
  

      

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Strona 124
  

      

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm Strona 125
  

      

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm Strona 131
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60cm Szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 480 mm Strona 135
  

      

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm Strona 138
  

      

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Strona 145
  

      

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Strona 146
  

 

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Strona 153, 154
  

      

BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Strona 155
  

Ceramika

BLANCO AXON II 6 S

Ceramika PuraPlus®

1000 x 510 mm Strona 161

 

      

BLANCO PALONA 6

Ceramika PuraPlus®

615 x 510 mm Strona 180

 

      

BLANCO ZENAR XL 6 S

Ceramika PuraPlus®

1000 x 510 mm Strona 163

 

      

BLANCO PRION 6 S

Ceramika PuraPlus®

1000 x 510 mm Strona 167

 

BLANCO IDESSA XL 6 S

Ceramika

1000 x 500 mm Strona 172
 

      

BLANCO IDESSA 6 S

Ceramika

1000 x 500 mm Strona 173, 174
 

      

BLANCO TOLON 6 S

Ceramika

1000 x 500 mm Strona 178
 

      

BLANCO TOLON XL 6 S

Ceramika

1000 x 500 mm Strona 179
 

80cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO DIVON II 8-IF

stal szlachetna gładka

860 x 510 mm Strona 185
 

      

BLANCO DIVON II 8 S-IF

stal szlachetna gładka

1160 x 510 mm Strona 185
 

      

BLANCO CLASSIC 8

stal szlachetna gładka

780 x 510 mm Strona 206
 

      

BLANCO CLASSIC 8-IF

stal szlachetna gładka

768 x 498 mm Strona 206
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80cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO CLASSIC 8 S

stal szlachetna gładka

1160 x 510 mm Strona 207
 

      

BLANCO MEDIAN 8 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

1160 x 500 mm Strona 215
 

      

BLANCO MEDIAN 8 S

stal szlachetna szczotkowana

1160 x 500 mm Strona 216
 

      

BLANCO LIVIT 8 S

stal szlachetna szczotkowana

1210 x 500 mm Strona 225
 

BLANCO LANTOS 8-IF

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 239
 

      

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

stal szlachetna szczotkowana

1160 x 500 mm Strona 240
 

      

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

stal szlachetna szczotkowana

768 x 488 mm Strona 241
 

      

BLANCO TIPO 8

stal szlachetna matowa

860 x 500 mm Strona 259
 

BLANCO TIPO 8 Compact

stal szlachetna matowa

780 x 500 mm Strona 259
 

      

BLANCO TIPO 8 S

stal szlachetna

1210 x 500 mm Strona 260
 

      

BLANCO TIPO 8 S Compact

stal szlachetna matowa

1160 x 500 mm Strona 261
 

   

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA II 8

SILGRANIT® PuraDur®

790 x 510 mm Strona 93
  

      

BLANCO AXIA II 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 510 mm Strona 94
  

      

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm Strona 115
  

      

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm Strona 116
  

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm Strona 126
  

      

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 132
  

      

BLANCO PLEON 8

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 510 mm Strona 133
  

      

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

815 x 510 mm Strona 139
  

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm Strona 147
  

      

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm Strona 156
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80cm Szafka pod zlewozmywak

Ceramika

BLANCO IDESSA 8 S

Ceramika

1160 x 500 mm Strona 175
 

 

90cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO MEDIAN 9

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 217
 

      

BLANCO MEDIAN 9-IF

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 217
 

      

BLANCO PLENTA

stal szlachetna szczotkowana

860 x 500 mm Strona 245
 

      

BLANCO TIPO XL 9 S

stal szlachetna szczotkowana

1210 x 500 mm Strona 263
 

BLANCO TIPO XL 9

stal szlachetna szczotkowana

950 x 500 mm Strona 263
 

 

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 127
  

      

BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 134
  

      

BLANCO PLENTA

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 140
  

      

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Strona 148
  

Ceramika

BLANCO IDESSA 9

Ceramika

860 x 500 mm Strona 175
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100cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO MULTI/2

stal szlachetna gładka

998 x 493 mm Strona 208
 

      

90x90cm  Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCODELTA-IF

stal szlachetna gładka

1056 x 575 mm Strona 198
 

      

BLANCO LANTOS 9 E-IF

stal szlachetna szczotkowana

930 x 510 mm Strona 242
 

      

BLANCO LANTOS 9 E

stal szlachetna szczotkowana

930 x 510 mm Strona 242
 

      

BLANCO LANIS 9 E

stal szlachetna szczotkowana

985 x 510 mm Strona 244
 

BLANCO TIPO 9 E

stal szlachetna

930 x 510 mm Strona 264
 

 

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

1057 x 575 mm Strona 95
  

   

BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

1070 x 510 mm Strona 117
  

      

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

830 x 830 mm Strona 128
  

      

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

930 x 510 mm Strona 149
  

Ceramika

BLANCODELTA

Ceramika PuraPlus®

1053 x 570 mm Strona 164
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60cm Szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MODEX-M 60

SILGRANIT® PuraDur®

1200 x 605 mm Strona 84
  

 

Ceramika

BLANCO PANOR 60

Ceramika

598 x 630 mm Strona 168
 

 

90x90cm  Szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MODUS-M 90

SILGRANIT® PuraDur®

900 x 900 mm Strona 85

 
 

 

BLANCO Moduły
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Stal szlachetna, komory IF/A

Stal szlachetna, komory IF

stal szlachetna gładka

440 x 500 mm Strona 278

stal szlachetna gładka

220 x 440 mm Strona 274

stal szlachetna gładka

585 x 440 mm Strona 276, 277

stal szlachetna gładka

540 x 500 mm Strona 278

stal szlachetna gładka

380 x 440 mm Strona 274, 275

stal szlachetna gładka

740 x 500 mm Strona 278

stal szlachetna gładka

440 x 440 mm Strona 274, 275

stal szlachetna gładka

540 x 440 mm Strona 274, 275

BLANCO ANDANO 400-IF/A

BLANCO ANDANO 180-IF

BLANCO ANDANO 340/180-IF

BLANCO ANDANO 500-IF/A

BLANCO ANDANO 340-IF

BLANCO ANDANO 700-IF/A

BLANCO ANDANO 400-IF

BLANCO ANDANO 500-IF

stal szlachetna gładka

585 x 500 mm Strona 278

stal szlachetna gładka

490 x 440 mm Strona 274, 275

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

BLANCO ANDANO 450-IF

Komory BLANCO z krawędziami IF

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

stal szlachetna gładka

865 x 500 mm Strona 278
 

BLANCO ANDANO 700-IF

stal szlachetna gładka

740 x 440 mm Strona 274, 275
 

BLANCO ANDANO 340/340-IF

stal szlachetna gładka

745 x 440 mm Strona 276, 277

 

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

stal szlachetna gładka

745 x 500 mm Strona 278
 

BLANCO ANDANO 400/400-IF

stal szlachetna gładka

865 x 440 mm Strona 276, 277

 

                                                                                                                                                         SILGRANIT® PuraDur® komory IF

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

 SILGRANIT® PuraDur®

543 x 510 mm Strona 299
 

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

543 x 443 mm Strona 298
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Stal szlachetna, komory podwieszane

Komory podwieszane BLANCO

Stal szlachetna gładka

500 x 400 mm Strona 279, 280
Stal szlachetna gładka

545 x 400 mm Strona 281, 282
Stal szlachetna gładka

825 x 400 mm Strona 281, 282

BLANCO ANDANO 500-U BLANCO ANDANO 340/180-U BLANCO ANDANO 400/400-U

Stal szlachetna szczotkowana

400 x 400 mm Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 400-U

Stal szlachetna szczotkowana

450 x 400 mm Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 450-U

Stal szlachetna szczotkowana

340 x 400 mm Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 340-U

Stal szlachetna szczotkowana

180 x 340 mm Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 180-U

Stal szlachetna szczotkowana

160 x 310 mm Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 160-U

BLANCO ANDANO 700-U

stal szlachetna gładka

700 x 400 mm Strona 279, 280
 

BLANCO YPSILON 550-U

Stal szlachetna szczotkowana

550 x 420 mm Strona 289
R60  

BLANCO SUPRA 500-U

Stal szlachetna szczotkowana

500 x 400 mm Strona 287, 288
R60  

BLANCO RONIS-U

Stal szlachetna gładka

Ø 530 mm  Strona 290
 

BLANCO STATURA 6-U

Stal szlachetna gładka

600 x 520 mm Strona 284
 

BLANCO ANDANO 500/180-U

Stal szlachetna gładka

705 x 400 mm Strona 281, 282
 

BLANCO ANDANO 340/340-U

Stal szlachetna gładka

705 x 400 mm Strona 281, 282
 

BLANCO SUPRA 340/340-U

Stal szlachetna szczotkowana

715 x 400 mm Strona 287

stal szlachetna gładka

180 x 400 mm Strona 279
stal szlachetna gładka

340 x 400 mm Strona 279, 280
stal szlachetna gładka

400 x 400 mm Strona 279, 280

BLANCO ANDANO 180-U BLANCO ANDANO 340-U BLANCO ANDANO 400-U

stal szlachetna gładka

450 x 400 mm Strona 279, 280

BLANCO ANDANO 450-U
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Ceramika PuraPlus®

374 x 396 mm Strona 304, 305
Ceramika PuraPlus®

525 x 396 mm Strona 304, 305

Ceramika komory podwieszane

BLANCO SUBLINE 350/150-U BLANCO SUBLINE 375-U

Ceramika PuraPlus®

500 x 396 mm Strona 304, 305

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 500-F

SILGRANIT® PuraDur®

527 x 427 mm Strona 308

SILGRANIT® PuraDur® komory do montażu na równi z blatem

BLANCO SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT® PuraDur®

552 x 427 mm Strona 308

BLANCO SUBLINE 400-F

SILGRANIT® PuraDur®

427 x 427 mm Strona 308

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT® PuraDur®

347 x 427 mm Strona 308

BLANCO komory podwieszane i do montażu na 

równi z blatem

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 400 mm Strona 300, 301

BLANCO SUBLINE 400-U

SILGRANIT® PuraDur®

400 x 400 mm Strona 300, 301

                                                                                                                        SILGRANIT®  PuraDur® komory podwieszane

BLANCO SUBLINE 340/160-U

BLANCO SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT® PuraDur®

525 x 400 mm Strona 302, 303

SILGRANIT® PuraDur®

825 x 400 mm Strona 302, 303

BLANCO SUBLINE 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

500 x 400 mm Strona 300, 301

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur®

320 x 400 mm Strona 300, 301

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur®

160 x 400 mm Strona 300

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 400 mm Strona 302, 303
SILGRANIT® PuraDur®

725 x 400 mm Strona 302, 303

BLANCO SUBLINE 700-U Level
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   Strona 329

BLANCOCULINA-S

S

V

   Strona 330

BLANCOCULINA-S Mini

S  

   Strona 331

BLANCO MASTER-S Semi-Profi

S

V

   Strona 332

BLANCO LINEE-S

S

Strona 333

BLANCO QUATURA
 

   Strona 333

BLANCO QUATURA-S

S  

   Strona 334

BLANCO ELOS One
 

   Strona 335

BLANCO ELOSCOPE-F II

F  

Strona 337

BLANCO PERISCOPE-S-F II

S

F

   Strona 338

BLANCO YOVIS-S

S  

   Strona 339

BLANCO YOVIS
 

   Strona 340

BLANCO VONDA Control

C  

Strona 340

BLANCO VONDA
 

   Strona 341

BLANCO LINUS-S Vario

S

V

   Strona 341

BLANCO LINUS-S lewostronna

S  

   
Strona 342, 

343

BLANCO LINUS-S

S  

, BLANCO STEELART Warianty

modeli:

do zamontowania pod 

oknem

z zaworem 

odcinającym

ze zintegrowanym korkiem 

automatycznym (Control)

z wyciąganą wylewkąS

F

C

A

wersja Vario

niskociśnieniowa

V

Strona 324

BLANCOCULINA-S Duo

S  

Strona 327

BLANCO LEVOS-S

S  

Strona 328

BLANCO QUADRIS-S

S  

Strona 325

BLANCO LINEE-S

S  

Strona 326

BLANCO LINEE
 

Baterie mieszakowe BLANCO
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Strona 344

BLANCO LINUS
 

   Strona 345

BLANCO LINUS-S-F

S

F

   Strona 345

BLANCO LINUS-F

F  

   Strona 346

BLANCO FONTAS
 

Strona 347

BLANCO SAGA
 

   Strona 348

BLANCO ELIPSO-S II

S

V

   Strona 349

BLANCO ELIPSO II
 

   Strona 350

BLANCO ELIPSO-F II

F  

Strona 350

BLANCO ELIPSO-S-F II

S

F

V

   Strona 351

BLANCO ELIPSO-S-A II

S

V

A

   Strona 352

BLANCO PYLOS-S

S  

   Strona 354

BLANCO ALTA
 

Strona 356

BLANCO ALTA-S Compact Vario

S

V

   Strona 355

BLANCO ALTA-S Compact

S  

   Strona 357

BLANCO ALTA Compact
 

   Strona 358

BLANCO ALTA-F Compact

F  

Strona 358

BLANCO ALTA-S-F Compact

S

F

   Strona 359

BLANCO LIVIA-S
 

   Strona 360

BLANCO FELISA-S
 

   Strona 361

BLANCO FELISA
 

   

Strona 365

BLANCO JURENA
 

   Strona 365

BLANCO JURENA-S
 

   Strona 366

BLANCO CARENA-S Vario
 

   Strona 367

BLANCO CARENA-S
 

   

   Strona 368

BLANCO CARENA
 

   Strona 362

BLANCO AVONA-S
 

   Strona 363

BLANCO AVONA
 

   Strona 353

BLANCO PYLOS
 

   

S S

S S

V

S

S
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Strona 364

BLANCO JIL
 

   Strona 369

BLANCO SEDA
 

   Strona 370

BLANCO ACTIS-S

S

V

   Strona 371

BLANCO ACTIS
 

   

Strona 372

BLANCO LOMIS-S

S  

   Strona 372

BLANCO LOMIS

 

   Strona 373

BLANCO ALTURA-S

S  

   Strona 373

BLANCO ALTURA

 

   

  Strona 376

BLANCO TIVO-S-F

S

F

V

   Strona 374

BLANCO TIVO-S

S

V

   Strona 375

BLANCO TIVO

 

   Strona 376

BLANCO TIVO-F

F  

   

Strona 377

BLANCO NEA-S
 

   Strona 378

BLANCO NEA
 

   Strona 379

BLANCO ZENOS-S

S

   Strona 380

BLANCO ZENOS
 

 

Strona 381

BLANCO AJARIS
 

   Strona 382

BLANCO FILO-S

S  

   Strona 383

BLANCO FILO
 

   Strona 384

BLANCO FINESS
 

   

Strona 385

BLANCO TRIMA
 

   
Strona 386, 

387

BLANCO ANTAS-S

S  

   Strona 389

BLANCOORION-S

S

   Strona 389

BLANCOORION

 

   

Strona 390

BLANCOORION-F

F  

   Strona 390

BLANCOORION-S-F

S

F

V

   Strona 393

BLANCOWEGA-S

S

   Strona 394

BLANCOWEGA

 

   

S

V

V
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Strona 396

BLANCO JETA
 

   Strona 397

BLANCO TRADON
 

   Strona 398

BLANCO SORA
 

   Strona 399

BLANCO TERA
 

   

Strona 388

BLANCO ANTAS
 

   Strona 391

BLANCO NAVA
 

   Strona 392

BLANCO ARUM-S

S

V

   Strona 392

BLANCO ARUM
 

   

Strona 395

BLANCO BRAVON
 

   Strona 395

BLANCO BRAVON-S

S  

   Strona 400

BLANCO VITIS-S

S  

   Strona 401

BLANCO VITIS
 

   

Strona 402

BLANCO DARAS-S
 

   Strona 403

BLANCO DARAS
 

   Strona 404

BLANCO MIDA-S
 

   Strona 405

BLANCO MIDA
 

   

Strona 406

BLANCO MILI
 

   Strona 407

BLANCO MILA
 

   Strona 407

BLANCO MILA-S
 

   Strona 408

BLANCO AMONA
 

 

S S

S
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30cm Szafka pod zlewozmywak

40cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO SOLON

Strona 422

1
 

   

BLANCO FLEXON 30/2

Strona 417

2
 

BLANCO FLEXON 40/2

Strona 417

2
 

   

45cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT 45/2

Strona 415

2
 

   

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

Strona 420

2
 

   

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Auto

Strona 419

2
 

    

BLANCO FLEXON 45/2

Strona 417

2
 

 

BLANCO SINGOLO

Strona 421

1
 

   

BLANCO SINGOLO-S

Strona 421

1
 

   

Selektory odpadków BLANCO
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50cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT 50/2

Strona 415

2
 

   

BLANCO SELECT 50/3

Strona 415

3
 

   

BLANCO FLEXON 50/3

Strona 417

3
 

60cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT 60/2

Strona 415

2
 

   

BLANCO SELECT 60/2 Orga

Strona 414

2
 

   

BLANCO SELECT 60/3

Strona 416

3
 

   

BLANCO SELECT 60/3 Orga

Strona 414

3
 

BLANCO SELECT 60/4

Strona 416

4
 

   

BLANCO SELECT 60/4 Orga

Strona 414

4
 

   

BLANCO SELECT XL 60/3

Strona 416

3
 

   

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

Strona 414

3
 

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Auto

Strona 419

3
 

   

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

Strona 420

3
 

   

BLANCO FLEXON 60/3

Strona 418

3
 

90x90cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO COMPACT ECON

Strona 423

2
 

    

BLANCO FLEXON 90/6

Strona 418

6
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BLANCO STEELART
Montaż wpuszczany i na równi z blatem

BLANCO CLARON 400-IF/A

Stal szlachetna

460 x 510 mm Strona 65

BLANCO ZEROX 400-IF/A

Stal szlachetna

460 x 510 mm Strona 76

  40cm Szafka pod zlewozmywak

  45cm Szafka pod zlewozmywak

  50cm Szafka pod zlewozmywak

  60cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 4 S-IF

Stal szlachetna

780 x 510 mm Strona 61
 

BLANCO ZEROX 4 S-IF

Stal szlachetna

780 x 510 mm Strona 63
R0  

BLANCO FLOW 45 S-IF

Stal szlachetna gładka

1000 x 510 mm Strona 55
 

BLANCO FLOW 5 S-IF

Stal szlachetna gładka

1160 x 510 mm Strona 55
 

BLANCO CLARON 5 S-IF

Stal szlachetna

1000 x 510 mm Strona 61
 

BLANCO ZEROX 5 S-IF

Stal szlachetna

1000 x 510 mm Strona 63
R0  

BLANCO ATTIKA 60/A

Stal szlachetna gładka

557 x 452 mm Strona 51
 

BLANCO ATTIKA 60-T

Stal szlachetna gładka

520 x 420 mm Strona 53
 

BLANCO ATTIKA XL 60

Stal szlachetna gładka

520 x 420 mm Strona 53
 

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Stal szlachetna gładka

1060 x 510 mm Strona 57
 

Warianty
modeli:

płaska krawędź IF

we wszystkich modelach SteelArt-IF oraz IF/A można wykonać na zamówienie indywidualną konfigurację 

otworów
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BLANCO CLARON 400/400-IF/A

Stal szlachetna

885 x 510 mm Strona 65

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

Stal szlachetna

885 x 510 mm Strona 76

  80cm Szafka pod zlewozmywak

  90cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 500-IF/A

Stal szlachetna

560 x 510 mm Strona 65 

BLANCO ZEROX 550-IF/A

Stal szlachetna

610 x 510 mm Strona 76

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

Stal szlachetna

605 x 510 mm Strona 65

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

Stal szlachetna

605 x 510 mm Strona 76

BLANCO ZEROX 500-IF/A

Stal szlachetna

560 x 510 mm Strona 76

BLANCO CLARON 700-IF/A

Stal szlachetna

760 x 510 mm Strona 65

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Stal szlachetna

760 x 510 mm Strona 76

BLANCO CLARON 550-IF/A

Stal szlachetna

610 x 510 mm Strona 65 

BLANCO STEELART
Montaż wpuszczany i na równi z blatem

  60cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO JARON XL 6 S-IF

Stal szlachetna

925 x 440 mm Strona 59
 

BLANCO CLARON 6 S-IF

Stal szlachetna

1000 x 510 mm Strona 61
 

BLANCO ZEROX 6 S-IF

Stal szlachetna

1000 x 510 mm Strona 63
R0  

BLANCO CLARON XL 60-IF/A SteamerSystemPlus

Stal szlachetna gładka

 570 x 460 mm Strona 71
 

BLANCO CLARON 8 S-IF

Stal szlachetna

1160 x 510 mm Strona 61
 

BLANCO ZEROX 8 S-IF

Stal szlachetna

1160 x 510 mm Strona 63
R0  
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 BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO CLARON 180-IF

Stal szlachetna

220 x 440 mm Strona 66

BLANCO CLARON 340-IF

Stal szlachetna

380 x 440 mm Strona 66

BLANCO CLARON 400-IF

Stal szlachetna

440 x 440 mm Strona 66

BLANCO CLARON 450-IF

Stal szlachetna

490 x 440 mm Strona 66
BLANCO CLARON 500-IF

Stal szlachetna

540 x 440 mm Strona 66

BLANCO CLARON 550-T-IF

Stal szlachetna

590 x 440 mm Strona 67

BLANCO CLARON 700-IF

Stal szlachetna

740 x 440 mm Strona 66

BLANCO CLARON 400/400-IF

Stal szlachetna

865 x 440 mm Strona 67

BLANCO CLARON 400/550-T-IF

Stal szlachetna

1015 x 440 mm Strona 67

BLANCO CLARON 340/180-IF

Stal szlachetna

585 x 440 mm Strona 67

 BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO ZEROX 180-IF

Stal szlachetna

220 x 440 mm Strona 77

BLANCO ZEROX 340-IF

Stal szlachetna

380 x 440 mm Strona 77

BLANCO ZEROX 400-IF

Stal szlachetna

440 x 440 mm Strona 77

BLANCO ZEROX 450-IF

Stal szlachetna

490 x 440 mm Strona 77
BLANCO ZEROX 500-IF

Stal szlachetna

540 x 440 mm Strona 77

BLANCO ZEROX 700-IF

Stal szlachetna

740 x 440 mm Strona 77

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Stal szlachetna

865 x 440 mm Strona 78

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF

Stal szlachetna

1015 x 440 mm Strona 78

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Stal szlachetna

585 x 440 mm Strona 78

Warianty
modeli:

płaska krawędź IF

BLANCO ZEROX 550-IF

Stal szlachetna

590 x 440 mm Strona 77

BLANCO CLARON 550-IF

Stal szlachetna

590 x 440 mm Strona 66

BLANCO CLARON 550-IF

Steamer

Edition

Stal szlachetna

590 x 372 mm Strona 66 

BLANCO STEELART
Program komór do montażu wpuszczanego 

i na równi z blatem

BLANCO CLARON XL 60-IF SteamerSystemPlus

Stal szlachetna gładka
 560 x 480 mm Strona 71
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 BLANCO CLARONLINE-U

BLANCO CLARON 180-U

Stal szlachetna

180 x 400 mm Strona 68

BLANCO CLARON 340-U

Stal szlachetna

340 x 400 mm Strona 68

BLANCO CLARON 400-U

Stal szlachetna

400 x 400 mm Strona 68

BLANCO CLARON 450-U

Stal szlachetna

450 x 400 mm Strona 68

BLANCO CLARON 500-U

Stal szlachetna

500 x 400 mm Strona 68

BLANCO CLARON 550-U

Steamer 

Edition

Stal szlachetna

550 x 332 mm Strona 74

BLANCO CLARON 700-U

Stal szlachetna

700 x 400 mm Strona 68

BLANCO CLARON 400/400-U

Stal szlachetna

825 x 400 mm Strona 69

BLANCO CLARON 400/550-T-U

Stal szlachetna

975 x 400 mm Strona 69

BLANCO CLARON 340/180-U

Stal szlachetna

545 x 400 mm Strona 69

 BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO ZEROX 180-U

Stal szlachetna

180 x 400 mm Strona 79

BLANCO ZEROX 340-U

Stal szlachetna

340 x 400 mm Strona 79

BLANCO ZEROX 400-U

Stal szlachetna

400 x 400 mm Strona 79

BLANCO ZEROX 450-U

Stal szlachetna

450 x 400 mm Strona 79
BLANCO ZEROX 500-U

Stal szlachetna

500 x 400 mm Strona 79

BLANCO ZEROX 550-T-U

Stal szlachetna

550 x 400 mm Strona 80

BLANCO ZEROX 700-U

Stal szlachetna

700 x 400 mm Strona 79

BLANCO ZEROX 400/400-U

Stal szlachetna

825 x 400 mm Strona 80

BLANCO ZEROX 400/550-T-U

Stal szlachetna

975 x 400 mm Strona 80

BLANCO ZEROX 340/180-U

Stal szlachetna

545 x 400 mm Strona 80

BLANCO ZEROX 550-U

Stal szlachetna

550 x 400 mm Strona 79

BLANCO CLARON 550-U

Stal szlachetna

550 x 400 mm Strona 68

BLANCO CLARON 550-T-U

Stal szlachetna

550 x 400 mm Strona 69

Warianty
modeli:

montaż podwieszany

BLANCO STEELART
Program komór podwieszanych

BLANCO CLARON XL 60-U SteamerSystemPlus

Stal szlachetna gładka

 570 x 460 mm Strona 72
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Produkty pełne zalet w świecie nowoczesnych kuchni 
Postawcie Państwo na jakość i doświadczenie dużej marki

BLANCO jest wydajnym przedsię-

biorstwem należącym do rodzinnego 

koncernu E.G.O. i wiodącym dostawcą 

centrów zlewozmywakowych. 

Jako firma o międzynarodowym zasię-

gu i ponad 90-letnim doświadczeniu 

BLANCO oferuje nie tylko szeroką gamę 

produktów. Innowacyjne przemyślane 

rozwiązania systemowe oraz komplekso-

wa obsługa klienta czynią z BLANCO wia-

rygodnego partnera w handlu. Najwyższa 

jakość począwszy od wyboru materiału 

po wykonanie, intensywne badania, 

zrównoważone działania i certyfikowane 

zarządzanie jakością to główne zadania, 

które stawia sobie BLANCO każdego dnia 

w odniesieniu do klientów. BLANCO 

oferuje najwyższą funkcjonalność dzięki 

nowym rozwiązaniom produktów i prze-

myślanym akcesoriom.

Zlewozmywaki, baterie kuchenne, 

systemy segregacji odpadów i funkcjo-

nalne akcesoria są perfekcyjnie do siebie 

dopasowane. 

Szeroki asortyment: właściwe rozwiązania do 

 każdego projektu kuchni
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Jakość robi różnicę

W centrum kuchni: zlewozmywak, bateria i sortow-

nik odpadków - wszystko z jednej ręki.

Stabilne uchwyty montażowe ułatwiają dokładny 

montaż zlewozmywaka.

Baterie BLANCO są trwałe i łatwe w obsłudze 

ze względu na zastosowanie w nich ceramicznej 

głowicy.

Jakość ma wiele twarzy. W BLANCO 

znajduje się zawsze w centrum uwa-

gi: w przypadku produktu począwszy 

od wyboru materiału do wykonania, 

w logistyce od stabilnego opakowa-

nia do poziomu usług dostawy; 

w montażu np. w stabilnych uchwy-

tach montażowych lub w prostej 

technice montażu zlewozmywaków 

o płaskich krawędziach IF. Oczywi-

ście jakość widoczna jest podczas 

codziennego użytkowania w trwało-

ści lub łatwości pielęgnacji. 

W odpowiedzialności za klienta 

BLANCO nieustannie optymalizuje 

procesy i stawia sobie wysokie wy-

magania. Ciągłą jakość zapewniają 

bieżące przeglądy i audyty wykony-

wane przez jednostki zewnętrzne.  

Zaufajcie Państwo standardom 

jakościowym dużej marki. 

Wyższy komfort dzięki intensywnym 

badaniom i rozwojowi: niezrównana 

łatwość pielęgnacji i higiena zlewo-

zmywaków z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur® przekonują klienta, zarówno 

jak i bezpieczeństwo w przypadku 

baterii, zapewnione poprzez rygory-

styczne badania i certyfikacje elemen-

tów mających kontakt z wodą pitną. 

z opatentowaną formułą ochrony higienicznej
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BLANCO STEELART
Luksus ze stali szlachetnej

Ekskluzywne zlewozmywaki o niezwy-

kłym, minimalistycznym wzornictwie 

produkowane w małych seriach. Blaty ze 

stali szlachetnej wykonywane na wymiar 

według Państwa pomysłu. To właśnie 

BLANCO STEELART. Różnorodny 

program produktów pochodzących z ma-

nufaktury BLANCO, urzekających prostą 

estetyką i oryginalnymi kształtami, który 

wyznacza nowe trendy we wzornictwie 

kuchennym. Duże wrażenie wywiera np. 

komora BLANCO ATTIKA z eleganckim, 

podwyższonym obramowaniem, które na-

daje jej niepowtarzalnego charakteru.

BLANCO JARON - ekskluzywny, wpuszczany 

w blat zlewozmywak charakteryzuje się jasnym, 

wyważonym i przyjemnym dla oka wzornictwem.

Innowacyjna powierzchnia ze stali szlachetnej 

BLANCO Durinox® przekonuje niezwykłą twar-

dością, która czyni ją ekstremalnie odporną na 

zarysowania.
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Znakomite pod względem formy i funkcjonalności
Prestiżowe nagrody potwierdzają doświadczenie projektowe BLANCO

BLANCO ELON XL 6 S: perfekcyjne połączenie 

wzornictwa i funkcjonalności.

BLANCOCULINA-S Mini
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Zrównoważona gospodarka BLANCO
Wykazać się odpowiedzialnością i żyć

Dla firmy BLANCO, będącej jednym z naj-

bardziej znanych na świecie producentów 

zlewozmywaków i baterii kuchennych, 

trwałość produktów nie jest efektem 

mody lecz stałym elementem 20-letniej 

kultury organizacyjnej.

Przy czym, BLANCO postrzega tą 

wartość w szerszym kontekście. Dla nas 

trwałość produktów oznacza pełne sza-

cunku, odpowiedzialne gospodarowanie 

powierzonymi nam zasobami.

Firma BLANCO opowiada się za długo-

trwałym gospodarowaniem i tym samym, 

ochroną zasobów naturalnych.

W ten sposób chce przyczyniać się do 

chrony środowiska. Nie bez powodu od-

powiedzialność za jego ochronę wprzę-

gnięta jest w system zarządzania firmą.

Trwałość produktów 

wynikająca 

z przyjętych zasad
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BLANCO wykazuje się odpowiedzialnością 

za wodę pitną, która jest postrzegana jako 

najważniejszy środek spożywczy. Wszystkie 

części baterii BLANCO, które mają kontakt 

z wodą, zawierają wyłącznie dopuszczone 

materiały i są ciągle nadzorowane poprzez 

dobrowolnie przeprowadzane badania re-

alizowane przez DVGW (Niemiecki Związek 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej).

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej 

i z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® 

podlegają w 100% utylizacji.

SILGRANIT® PuraDur® – dzięki niemu 

nie jest konieczne stosowanie dużej 

ilości środków czyszczących. Produkty 

BLANCO nie zawierają dodatku drewna 

egzotycznego.

Nasi pracownicy są źródłem osiągnię-

tego przez nas sukcesu. Ich efektyw-

ność, kompetencje i zaangażowanie są 

podstawą funkcjonowania firmy BLANCO. 

Wyznajemy zasadę odpowiedzialno-

ści i dbamy o zachowanie równowagi 

pomiędzy takimi wartościami, jak: wyniki, 

współpraca, zaangażowanie, zyskowność 

i innowacje. Jako firma rodzinna z bogatą 

tradycją przywiązujemy dużą wagę do 

partnerskiej współpracy – zarówno we-

wnątrz organizacji, jak i do kontaktów 

z naszymi klientami i dostawcami. 

Długofalowy i godny 

zaufania partner

Firma BLANCO przykłada dużą wagę do 

społecznej odpowiedzialności. W centrum 

uwagi znajdują się projekty realizowane 

w placówkach firmy. Szczególnym wspar-

ciem obejmuje BLANCO dzieci i młodzież.

Odpowiedzialność za 

innych
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Z BLANCO zlewozmywak staje się centrum 

 kuchennym 
Wskazówki niezbędne przy wyborze nowoczesnego centrum kuchennego

Optymalne wykorzystanie przestrzeni 

zapewnia większe poczucie komfortu. 

BLANCO oferuje rozwiązania dopasowa-

ne do szafek o każdej szerokości. Idealna 

szerokość szafki pod zlewozmywak to 

60 cm. W ofercie znajdują się również 

liczne modele przeznaczone do montażu 

w szafkach o innych wymiarach lub do 

różnych rozwiązań projektowych.

Ergonomia i funkcjonalność. Komora 

i akcesoria są do siebie w taki sposób do-

pasowane, aby umożliwić płynny przebieg 

prac kuchennych.

o wysokiej funkcjonalności. Produkty te 

uzyskały certyfikację zgodną 

z wysokimi wymaganiami jakościowymi 

niezależnych instytutów badawczych 

i spełniają najwyższe standardy odno-

śnie bezpieczeństwa i higieny.

Łatwa pielęgnacja. 

  Powierzchnie zlewozmywaków i baterii 

są łatwe w czyszczeniu. Materiały, 

z jakich wykonane są te produkty, są 

wysoce odporne na działanie wody.

System zapewniający komfort. 

Dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu 

zlewozmywaka, baterii, selektora 

i akcesoriów powstaje funkcjonalne 

centrum kuchenne.

Materiał i kolor nadają charakter 

kuchni.

Właściwe połączenie zlewozmywaka 

i baterii pozwala uzyskać niepowtarzal-

ną atmosferę, niezależnie od stylu, 

w jakich urządzone jest mieszkanie.

Certyfikowane, markowe baterie. 

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

BLANCO jest jednym z wiodących 

producentów kompletnych centrów 

kuchennych najwyższej klasy. Perfek-

cyjnie do siebie dopasowane elementy, 

od nowatorskiego zlewozmywaka, przez 

dopasowaną armaturę, aż do inteligent-

nego systemu segregacji odpadów, dzięki 

najwyższej funkcjonalności zwiększają 

komfort pracy w kuchni. Powierzchnie 

zlewozmywaków BLANCO przekonują 

znakomitą wytrzymałością i łatwością 

pielęgnacji.

=+ +
nowoczesne 

centrum 

kuchenne

innowacyjny, 

funkcjonalny 

zlewozmywak

dopasowana do 

niego bateria
inteligentny selektor
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BLANCO EasyCare 
Pielęgnacja oznacza więcej niż tylko czyszczenie powierzchni

SILGRANIT® PuraDur®

W materiale tym znajdują się cząsteczki odpy-

chające wodę i zabrudzenia. Wyjątkowa łatwość 

pielęgnacji.

Ceramika PuraPlus®

Duża łatwość pielęgnacji dzięki odpowiednim 

powłokom. Po  zakoń czeniu pracy wystarczy 

spłukać, wytrzeć i gotowe!

Ceramika BLANCO: 
Łatwa w czyszczeniu, odporna na zarysowania 

i powstawanie plam.

BLANCO CARE
Do każdego rodzaju materiału, z którego wypro-

dukowane są zlewozmywaki, przeznaczone są 

odpowiednie środki pielęgnacyjne BLANCO. Ła-

two można nimi usunąć wszelkiego rodzaju zanie-

czyszczenia bez względu na to, czy są to osady 

wapienne, ślady metalu, czy też  przebarwienia.

Prościej, szybciej, czyściej Niezależne badania udowodniły, że ser-

cem każdej kuchni jest zlewozmywak. 

Ponad 60% wszystkich prac kuchen-

nych wykonywane jest przy zlewozmy-

waku. Pomimo posiadania zmywarki!

Wiadomo, że podczas wykonywania prac 

kuchennych powstają zanieczysz czenia, 

które muszą zostać usunięte – a to z 

kolei wymaga dużo czasu. Dla BLANCO 

fakt ten jest czynnikiem napędowym do 

dalszego rozwoju.

Chcemy, aby prace kuchenne były jak 

najprostsze i możliwie najlżejsze.

BLANCO EasyCare jest nazwą określa-

jącą tę ideę oraz przemyślaną koncepcję 

produktu. Zlewozmywaki projektowane 

zgodnie z tą koncepcją są o wiele łatwiej-

sze w czyszczeniu.

Obojętne, czy są one wykonane ze stali 

szlachetnej, Silgranit® PuraDur® czy 

z ceramiki.

Zlewozmywaki BLANCO są właściwym 

wyborem, jeśli zależy Państwu na:
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Atrakcyjne akcesoria do zlewozmywaków 

BLANCO

BLANCO CapFlow™

koniecz ności przeróbek, do każdego 

zlewozmywaka z odpływem 3 ½"

BLANCO CapFlow™

Nr art. 517 666 

Nowoczesne pokrętło korka 

 automatycznego

Nowatorski design

Wysoka funkcjonalność wynikająca 

z ergonomicznych właściwości produktu

Wysokiej jakości wykończenie ze stali 

szlachetnej

Sterowanie korkiem

ze stali szlachetnej szczotkowanej 

Nr art. 119 293
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Centrum kuchenne ze stali szlachetnej
Klasyczne. Ponadczasowe. Piękne.

Stal szlachetna urzeka niezwykłymi właściwo-

ściami, które czynią z niej idealny materiał do 

zlewozmywaków. Jednakże nie każdy jej rodzaj 

zasługuje na to miano. Firma BLANCO stosuje 

wyłącznie stal szlachetną najwyższej jakości, 

która jest selekcjonowana wg. określonych 

kryteriów i której jakość podlega ścisłej kontroli. 

Efektem tych działań są zlewozmywaki  BLANCO 

najwyższej jakości, które spełniają najbardziej 

wygórowane wymogi odnośnie zawartego w 

nich materiału, funkcjonalności i designu.

Klasyczna – o ponadczasowej estetyce.

Dzięki naturalnej kolorystyce stal szlachetną 

można wkomponować w każdy styl aranżacji 

kuchni. Nawet po wielu latach materiał ten 

zachowuje swoje walory i lśniącą powłokę.

Nierdzewna.

Stal szlachetna, ze względu na swoje 

właściwości, jest nierdzewna. Odporna na 

wysokie temperatury i światło. Stal szlachetna 

jest, zgodnie z normą, odporna na wysokie 

temperatury. Również długotrwały kontakt ze 

światłem słonecznym nie ma wpływu na kolor 

i strukturę materiału. Szczególnie polecamy 

BLANCO POLISH, który można stosować od 

czasu do czasu do pielęgnacji stali szlachetnej 

polerowanej.

Higieniczna.

Metaliczna powłoka stali szlachetnej jest 

gładka i nie posiada wyżłobień. Dzięki temu 

zarówno brud, jak i bakterie, prawie w ogóle 

nie osadzają się na jej powierzchni.

Odporna.

Wysokiej jakości stal szlachetna firmy BLANCO 

cechuje się naturalną odpornością na stosowa-

ne w gospodarstwie domowym kwasy (takie, 

jak np. ocet czy kwasek cytrynowy). Ponadto, 

stal szlachetna jest odporna na powstawa-

nie plam, które mogą pojawić się podczas 

kontaktu z żywnością (np. kawą, owocami, 

warzywami).

Łatwa w pielęgnacji.

Stal szlachetna BLANCO zachowuje swoją 

wartość i piękno przez dziesiątki lat, mimo 

iż nie wymaga zbyt dużej pielęgnacji. Do jej 

konserwacji i czyszczenia wystarczy stosować 

zwykłe środki czyszczące i od czasu do czasu 

specjalny środek do czyszczenia stali szlachet-

nej. Szczególnie polecamy BLANCO POLISH.

BLANCO POLISH usuwa delikatne zarysowania, 

redukuje ślady codziennego użytkowania i nadaje 

połysk. Przeznaczony wyłącznie do stali szlachet-

nej polerowanej. 

Pełną ofertę produktów BLANCO CARE znajdą 

Państwo na stronie 435.

Przy uciążliwym osadzie wapiennym należy 

zastosować BLANCO ANTIKALK.

Stal szlachetna polerowana Stal szlachetna dekor
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BLANCO SILGRANIT® PuraDur® –
Szlachetny kamień w kuchni

Najlepsze stanie się jeszcze lepszym.

SILGRANIT® PuraDur® stanowi optymalną 

równowagę pomiędzy łatwością pielęgna-

cji i wytrzymałością, gładkością i paletą 

kolorów doskonale dopasowanych do 

kuchennych aranżacji.

Właściwości materiału

Gładka, jednolita, przyjemna powierzchnia 

przypomina w dotyku kamień.

Wyjątkowa zgodność koloru

Baterie i zlewozmywaki BLANCO

są idealnie do siebie dopasowane.

Posiadają jeszcze gładsze powierzchnie

i dostępne są w dziewięciu atrakcyjnych

kolorach.

Niezwykła łatwość pielęgnacji

i wytrzymałość. Nowe, wyjątkowe wła-

ściwości materiału SILGRANIT® PuraDur® 

zapewniają niespotykaną dotąd wśród 

zlewozmywaków z kompozytu łatwość 

pielęgnacji i wytrzymałość.

temperaturę do 280° C

SILGRANIT® PuraDur® zapewnia:

100% odporności na kwasy występujące 

w gospodarstwie domowym

SILGRANIT® PuraDur® z opatentowaną 

formułą higienicznej ochrony.

Hygiene+Plus to ułatwiająca pielęgnację

tarcza ochronna przeciwko zabrudzeniom

i bakteriom. SILGRANIT® PuraDur®,

dzięki swej niezwykłej, opatentowanej

formule ochrony higienicznej, ma właści-

wości antybakteryjne.

Testy udowadniają, że wkomponowana

ochrona higieniczna obniża rozwój bakterii

przeciętnie o 98%.

opatentowaną formułą ochrony higienicznej



40 W przypadku uciążliwych osadów z wapnia zachęcamy do stosowania preparatu BLANCO ANTIKALK. 

Pełną ofertę produktów BLANCO CARE znajdą Państwo na stronie 435.

Ceramika BLANCO
Najpiękniejsze połączenie natury i designu

Ceramika PuraPlus® 

Zlewozmywaki BLANCO PuraPlus® przez 

długi czas wyglądają jak nowe. Specjalna powłoka 

PuraPlus® wygładza powierzchnię zlewozmywaka. 

Powierzchnia o hydrofobowych właściwościach 

redukuje zatrzymywanie zanieczyszczeń, tworzenie 

się osadu wapiennego oraz powstawanie plam. Do 

codziennej pielęgnacji wystarczy miękka, wilgotna 

ściereczka z odrobiną płynu do mycia naczyń. 

Ceramika BLANCO

Zlewozmywaki i komory z ceramiki BLANCO 

stwarzają w domu przytulną atmosferę. Urzekają 

płynnymi kształtami i glazurowaną powierzch-

nią. Ceramika BLANCO doskonale komponuje 

się zarówno z tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi 

aranżacjami kuchni - w zależności od gustu: na 

zasadzie kontrastu lub harmonijnej zgodności pod 

względem koloru i kształtu. 

Nowoczesne metody i specjalne technologie 

produkcji oraz wieloletnie doświadczenie naszych 

pracowników zapewniają niezmiennie wysoką 

jakość produktów. Dzięki ogromnej staranności 

w całym procesie produkcji osiągamy precyzję 

w każdym szczególe.   

Najważniejsze właściwości ceramiki BLANCO: 

występujące podczas codziennego użytkowania

domowym

bezpośrednim nasłonecznieniu

Do usuwania zabrudzeń 

i przetarć metalu na zle-

wozmywakach i komorach 

ceramicznych polecamy 

BLANCO CeraCare.

Po długotrwałym użytkowaniu 

zlewozmywaka zalecamy 

środek BLANCO PuraPlus® 

Liquid, który, między innymi, 

odświeża efekt perlistego 

spływania wody.

Regularne, dobrowolne badania przeprowadzane 

przez Instytut Jakości potwierdzają wysokie wyma-

gania, jakie sobie stawiamy i są gwarancją, że kupu-

ją Państwo produkty, na których można polegać. 
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BLANCO CombiColours
Eleganckie połączenia. Piękniejsza kuchnia

Różnorodność kolorów BLANCO ma 

wiele zalet. 

Stworzenie odpowiedniego klimatu 

w kuchni przy pomocy właściwie dobra-

nego koloru kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur® jeszcze nigdy nie było tak 

proste.

waka i baterii do blatu i kuchni

współczesnej kuchni

dopasowane do indywidualnych 

wymagań klienta BLANCO

BLANCO ceramika paleta kolorów

czarny szarość 

aluminium

biały połysk biały mat magnolia

połysk

jaśminbazaltowy

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® paleta kolorów

antracyt szarość skały alumetalik perłowoszary biały jaśmin szampan kawowytartufo
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BLANCO Steamer System Plus
Funkcjonalny system do gotowania na parze

Krojenie: praca na różnych poziomach, pokrojone 

produkty można umieścić bezpośrednio w pojem-

niku GN zawieszonym w komorze zlewozmywaka.

Przygotowanie: dzięki dodatkowej krawędzi  

w komorze zlewozmywaka służącej do odstawia-

nia pojemników GN obie ręce mogą być wolne, 

co ułatwia np. doprawianie potraw.

Odstawianie: na ociekaczu można postawić 

 gorący pojemnik GN w rozmiarze występującym  

w najbardziej popularnych piekarnikach parowych, 

nawet w rozmiarze XL.
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Czysta przyjemność dla zmysłów. 

Eleganckie, proste wzornictwo w połączeniu z funkcjonalnością znajdą 

Państwo w trzech komorach BLANCO CLARON XL Steamer System Plus. 

Duże komory z promieniem zaokrąglenia narożników wynoszącym 10 mm 

są doskonałe do przygotowywania potraw z użyciem pieców parowych. 

Odpowiednio dopasowana szerokość komory umożliwia bezpieczne 

umieszczenie w niej blach do pieczenia i pojemników GN w rozmiarze XL,  

stosowanych w piekarnikach parowych. Deska do krojenia z drewna  

jesionowego ułatwi przygotowanie potraw bezpośrednio przy zlewozmywaku.  

Po zakończeniu gotowania pojemniki i blachy można ułożyć płasko w głębokiej 

komorze o maksymalnej powierzchni użytkowej, umyć lub namoczyć.

Doskonałe dopasowanie do jednego  

z najzdrowszych sposobów gotowania.

Świadomy sposób odżywiania się jest 

w dzisiejszych czasach zagadnieniem 

ważniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. 

Z tego powodu piekarniki i piece parowe 

zyskują coraz większe znaczenie podczas 

wyposażania nowoczesnych kuchni. Również 

podczas takiego sposobu przygotowywania 

potraw prawie wszystkie czynności 

wykonuje się przy zlewozmywaku, dlatego 

BLANCO wychodząc naprzeciw Państwa 

oczekiwaniom stworzyło zlewozmywaki 

i komory Steamer System Plus.

Zaawansowane funkcje zlewozmywaka 

umożliwiają optymalne wykorzystanie 

dostępnej przestrzeni oraz komfort pracy  

z wykorzystaniem pojemników GN  

w powszechnie stosowanych rozmiarach.

Doskonała pomoc na każdym etapie - 

od przygotowania produktów, poprzez 

przyrządzanie potraw, aż po mycie.

Pojedyncze kroki stają się płynnie 

przebiegającym procesem. 

Z BLANCO ZENAR XL 6 S Steamer System 

Plus możliwe jest połączenie w płynny  

proces poszczególnych etapów związanych  

z gotowaniem na parze. Rezultatem jest 

doskonałe współgranie zlewozmywaka 

i piekarnika parowego.

Również pojemniki 1/2 XL 

można zawiesić bezpośrednio 

w komorze BLANCO CLARON  

XL Steamer System Plus.

Komory BLANCO CLARON 

XL Steamer System Plus są 

dostępne w wersji podwiesza-

nej lub z płaskimi krawędziami 

IF, z listwą lub bez listwy na 

baterię.

Dużo miejsca na blachy do 

pieczenia i pojemniki GN: 

dzięki dużej powierzchni 

komory można wygodnie 

umyć akcesoria używane do 

gotowania na parze.

Serwowanie: gorący posiłek można serwować 

bezpośrednio na talerz. 
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Rozwiązania montażowe BLANCO - 
spełniają wymagania każdego klienta

Standardowa 

krawędź

Standardowa krawędź umożliwia zastosowanie klasycznego montażu 

wpuszczanego w blat. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkową elastycz-

ność 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 pła-

ską 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 CLASSIC Pro 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 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 dzięki zafugowaniu materia-

łem uszczelniającym.

BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®
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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

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

Moduł wbudowany 

między 2 blaty

Moduł nakładany

Funkcjonalne elementy do ambitnych aranżacji.

BLANCO oferuje moduły kompozytu SILGRANIT® PuraDur® i ceramiki

Dopasowane do każdego rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest blat

W zależności od typu modułu jest on montowany pomiędzy 2 blaty lub 

nakładany na blat.

Przykłady montażu znajdą Państwo na stronie 295 i 296.

BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT® PuraDur®

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

w koncepcji osi 
Najwyższa funkcjonalność i ergonomia

Opracowanie koncepcji osi 

zrewolucjonizowało klasę wydajności 

funkcjonalnych zlewozmywaków. 

Sprawdzane przez lata, inspirują do 

dziś swoją ergonomią i atrakcyjnymi 

akcesoriami o wszechstronnym 

zastosowaniu. Mogą Państwo wybrać 

z szerokiej palety zlewozmywaków 

wykonanych z trzech różnych 

materiałów i dopasowanych 

do szerokości każdej szafki.

Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia 

w komorze głównej.

Szklana deska do krojenia przesuwana nad 

komorą lub zawieszoną w niej odsączarką.

Modele ze stali szlachetnej BLANCO AXIS II

od strony 192.

Modele z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® 

od strony 89.

Modele z ceramiki

od strony 161.

Brzeg zapewniający stabilność znajdujących się 

na nim akcesoriów, takich jak deska do krojenia 

czy blacha do pieczenia.
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BLANCO STEELART
Ekskluzywne centra zlewozmywakowe i blaty  

ze stali szlachetnej

BLANCO STEELART – jedyne w swoim 

rodzaju centra  zlewozmywakowe  

i blaty, przystosowane do wymagań 

 każdego użytkownika.

Linia STEELART zapewnia swobodę przy 

projektowaniu kuchni oraz jej później-

szym użytkowaniu – przygotowywaniu 

posiłków i  zmywaniu naczyń. Umożliwia 

realizację indywidualnych rozwiązań ze 

stali szlachetnej odpowiadających wyma-

ganiom każdego użytkownika.

Trzy programy z linii STEELART otwie-

rają nowe perspektywy w  projektowaniu 

kuchni: STEELART zachwyci wszystkich, 

którzy cenią sobie indywidualność  

w kuchni – zarówno ręcznie wykonywa-

nymi komorami, jak również modułami  

i rozwiązaniami dotyczącymi powierzch-

ni blatu oraz realizacją indywidualnych 

projektów. 

STEELART, dzięki szerokiemu pro-

gramowi wysokiej jakości pojedyn-

czych elementów i dopasowanych do 

 indywidualnych potrzeb detali, oferuje  

każde mu użytkownikowi więcej 

 możliwości i wygody.

STEELART Element 

STEELART Creation

Dopasowane do indywidualnych po-

trzeb użytkowników rozwiązania wokół 

blatów ze stali szlachetnej, również  

w połączeniu z drewnem i kolorem.

Ekskluzywne, ręcznie wykonane 

elementy ze stali szlachetnej, kóre 

poprawiają wygląd całego otoczenia 

kuchni.
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BLANCO STEELART
Różnorodność formy, rodzaje montażu

Wyjątkowy design dzięki zastosowaniu płaskiej krawędzi IF

Te ręcznie wykonane produkty zachwycają prostą formą i filigranową, płaską krawędzią IF

BLANCO FLOW-IF – Montaż wpuszczany lub na równi z blatem

BLANCO FLOW-IF płynne przejścia i symetryczny design nadają całości wyjątkowy charakter. Powierzchnie ociekaczy, płynnie 

stapiające się z resztą produktu, z obydwu stron otaczają umiejscowioną centralnie komorę CLARON.

BLANCO CLARON-IF – Montaż wpuszczany lub na równi z blatem

Linia urzeka wyjątkowym designem. Promienie zaokrąglenia wynoszące 10 mm i płaskie krawędzie IF stanowią niezwykłe 

 połączenie. Innowacyjny ociekacz płynnie stapia się ze zlewozmywakiem. Całości dodają charakteru wyraziste kontury.

10 

BLANCO ZEROX-IF – Montaż wpuszczany lub na równi z blatem

Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń i wyraźne  tłoczenie na dnie komory. Atrakcyjny wygląd: kształt komory 

podkreśla wyjątkowy design tego ręcznie wykonanego zlewozmywaka.

BLANCO JARON-IF – Montaż wpuszczany lub na równi z blatem

Zlewozmywak wpuszczany w blat BLANCO JARON przyciąga uwagę jasnym, wyważonym wzornictwem. Dwa symetryczne 

 obszary robocze - komorę i ociekacz łączy w elegancki sposób centralnie umieszczona listwa na baterię.
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Komory i zlewozmywaki do montażu podwieszanego, 

wpuszczanego w blat lub na równi z blatem

Dwie linie produktowe a jeden, wspólny design, który tworzy nowe standardy: BLANCO ZEROX i BLANCO CLARON w atrakcyjnym 

wykonaniu. 

BLANCO CLARON – Montaż podwieszany, wpuszczany w blat lub na równi z blatem

Program zlewozmywaków o chara kte rystycznym, wyrazistym promieniu zaokrąglenia, wynoszącym zaledwie 10 mm. Niewielkie 

promienie i wyjątkowa głębokość komory zapewniają optymalne zagospodarowanie przestrzeni.

BLANCO ZEROX – Montaż podwieszany, wpuszczany w blat lub na równi z blatem

Program zlewozmywaków o charakterystycznym, geometrycznym kształcie, bez zaokrągleń. Wyjątkowy design: dno komory 

 układa się w kształt litery „X”, co podkreśla geometryczny kształt zlewozmywaka.

Szeroki wybór rodzajów montażu

Montaż na równi z blatem Montaż wpuszczany w blatMontaż podwieszany

Modele: Modele: Modele:
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Wyniosła elegancja

Innowacyjny zlewozmywak nakładany 

z linii STEELART z eleganckim, pod-

wyższonym obramowaniem przyciąga 

uwagę filigranowo-masywnym wyglądem 

i łagodnym konturem. Komora z umiesz-

czoną z boku obniżoną listwą na baterię 

wraz z pozostałymi akcesoriami tworzy 

spójną całość.

W przypadku zastosowania opuszczanej baterii 

komorę BLANCO ATTIKA można zamontować 

również przy oknie. 

Dopasowana deska do krojenia z drewna jesiono-

wego stanowi eleganckie przykrycie komory.
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Głębokość komór: 175 mm

BLANCO ATTIKA 60/A
stal szlachetna gładka
Wyniosła elegancja

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

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne: dopasowana deska 

do krojenia z drewna jesionowego stanowi 

eleganckie przykrycie komory

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne  Sortownik

  

+

   
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Zestaw korka 
automatycznego okrągłym 
pokrętłem ze stali szlachetnej 

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 229 238 519 377  518 726

 

BLANCO ATTIKA 60/A
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Odwracalny  Zalecana bateria
BLANCO ELOSCOPE-F II

 

stal szlachetna gładka 518 819    

 

chrom
bez korka automat. 516 672

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

z sitkiem 3 ½‘‘, nakładka na odpływ 

BLANCO CapFlow™, zestaw montażowy 

(bez uszczelki)

 

Ze względu na wysokość kołnierza ATTIKA nie zalecaZe względu na wysokość kołnierza ATTIKA nie zaleca się montażu korka automatycznego podnoszonego do góry.

 

W przypadku braku możliwości zamontowania baterii BLANCO ELOSCOPE-F II z dwoma otworami zaleca się zestaw korka automatycznego okrągłym pokrętłem ze stali szlachetnej

 

Dodatkowe otwory  

Brak możliwości wykonania dodatkowych otworów
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BLANCO ATTIKA XL 60 i 60-T
Wyniosła elegancja dla indywidualnych rozwiązań

Jako eleganckie rozszerzenie rodziny ko-

mór nakładanych z linii STEELART przed-

stawiamy pojedynczą komorę BLANCO 

ATTIKA XL i ociekacz, obydwa produkty 

posiadają podwyższone obramowanie 

ATTIKA. Obramowanie o filigranowo- 

masywnym wyglądzie jest wyjątkową 

ozdobą ekskluzywnej komory ze stali 

szlachetnej. Płaski ociekacz BLANCO ATTIKA służy doskonale 

jako strefa do przygotowywania posiłków.

Deskę do krojenia można nałożyć zarówno na 

komorę, jak i na ociekacz.
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BLANCO ATTIKA XL 60 
BLANCO ATTIKA 60-T
stal szlachetna gładka
Wyniosła elegancja

Zlewozmywak nakładany z eleganckim 

obramowaniem ATTIKA

Niezwykła geometria krawędzi: filigranowo - 

masywny wygląd i łagodny kontur

Zintegrowana pojedyncza komora BLANCO 

CLARON XL

Maksymalna swoboda komponowania  

z bateriami kuchennymi STEELART i akcesoriami 

opcjonalnymi

Nakładany ociekacz z eleganckim, wysokim 

obramowaniem ATTIKA

 

Ze względu na wysokość kołnierza ATTIKA nie zalecaZe względu na wysokość kołnierza ATTIKA nie zaleca się montażu korka automatycznego podnoszonego do góry.

 

W przypadku braku możliwości zamontowania baterii BLANCO ELOSCOPE-F II z dwoma otworami zaleca się zestaw korka automatycznego okrągłym pokrętłem ze stali szlachetnej

 

Dodatkowe otwory  

Brak możliwości wykonania dodatkowych otworów

 

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne  

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Korek automatyczny  
z okrągłą dźwignią, ze stal 
szlachetna polerowana 

  

    
 230 285 517 545   

 

BLANCO ATTIKA XL 60
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Duo

 

stal szlachetna gładka 519 447    

 

stal szlachetna 
polerowana
519 783
 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 210 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

z sitkiem 3 ½‘‘, nakładka na odpływ 

BLANCO CapFlow™, zestaw montażowy 

(bez uszczelki).

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne  

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

   

     
 230 285    

 

BLANCO ATTIKA 60-T
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor     
 

 

stal szlachetna gładka 519 593    

 

 
  

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 35 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

z sitkiem 3 ½‘‘, nakładka na odpływ 

BLANCO CapFlow™, zestaw montażowy 

(bez uszczelki).
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BLANCO FLOW-IF
Płynne połączenie stali szlachetnej

Nagradzane za wzornictwo centra ku-

chenne BLANCO FLOW-IF urzekają har-

monijnymi przejściami i niepowtarzalnymi 

kształtami. Niezwykły design widoczny 

jest przede wszystkim w ociekaczach, 

gładko wynurzających się z komory, 

 które następnie płynnie przechodzą  

w płaskie krawędzie IF.

Z całością harmonijnie współgra bateria 

BLANCO LINEE-S w wykończeniu: stal 

szlachetna polerowana.

Dzięki symetrycznemu wzornictwu z centralnie 

umieszczoną komorą CLARON, zlewozmywak 

przyciąga wzrok w każdej kuchni.

Eleganckie, płynne przejścia charakteryzują eks-

kluzywną konstrukcję zlewozmywaków BLANCO 

FLOW.
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BLANCO FLOW 45 S-IF 
BLANCO FLOW 5 S-IF
stal szlachetna gładka
Płynne połączenie

Zlewozmywak wpuszczany w blat z płynnym 

połączeniem ociekaczy z komorą główną

Symetryczne wzornictwo dzięki centralnie 

umieszczonej komorze i obustronnym 

ociekaczom

Płaskie krawędzie IF zapewniają elegancki wygląd 

i montaż na równi z blatem

Opcjonalnie: listwa pod baterię z indywidualną 

konfiguracją otworów

* Wskazówka:

Pełen asortyment dźwigni korka automatycznego dostępny na stronie 82.

Poniższych elementów nie można montować bezpośrednio za przelewem:

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE II

- dozowniki BLANCO

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów.

 

Akcesoria opcjonalne

     
Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej 

Ociekacz ze stali szlachetnej BLANCO LEVOS Dozownik 

225 335 225 333 219 649 219 650 517 586

 

BLANCO FLOW 45 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Centralnie 
umieszczona komora 

 Zalecana bateria
BLANCO LEVOS-S

 

stal szlachetna gładka 515 816    

 

stal szlachetna 
polerowana
514 918
 

 

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automaty-

czny z chromowaną dźwignią*, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)

Akcesoria opcjonalne

     
Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej 

Ociekacz ze stali szlachetnej BLANCO LEVOS Dozownik 

225 335 225 333 219 649 219 650 517 586

 

BLANCO FLOW 5 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Centralnie 
umieszczona komora 

 Zalecana bateria
BLANCO LEVOS-S

 

stal szlachetna gładka 515 817    

 

stal szlachetna 
polerowana
514 918
 

 

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)
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BLANCO FLOW-IF
Płynne połączenie stali szlachetnej

Płynne połączenia i niezwykle przestron-

na komora charakteryzują zlewozmywak 

BLANCO FLOW XL 6 S. Dzięki wyważo-

nym proporcjom pomiędzy komorą  

i ociekaczem zlewozmywak prezentuje 

się elegancko i lekko.

Harmonijnym uzupełnieniem jest bateria 

BLANCO LEVOS-S z dopasowanym 

dozownikiem płynu do mycia naczyń  

i dźwignią korka automatycznego.

Filigranowa konstrukcja sprawia, że zlewozmywak 

przyciąga wzrok w każdej kuchni.

Płynne przejścia charakteryzują zlewozmywaki  

z linii BLANCO FLOW-IF.
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Głębokość komór: 190 mm

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
stal szlachetna gładka
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

Pasuje niemal do każdego projektu kuchni

Opcjonalnie: listwa na baterię z możliwością 

indywidualnej konfiguracji otworów np. pod 

dozownik

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz ze stali szlachetnej BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
225 335 225 333 219 649 219 650 518 726

 

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO LEVOS-S

 

stal szlachetna gładka 517 553    

 

stal szlachetna 
polerowana
514 918
 

z korkiem automat.

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)

 

* Wskazówka:

Pełen asortyment dźwigni korka automatycznego dostępny na stronie 82.

Poniższych elementów nie można montować bezpośrednio za przelewem:

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE II

- dozowniki BLANCO

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów.
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BLANCO JARON
Sztuka symetrii

BLANCO JARON - wpuszczany w blat 

zlewozmywak z linii STEELART charakte-

ryzuje się jasnym, wyważonym  

i przyjemnym dla oka wzornictwem. 

Dwa symetrycznie rozmieszczone obsza-

ry robocze z komorą i ociekaczem łączy 

ze sobą w elegancki sposób centralnie 

umieszczona listwa na baterię. Płaskie 

krawędzie IF tworzą wokół zlewozmywa-

ka perfekcyjne obramowanie z delikatnie 

zaokrąglonymi narożnikami, doskonale 

dopasowanymi do kształtu komory.

Symetryczne wzornictwo i nowe eleganckie od-

prowadzenie wody z ociekacza C-overflow® pod-

kreślają ekskluzywny charakter zlewozmywaka.

Zarówno elegancka deska do krojenia z drewna 

orzechowego, jak i płaskie krawędzie IF są 

doskonale dopasowane do geometrii komory 

BLANCO JARON.
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Głębokość komór: 190 mm

BLANCO JARON XL 6 S-IF
stal szlachetna
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

Odwracalny

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
orzechowego 

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

    
231 703 517 666   520 782

 

BLANCO JARON XL 6 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

 

stal szlachetna 520 679    

 

stal szlachetna 
polerowana
517 592
 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

pokrętłem ze stali szlachetnej, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)

Głębokość ociekacza: 30 mm

 

Nachylenie ociekacza: 24 - 30 mm
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BLANCO CLARONLINE-IF
Czysta elegancja - płaski brzeg IF

Linia BLANCO CLARON-IF o eleganckim 

i czystym wzornictwie łączy w sobie im-

ponujący wygląd i funkcjonalność. Zlewo-

zmywaki o charakterystycznym promieniu 

zaokrąglenia wynoszącym zaledwie 10 mm 

i płaską krawędzią IF przeznaczone są 

zarówno do tradycyjnego montażu od 

góry, jak i na równi z blatem. Urzekają 

bogactwem kombinacji komór. Zgrabny zlewozmywak wygląda elegancko  

i doskonale pasuje do nowoczesnych, minimali-

stycznych wnętrz.

Płynne połączenie ociekacza z komorą zachwyci 

fanów prostych form.



61

B
L

A
N

C
O

 
S

T
E

E
L

A
R

T

BLANCO CLARON
stal szlachetna

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz ze stali szlachetnej BLANCO SELECT 60/2 Orga

    
223 074 225 333 219 649 219 650 518 725

 

 

BLANCO CLARON 4 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LEVOS-S

 

stal szlachetna 513 997 513 998  

 

stal szlachetna 
matowa
514 919
 

z korkiem automat.

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez 

uszczelki)

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LEVOS-S

 

stal szlachetna 513 999 514 000  

 

stal szlachetna 
matowa
514 919
 

z korkiem automat.

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez 

uszczelki)

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LEVOS-S

 

stal szlachetna 514 001 514 002  

 

stal szlachetna 
matowa
514 919
 

z korkiem automat.

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/130 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LEVOS-S

 

stal szlachetna 514 003 514 004  

 

stal szlachetna 
matowa
514 919
 

z korkiem automat.

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

* Wskazówka: 

Pełen asortyment dźwigni korka automatycznego dostępny na stronie 82.  

Poniższych elementów nie można montować bezpośrenio za przelewem: 

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE II 

- dozowniki BLANCO 

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji 

otworów. Do modeli komór i zlewozmywaków wyposażonych w listwę na baterię dołączona jest okrągła, chromowana dźwignia korka automatycznego. 

Za dopłatą można zamówić inny model dźwigni, np. BLANCO LEVOS (nr art. 221 941). Wszystkie modele dźwigni znajdą Państwo na stronie 82.



62

BLANCO ZEROXLINE-IF
Siła charakteru i konsekwencja

Zlewozmywaki BLANCO ZEROXLINE-IF 

o geometrycznym wzornictwie wyróżniają 

się przede wszystkim prostą formą, bez 

zaokrągleń. Lekko nachylony ociekacz  

o surowym wyglądzie odprowadza wodę 

bezpośrednio do umieszczonej obok 

komory. Dzięki płaskim krawędziom 

IF możliwe jest zastosowanie zarówno 

montażu wpuszczanego w blat, jak i na 

równi z blatem.

Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów, które 

można umieścić w komorze.

Minimalistyczny design doskonale wykonany: 

 zlewozmywaki o geometrycznym kształcie  

z fabryki STEELART.
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BLANCO ZEROX
stal szlachetna

* Wskazówka:

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów.  

Do modeli komór i zlewozmywaków wyposażonych w listwę na baterię dołączona jest okrągła, chromowana dźwignia korka automatycznego.

Za dopłatą można zamówić inny model dźwigni, wszystkie modele dźwigni i pokręteł znajdą Państwo na stronie 82.

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz ze stali szlachetnej BLANCO SOLON

    
223 074 225 333 219 649 219 650 512 471

 

 

R0

BLANCO ZEROX 4 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO QUADRIS-S

 

stal szlachetna 513 704 513 758  

 

stal szlachetna 
matowa
514 608
 

z korkiem automat.

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią* (otwór w blacie 14 mm 

należy wykonać samodzielnie), zestaw montażowy (bez uszczelki)

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

BLANCO ZEROX 5 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO QUADRIS-S

 

stal szlachetna 514 005 514 006  

 

stal szlachetna 
matowa
514 608
 

z korkiem automat.

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez 

uszczelki)

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

BLANCO ZEROX 6 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO QUADRIS-S

 

stal szlachetna 513 705 513 759  

 

stal szlachetna 
matowa
514 608
 

z korkiem automat.

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/130 mm

BLANCO ZEROX 8 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO QUADRIS-S

 

stal szlachetna 513 706 513 760  

 

stal szlachetna 
matowa
514 608
 

z korkiem automat.

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/175 mm
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BLANCO CLARONLINE
Komory o eleganckim wzornictwie

Linia komór BLANCO CLARON o ele-

ganckim, czystym wzornictwie łączy  

w sobie atrakcyjny wygląd z funkcjonal-

nością. 

 

Rodzina komór o promieniu zaokrąglenia 

komory wynoszącym zaledwie 10 mm 

przeznaczona jest do montażu podwie-

szanego, montażu od góry lub na równi  

z blatem. Szeroki wybór możliwości  

w zakresie łączenia komór, dostępnych 

zarówno z listwą na baterię, jak i bez.

W przypadku montażu BLANCO CLARON  

z listwą na baterię konieczne jest wykonanie tylko 

jednego wycięcia w blacie.

Zgrabna konstrukcja komory wygląda elegancko 

i pasuje doskonale do nowoczesnych, minimali-

stycznych wnętrz.
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BLANCO CLARON-IF/A
stal szlachetna

Najczystsza forma - program zlewozmywaków 
wpuszczanych o eleganckim wzornictwie

Rewolucja pod względem formy i techniki: płynne 

przejścia od kątów do linii prostych nadają 

komorom BLANCO CLARON oryginalny kształt

Charakterystyczny, minimalny promień 

zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm

Szeroki program ekskluzywnych, ręcznie 

wytwarzanych komór i zlewozmywaków 

wpuszczanych w blat

Płaska krawędź IF

Powierzchnia zapewnia wyjątkową stabilność 

baterii

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SOLON

    
223 067 223 074 225 333 219 649 512 471

 

BLANCO CLARON 400-IF/A 500-IF/A 550-IF/A 700-IF/A 340/180-IF/A 400/400-IF/A  
Materiał/kolor     Prawa komora   

       

Szerokość szafki dolnej w cm  45cm  60cm  60cm  80cm  60cm  90cm  Zalecana bateria 
BLANCO LEVOS-S

  

610

80

51
0

40
0

30

550

      

Głębokość komór 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190/130 mm 190/190 mm  

stal 
szlachetna  515 642 515 643 516 797 515 644 514 204 514 206   514 919

                

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)

 
 

* Wskazówka: 

Poniższych elementów nie można montować bezpośrednio za przelewem: 

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE II 

- dozowniki BLANCO 

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Do modeli komór i zlewozmy-

waków wyposażonych w listwę na baterię dołączona jest standardowe dźwignia korka automatycznego (okrągła, chromowana z korkiem automatycznym). 

Za dopłatą można zamówić inny model dźwigni (bez korka automatycznego), wszystkie modele dźwigni i pokręteł znajdą Państwo na stronie 82.
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BLANCO CLARON-IF
stal szlachetna gładka

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

Szeroki program umożliwia uzyskanie 

różnorodnych kombinacji dostosowanych do 

Państwa indywidualnych potrzeb

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SOLON

    
223 067 223 074 225 333 219 649 512 471

 

BLANCO CLARON 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 550-IF 700-IF
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Zalecana bateria 
BLANCO LEVOS-S

        

Głębokość komór 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

stal szlachetna 
gładka  517 208 517 210 517 212 517 214 517 216 517 220 517 222 514 918

                

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

 
 

*  Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać 

oddzielnie. Nr art. 517 548 
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BLANCO CLARON-IF
stal szlachetna gładka

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

Szeroki program umożliwia uzyskanie 

różnorodnych kombinacji dostosowanych do 

Państwa indywidualnych potrzeb

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SOLON

    
223 067 223 074 225 333 219 649 512 471

 

BLANCO CLARON 550-T-IF 340/180-IF 340/180-IF 400/550-T-IF 400/550-T-IF 400/400-IF  
Materiał/kolor  Lewa komora Prawa komora Lewa komora Prawa komora   

       

Szerokość szafki dolnej w cm  60cm  60cm  60cm  60cm  60cm  90cm  Zalecana bateria 
BLANCO LEVOS-S

        

Głębokość komór 17 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/17 mm 190/17 mm 190/190 mm  

stal szlachetna 
gładka  517 277 517 224 517 225 517 232 517 233 517 230   514 918

                

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

 
 

*  Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać 

oddzielnie. Nr art. 517 548 
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BLANCO CLARON-U
stal szlachetna gładka

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

Szeroki program umożliwia uzyskanie 

różnorodnych kombinacji dostosowanych do 

Państwa indywidualnych potrzeb

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SOLON

    
223 067 223 074 225 333 219 649 512 472

 

BLANCO CLARON 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Zalecana bateria 
BLANCO LEVOS-S

        

Głębokość komór 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

stal szlachetna 
gładka  517 209 517 211 517 213 517 215 517 217 517 221 517 223 514 918

                

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

 
 

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-U zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej.

Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548 
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BLANCO CLARON-U
stal szlachetna gładka

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

Szeroki program umożliwia uzyskanie 

różnorodnych kombinacji dostosowanych do 

Państwa indywidualnych potrzeb

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SOLON

    
223 067 223 074 225 333 219 649 512 471

 

BLANCO CLARON 550-T-U 340/180-U 340/180-U 400/550-T-U 400/550-T-U 400/400-U  
Materiał/kolor  Lewa komora Prawa komora Lewa komora Prawa komora   

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  60cm  60cm  60cm  60cm  90cm  Zalecana bateria 
BLANCO LEVOS-S

        

Głębokość komór 17 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/17 mm 190/17 mm 190/190 mm  

stal szlachetna 
gładka  517 276 517 226 517 227 517 234 517 235 517 231   514 918

                

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

 
 

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-U zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej.

Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548 
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BLANCO CLARON  

Steamer System Plus i Steamer System-Edition
Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

Komory BLANCO CLARON Steamer 

System Plus i Steamer System-Edition 

są dostosowane do przygotowywania 

potraw z wykorzystaniem piekarników 

parowych. Dzięki szerokiej ofercie znajdą 

Państwo odpowiednie rozwiązanie do-

pasowane do różnorodnych pojemników 

do gotowania na parze. W przestronnej 

komorze BLANCO CLARON XL Steamer 

Sytem Plus można zawiesić duży pojem-

nik w rozmiarze XL. Natomiast BLANCO 

CLARON Steamer System-Edition umoż-

liwia wykonywanie prac kuchennych  

z wykorzystaniem powszechnie stosowa-

nych pojemników GN.

Duża pojemność komory: przestronna komora 

BLANCO CLARON Staemer System Plus pomie-

ści pojemnik w rozmiarze XL.

W komorze BLANCO CLARON Steamer  

System-Edition można zawiesić pojemniki GN  
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BLANCO CLARON XL 
Steamer SystemPlus 
stal szlachetna gładka
Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

Duża komora BLANCO CLARON doskonale 

dopasowana do przygotowywania posiłków  

z wykorzystaniem piekarników parowych

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki 

szerokości komory, która umożliwia zawieszenie 

w niej pojemnika w rozmiarze XL lub blachy do 

pieczenia

Eleganckie, czyste wzornictwo  

z charakterystycznym promieniem zaokrąglenia 

narożników wynoszącym 10 mm

Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki 

głębokiej komorze i możliwie wąskiemu 

promieniowi zaokrąglenia

Wyposażenie opcjonalne: deska do 

krojenia z drewna jesionowego 

* Wskazówka:

W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego.

Zaleca się zestaw korka automatycznego z okrągłą dźwignią w wykończeniu stal szlachetna polerowana pasujący do baterii BLANCO CULINA-S Duo nr art. 517 545.

** Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF/A okrągłą dźwignię korka automatycznego dopasowaną do baterii BLANCO LINEE-S w wykończeniu stal szlachetna matowa. Dźwignię 

korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie nr art. 222 118.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

 

 

280

44
5

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego Steamer 
System 

    

    
233 106     

 

BLANCO CLARON XL 60-IF 
Steamer SystemPlus

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Duo

 

stal szlachetna gładka 521 429    

 

stal szlachetna 
polerowana
519 783
 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa* z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy 

(bez uszczelki)

 

280

44
5

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego Steamer 
System  

    

    
233 106     

 

BLANCO CLARON XL 60-IF/A 
Steamer SystemPlus

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

 

stal szlachetna gładka 521 428    

 

stal szlachetna 
polerowana
517 592
 

 

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z okrągłą, chromowaną dźwignią, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)
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Głębokość komór: 190 mm

BLANCO CLARON XL 60-U 
Steamer SystemPlus
stal szlachetna gładka
Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

Duża komora BLANCO CLARON doskonale 

dopasowana do przygotowywania posiłków  

z wykorzystaniem piekarników parowych

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki 

szerokości komory, która umożliwia zawieszenie 

w niej pojemnika w rozmiarze XL lub blachy do 

pieczenia

Eleganckie, czyste wzornictwo z 

charakterystycznym promieniem zaokrąglenia 

narożników wynoszącym 10 mm

Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki 

głębokiej komorze i możliwie wąskiemu 

promieniowi zaokrąglenia

Wyposażenie opcjonalne: deska do 

krojenia z drewna jesionowego

Akcesoria opcjonalne  

280

44
5

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego Steamer 
System 

    

    
233 106     

 

BLANCO CLARON XL 60-U 
Steamer SystemPlus

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Duo

 

stal szlachetna gładka 521 430    

 

stal szlachetna 
polerowana
519 783
 

bez korka automat.

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy 

(bez uszczelki)

 
 

Wskazówka: 

Uwaga: dostępny również w wersji 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 IF bez listwy na baterię zaleca się zestaw korka automatycznego, z okrągłą dźwignią w wykończeniu stal 

szlachetna polerowana pasujący do baterii BLANCO CULINA-S Duo nr art. 517 545.
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Głębokość komór: 190 mm

BLANCO CLARON 550-IF 
Steamer System-Edition
stal szlachetna gładka
Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

Duża ręcznie wykonana komora BLANCO 

CLARON o eleganckim, czystym wzornictwie

Wymiary komory są dopasowane do BLANCO 

CARRIER Tacki ze stali szlachetnej lub 

Akcesoria Steamer System

BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej 

dopasowana do wszystkich dostępnych 

pojemników gastronomicznych, ułatwia 

przygotowywanie potraw

Deska z masywnego drewna orzechowego 

przesuwana nad powierzchnią komory

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
BLANCO CARRIER Tacka ze 
stali szlachetnej

Deska do krojenia, 
uniwersalna

BLANCO LEVOS Dozownik Korek automatyczny  
z dźwignią BLANCO LEVOS ze 
stal szlachetna polerowana 

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

    
  517 586 517 548 520 782

 

BLANCO CLARON 550-IF 
Steamer System-Edition

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

 

stal szlachetna gładka 516 989    

 

stal szlachetna 
polerowana
517 592
 

bez korka automat.

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

R10
590
550

37
2

33
2

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie 

(otwór w blacie 14 mm należy wykonać 

samodzielnie), zestaw montażowy (bez 

uszczelki)Dodatkowo: BLANCO CARRIER 

Tacka ze stali szlachetnej, deska do 

krojenia z drewna orzecha amerykańskiego

 
 

Otwór według szablonu

 

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego 

należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548

600
10

580

36
2
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Głębokość komór: 190 mm

BLANCO CLARON 550-U 
Steamer System-Edition
stal szlachetna gładka
Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

Duża, ręcznie wykonana komora BLANCO 

CLARON o eleganckim, czystym wzornictwie

Wymiary komory są dopasowane do BLANCO 

CARRIER Tacki ze stali szlachetnej lub 

Akcesoria Steamer System

BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej 

dopasowana do wszystkich dostępnych 

pojemników gastronomicznych, ułatwia 

przygotowywanie potraw

Deska z masywnego drewna orzechowego 

przesuwana nad powierzchnią komory

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
BLANCO CARRIER Tacka ze 
stali szlachetnej

Deska do krojenia, 
uniwersalna

Korek automatyczny  
z dźwignią BLANCO LEVOS ze 
stal szlachetna polerowana

 BLANCO SELECT 60/4

    
  517 548  520 781

 

BLANCO CLARON 550-U 
Steamer System-Edition

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

 

stal szlachetna gładka 516 990    

 

stal szlachetna 
polerowana
517 592
 

bez korka automat.

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

R10
590
550

37
2

33
2

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki) 

Dodatkowo: BLANCO CARRIER Tacka ze 

stali szlachetnej, deska do krojenia  

z drewna orzecha amerykańskiego

 
 

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-U zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej.

 

Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548

550

33
2

R10

600 25
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BLANCO ZEROXLINE
Siła charakteru i konsekwencja

Linia produktowa BLANCO ZEROXLINE 

o charakterystycznym kształcie komory 

bez zaokrągleń, wyróżnia się minima-

listycznym wzornictwem i prostym, 

geometrycznym kształtem. Bogata oferta 

umożliwia różne sposoby łączenia komór, 

dostępnych zarówno z listwą na baterię, 

jak i bez, a także zastosowanie montażu 

wpuszczanego w blat, jak i na równi  

z blatem.

W przypadku komór ze zintegrowaną listwą na 

baterię konieczne jest wycięcie tylko jednego 

otworu w blacie.

Płaska krawędź IF wygląda nadzwyczaj eleganc-

ko w przypadku zastosowania montażu na równi 

z blatem, wówczas komora jest zintegrowana  

z blatem prawie bez łączeń. 
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BLANCO ZEROX-IF/A
stal szlachetna

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

Możliwy również montaż na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Ociekacz ze stali szlachetnej BLANCO SOLON

    
223 067 223 074 225 333 219 650 512 471

 

BLANCO ZEROX 400-IF/A 500-IF/A 550-IF/A 340/180-IF/A 700-IF/A 400/400-IF/A  
Materiał/kolor    Prawa komora    

       

Szerokość szafki dolnej w cm  45cm  60cm  60cm  60cm  80cm  90cm  Zalecana bateria 
BLANCO QUADRIS-S

  

10

0
00 51

0

550

30

      

Głębokość komór 175 mm 175 mm 175 mm 175/130 mm 185 mm 175/175 mm  

stal 
szlachetna  515 639 515 640 516 794 513 701 515 641 513 703   514 608

                

 Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem, łącznik komór, 

korek automatyczny w komorze głównej  

z okrągłą, chromowaną dźwignią* (otwór  

w blacie 14 mm należy wykonać 

samodzielnie), zestaw montażowy (bez 

uszczelki)

R0 
 

* Wskazówka:  

Poniższych elementów nie można montować bezpośrenio za przelewem: 

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE II 

- dozowniki BLANCO 

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. 

Do modeli komór i zlewozmywaków wyposażonych w listwę na baterię dołączona jest okrągła, chromowana dźwignia korka automatycznego. 

Za dopłatą można zamówić inny model dźwigni, wszystkie modele znajdą Państwo na stronie 82. 
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BLANCO ZEROX-IF
stal szlachetna gładka

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 w uchwyty montażowe 

zapewniające łatwy i pewny montaż

Szeroki wybór akcesoriów dopasowanych 

stylistycznie do zlewozmywaków BLANCO 

ZEROX-IF

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SOLON

    
223 067 223 074 225 333 219 649 512 471

 

BLANCO ZEROX 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 550-IF 700-IF
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Zalecana bateria 
BLANCO QUADRIS-S

        

Głębokość komór 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

stal szlachetna 
gładka  517 236 517 238 517 240 517 242 517 244 517 246 517 248 514 607

                

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

R0 
 

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO ZEROX-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO QUADRIS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać 

oddzielnie. Nr art. 517 551 
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BLANCO ZEROX-IF
stal szlachetna gładka

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 w uchwyty montażowe 

zapewniające łatwy i pewny montaż

Szeroki wybór akcesoriów dopasowanych 

stylistycznie do zlewozmywaków BLANCO 

ZEROX-IF

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/4 Orga

    
223 067 223 074 225 333 219 649 520 783

 

BLANCO ZEROX 340/180-IF 340/180-IF 400/550-T-IF 400/550-T-IF 400/400-IF  
Materiał/kolor Lewa komora Prawa komora Lewa komora Prawa komora   

      

Szerokość szafki dolnej w cm  60cm  60cm  60cm  60cm  90cm  Zalecana bateria 
BLANCO QUADRIS-S

       

Głębokość komór 175/130 mm 175/130 mm 175/18 mm 175/18 mm 175/175 mm  

stal szlachetna 
gładka  517 252 517 253 517 260 517 261 517 258   514 607

                

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

R0 
 

Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO ZEROX-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO QUADRIS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać 

oddzielnie. Nr art. 517 551 
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BLANCO ZEROX-U
stal szlachetna gładka

Wyrazista i konsekwentna forma
Charakterystyczny, geometryczny kształt bez 

zaokrągleń

Indywidualne koncepcje łączenia dzięki 

różnorodności modeli

Szeroki wybór akcesoriów dopasowanych 

stylistycznie do komór BLANCO ZEROX-U

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SOLON

    
223 067 223 074 225 333 219 649 512 472

 

BLANCO ZEROX 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Zalecana bateria 
BLANCO QUADRIS-S

        

Głębokość komór 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

stal szlachetna 
gładka  517 237 517 239 517 241 517 243 517 245 517 247 517 249 514 607

                

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

R0 
 

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO ZEROX-U zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO QUADRIS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać 

oddzielnie. Nr art. 517 551 
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BLANCO ZEROX-U
stal szlachetna gładka

Wyrazista i konsekwentna forma
Charakterystyczny, geometryczny kształt bez 

zaokrągleń

Indywidualne koncepcje łączenia dzięki 

różnorodności modeli

Szeroki wybór akcesoriów dopasowanych 

stylistycznie do komór BLANCO ZEROX-U

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Ociekacz ze stali szlachetnej 
do komór ZEROX i CLARON

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Deska do krojenia  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SOLON

    
223 067 223 074 225 333 219 649 512 472

 

BLANCO ZEROX 550-T-U 340/180-U 340/180-U 400/550-T-U 400/550-T-U 400/400-U  
Materiał/kolor  Lewa komora Prawa komora Lewa komora Prawa komora   

       

Szerokość szafki dolnej w cm  60cm  60cm  60cm  60cm  60cm  90cm  Zalecana bateria 
BLANCO QUADRIS-S

        

Głębokość komór 18 mm 175/130 mm 175/130 mm 175/18 mm 175/18 mm 175/175 mm  

stal szlachetna 
gładka  517 274 517 254 517 255 517 262 517 263 517 259   514 607

                

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

kompletny należy zamawiać oddzielnie*, 

zestaw montażowy (bez uszczelki)

R0 
 

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO ZEROX-U zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO QUADRIS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać 

oddzielnie. Nr art. 517 551 
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Nakładany ociekacz ze stali szla-

chetnej, pasuje do wszystkich komór 

 pojedynczych i podwójnych z linii 

Odsączarka ze stali 

szlachetnej, pasuje 

do wszystkich komór 

głównych i dodatkowych 

BLANCO CLARON

219 649          

Deska do krojenia

ze szkła w kolorze

mlecznym

219 644 

Ociekacz ze stali 

szlachetnej, pasuje do 

wszystkich komór głów-

nych BLANCO ZEROX  

i BLANCO CLARON

219 650        

Deska do krojenia

ze szkła w kolorze

mlecznym

219 645 

Deska do krojenia z drewna orzechowego, ze 

stalowym uchwytem, pasuje do komór z linii 

Deska do krojenia

z białego, satynowego

szkła hartowanego

 

Deska do krojenia

z białego, satynowego

szkła hartowanego

 

Sposób funkcjonowania nakładanego ociekacza

Deska do krojenia

z drewna jesionowego

 

BLANCO CapFlow™

Nakładka na odpływ

ze stali szlachetnej

 

Deska do krojenia

z drewna orzechowego 

pasuje do ATTIKA XL 60  

i 60-T

  

Deska do krojenia z drewna 

orzechowego pasuje do 

JARON XL 6 S-IF

 

Akcesoria

Deska do krojenie z drewna 

jesionowego Steamer 

System

280

44
5
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Dźwignie i korki

stal szlachetna matowa stal szlachetna 
 polerowana

chrom

Do wszystkich modeli z listwą na baterię (IF i IF/A)

Dźwignia korka automatyczne-
go BLANCO QUADRIS 
 

Dźwignia korka 

 automatycznego

BLANCO QUADRIS

stal szlachetna matowa

Dźwignia korka

automatycznego

BLANCO QUADRIS

stal szlachetna polerowana

221 942

Dźwignia korka

automatycznego

BLANCO QUADRIS

chrom

221 902

Dźwignia korka automatyczne-
go BLANCO LEVOS
 

Dźwignia korka

automatycznego

BLANCO LEVOS

stal szlachetna matowa

221 941

Dźwignia korka

automatycznego

BLANCO LEVOS

stal szlachetna polerowana

221 940

Dźwignia korka

automatycznego

BLANCO LEVOS

chrom

221 901

Dźwignia korka automatyczne-
go, okrągła

Dźwignia korka

automatycznego,

okrągła

stal szlachetna matowa

Dźwignia korka

automatycznego,

okrągła

stal szlachetna polerowana

222 115

Dźwignia korka

automatycznego,

okrągła

chrom

Do wszystkich modeli bez listwy na baterię (IF i U)

Armatura z korkiem automatycz-
nym BLANCO QUADRIS 

Korek automatyczny

z dźwignią

BLANCO QUADRIS

stal szlachetna matowa

Korek automatyczny

z dźwignią

BLANCO QUADRIS

stal szlachetna polerowana

Korek automatyczny

z dźwignią

BLANCO QUADRIS

chrom

Armatura z korkiem automatycz-
nym BLANCO LEVOS 

Korek automatyczny

z dźwignią

BLANCO LEVOS

stal szlachetna matowa

Korek automatyczny

z dźwignią

BLANCO LEVOS

stal szlachetna polerowana

Korek automatyczny

z dźwignią

BLANCO LEVOS

chrom

Armatura z korkiem automatycz-
nym, okrągła dźwignia

Korek automatyczny

z okrągłą dźwignią,  

stal szlachetna matowa

Korek automatyczny

z okrągłą dźwignią,  

stal szlachetna polerowana

Korek automatyczny

z okrągłą dźwignią,  

chrom

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdą Państwo w naszym katalogu internetowym.  
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Niezrównane -  
zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® 

Łatwość pielęgnacji

Zabrudzenia i ślady codziennego 

użytkowania można łatwo usunąć za 

pomocą wody i gąbki.

Wytrzymałość na wysoką temperaturę

Zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur® są odporne na wysokie tempe-

ratury do 280 °C.

Odporność na zarysowania

Niezwykła wytrzymałość i odporność na 

zarysowania. SILGRANIT® PuraDur® jest 

odporny na zarysowania mogące powstać 

podczas krojenia nożem kuchennym.

Odporność na pęknięcia

Ogromna wytrzymałość na pęknięcia 

chroni zlewozmywak przed uszkodzenia-

mi spowodowanymi np. przez spadający 

garnek.

Neutralność w kontakcie z żywnością

Produkty spożywcze można przygotowy-

wać bezpośrednio na zlewozmywaku 

z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®.

Higiena

HygienePlus to ułatwiająca pielęgnację 

tarcza ochronna przeciwko zabrudzeniom 

i bakteriom.

Odporność na kwasy występujące 

w gospodarstwie domowym

SILGRANIT® PuraDur® jest odporny 

na kwasy występujące w produktach 

spożywczych oraz na środki czyszczące 

przeznaczone do stosowania w gospo-

darstwach domowych.

Przyjemny i naturalny w dotyku

Kamienno-jedwabista, a zwłaszcza drob-

noziarnista, zwarta powierzchnia sprawia, 

że w dotyku wyczuwalny jest przyjemy 

charakter kamienia.

Odporność na światło słoneczne

Nawet przy bezpośrednim nasłonecznie-

niu kolor pozostaje cały czas taki sam. 

z opatentowaną formułą ochrony higienicznej
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BLANCO MODEX-M 60
SILGRANIT® PuraDur®

Nowoczesny i ekskluzywny moduł dla 
wymagających

Czysta forma sześcianu

Pojemna listwa na baterie

Obszerna komora z zakrytym przelewem 

C-overflow® i nakładką na odpływ CapFlow™

Jedyna w swoim rodzaju deska do krojenia  

w innowacyjnym wykonaniu

Możliwość łączenia z blatami i frontami o różnych 

wymiarach

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3 Orga

227 689 223 297 518 726

BLANCO MODEX-M 60
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

antracyt 518 329 antracyt/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 438

szarość skały 518 891 szarość skały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 804

alumetalik 518 330 alumetalik/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 439

perłowoszary 520 591 perłowoszary/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 745

biały 518 331 biały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 441

jaśmin 518 332 jaśmin/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 442

szampan 518 333 szampan/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 443

tartufo 518 334 tartufo/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 446

kawowy 518 335 kawowy/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 445

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 200 mm

Szczegóły montażu poniżej:

Wymiary otworu 

dostosowane do tego typu 

montażu znajdą Państwo 

w naszym katalogu 

internetowym.

W cenie zawarte są

deska do krojenia z drewna jesionowego, 

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z nowym pokrętłem, nakładka na odpływ 

CapFlow

= podfrezowane otwory do 
wybicia

2
5
7

„X“ „Y“ „Z“
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BLANCO MODUS-M 90
SILGRANIT® PuraDur®

Jedyny narożny moduł z kompozytu 
SILGRANIT® PuraDur®

Obszerna i głęboka komora główna ułatwia mycie 

dużych naczyń

Pojemna komora dodatkowa służy do mycia 

warzyw i owoców

Wgłębienie na przybory kuchenne umieszczone 

za komorą główną

Deskę do krojenia można przesuwać po 

powierzchni zlewozmywaka, co umożliwia 

wrzucanie pokrojonych produktów bezpośrednio 

do naczynia umieszczonego w komorze

Dzięki konstrukcji modułowej montaż jest szybszy 

i tańszy

W cenie zawarty jest praktyczny dozownik i korek 

automatyczny  

w komorze głównej

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

BLANCO TORRE Dozownik, 
chrom

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO COMPACT ECON

223 297 515 399 516 606

BLANCO MODUS-M 90
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

antracyt 513 256 antracyt/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

512 984

szarość skały 518 892 szarość skały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 790

alumetalik 513 257 alumetalik/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

512 968

perłowoszary 520 592 perłowoszary/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 751

biały 513 249 biały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

512 970

jaśmin 513 250 jaśmin/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

512 972

szampan 513 950 szampan/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

513 982

tartufo 517 368 tartufo/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 628

kawowy 515 085 kawowy/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

514 935

90x90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 180/80 mm

26
9

W cenie zawarte są

deska z litego drewna bukowego, do-

zownik BLANCO TORRE chrom, armatura 

przelewowo-odpływowa z otworem 3 ½‘‘ 

i dwoma otworami 1 ½‘‘ wyposażonymi 

w sitka, korek automatyczny w komorze 

głównej z pokrętłem ze stali szlachetnej 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

Montaż narożny

Montaż szeregowy
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BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywak o nowoczesnym wyglądzie
Przestronny zlewozmywak o symetrycznym 

kształcie

Centralnie umieszczona komora w rozmiarze XL  

z przelewem C-overflow®

Głębiej położona listwa na składaną baterię

Dwie szklane deski do krojenia w kolorze białym 

lub czarnym

Płaskie krawędzie, po których przesuwać można 

deskę do krojenia

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia  
z czarnego szkła

Deska do krojenia z białego 
szkła

Ociekacz nakładany ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
  225 353 515 399 518 726

 

BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Centralnie  
umieszczona komora 

Zalecana bateria
BLANCO ELOSCOPE-F II

 

antracyt

 

chrom
deski białe 516 719    
deski czarne 516 556    

516 672
 

 

szarość skały

 

chrom
deski białe 518 821    
deski czarne 518 820    

516 672
 

 

alumetalik

 

chrom
deski białe 516 720    
deski czarne 516 557    

516 672
 

 

perłowoszary

 

chrom
deski białe 520 526    
deski czarne 520 525    

516 672
 

 

biały

 

chrom
deski białe 516 723    
deski czarne 516 560    

516 672
 

 

jaśmin

 

chrom
deski białe 516 724    
deski czarne 516 561    

516 672
 

 

szampan

 

chrom
deski białe 516 725    
deski czarne 516 562    

516 672
 

 

tartufo

 

chrom
deski białe 517 284    
deski czarne 517 283    

516 672
 

 

kawowy

 

chrom
deski białe 516 728    
deski czarne 516 565    

516 672
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 205 mm

 

W cenie zawarte są

deski do krojenia ze szkła hartowanego 

w kolorze białym lub czarnym, armatura 

przelewowo-odpływowa, korek 3 ½‘‘  

z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 307
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BLANCO YOVA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Naturalny. Opływowy. Elegancki.
Naturalny, opływowy kształt

Komora i ociekacz przypominające kształtem fale

Symetryczna budowa z umiejscowioną pośrodku 

listwą na baterię

Dopasowana kształtem deska z drewna 

jesionowego

Odwracalny

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
 223 297 507 829 515 399 518 726

 

BLANCO YOVA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO YOVIS-S

 

antracyt 519 583    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 292
 

 

szarość skały 519 584    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 807
 

 

alumetalik 519 585    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 293
 

 

perłowoszary 520 611    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 758
 

 

biały 519 587    

 

biały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 295
 

 

jaśmin 519 588    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 296
 

 

szampan 519 589    

 

szampan/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 297
 

 

tartufo 519 591    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 300
 

 

kawowy 519 592    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 299
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/25 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 ½‘‘  

z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293, deska 

do krojenia z drewna jesionowego
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BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Sześcienny. Wyniosły. Wyrazisty.
Wyrazisty kształt sześcianu

Podniesiony brzeg

Symetryczna budowa z umiejscowioną pośrodku 

listwą na baterię

Deska do krojenia z drewna jesionowego - do 

umieszczenia w jednej z powierzchni roboczych

Więcej przestrzeni za zlewozmywakiem dzięki 

zredukowanym wymiarom montażowym

Odwracalny

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
 223 297 507 829 515 399 518 726

 

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

 

antracyt 519 617    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

515 333
 

 

szarość skały 519 618    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 809
 

 

alumetalik 519 619    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

515 326
 

 

perłowoszary 520 524    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 730
 

 

biały 519 621    

 

biały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

515 327
 

 

jaśmin 519 622    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

515 328
 

 

szampan 519 623    

 

szampan/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

515 329
 

 

tartufo 519 625    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 634
 

 

kawowy 519 626    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

515 334
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/45.5 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 ½‘‘  

z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293, deska 

do krojenia z drewna jesionowego
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BLANCO AXIA II 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO
Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej 

osi dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu komór  

i wielofunkcyjnym akcesoriom

Przesuwana deska do krojenia

Posiada krawędzie służące do odstawiania deski 

do krojenia lub blach do pieczenia

Praktyczne obniżenie wokół dodatkowego 

odpływu, które może służyć np. do odstawiania 

utensyliów

Nowoczesny, higieniczny korek z sitkiem

Dostępny również w wersji do montażu na równi 

z blatem

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia ze szkła 
w kolorze mlecznym

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 45/2

     
 515 399 517 666  518 721

 

BLANCO AXIA II 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO ZENOS-S

 

antracyt 516 775    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 819
 

 

szarość skały 518 824    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 784
 

 

alumetalik 516 776    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 820
 

 

perłowoszary 520 527    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 760
 

 

biały 516 779    

 

biały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 822
 

 

jaśmin 516 780    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 823
 

 

szampan 516 781    

 

szampan/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 824
 

 

tartufo 517 285    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 828
 

 

kawowy 516 784    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 827
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/11.5 mm

Wskazówki montażowe

W cenie zawarte są

deska do krojenia ze szkła w kolorze mle-

cznym, armatura przelewowo-odpływowa, 

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 307
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BLANCO AXIA II 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO
Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej 

osi dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu komór  

i wielofunkcyjnym akcesoriom

Przesuwana deska do krojenia

Posiada krawędzie służące do odstawiania deski 

do krojenia lub blach do pieczenia

Praktyczna komora dodatkowa z odpływem  

i stalową odsączarką, która może służyć np. do 

odstawiania utensyliów

Nowoczesny, higieniczny korek z sitkiem

Dostępny również w wersji do montażu na równi 

z blatem

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia ze szkła 
w kolorze mlecznym

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

     
  515 399 223 297 518 722

 

BLANCO AXIA II 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO ZENOS-S

 

antracyt 516 801    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 819
 

 

szarość skały 518 826    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 784
 

 

alumetalik 516 802    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 820
 

 

perłowoszary 520 528    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 760
 

 

biały 516 805    

 

biały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 822
 

 

jaśmin 516 806    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 823
 

 

szampan 516 807    

 

szampan/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 824
 

 

tartufo 517 287    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 828
 

 

kawowy 516 810    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 827
 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/82 mm

 

W cenie zawarte są

deska do krojenia ze szkła w kolorze 

mlecznym, odsączarka ze stali szlachetnej, 

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ wyposażone w sitka, 

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 307
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BLANCO AXIA II 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO
Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej 

osi

Estetyczny wygląd dzięki perfekcyjnie 

dopasowanym akcesoriom

Przesuwana deska do krojenia

Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia  

w komorze głównej ułatwia np. obieranie warzyw

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia ze szkła 
w kolorze mlecznym

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/2 Orga

     
  223 297 515 399 518 725

 

BLANCO AXIA II 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

antracyt 516 818 516 828  

 

antracyt
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 688
 

 

szarość skały 518 828 518 829  

 

szarość skały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 813
 

 

alumetalik 516 819 516 829  

 

alumetalik
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 689
 

 

perłowoszary 520 529 520 530  

 

perłowoszary
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 747
 

 

biały 516 822 516 832  

 

biały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 692
 

 

jaśmin 516 823 516 833  

 

jaśmin
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 693
 

 

szampan 516 824 516 834  

 

szampan
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 694
 

 

tartufo 517 289 517 290  

 

tartufo
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 621
 

 

kawowy 516 827 516 837  

 

kawowy
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 697
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/130 mm

 

W cenie zawarte są

deska do krojenia ze szkła w kolorze 

mlecznym, odsączarka ze stali szlachetnej, 

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka,  

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 307
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BLANCO AXIA II 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO
Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej 

osi

Estetyczny wygląd dzięki perfekcyjnie 

dopasowanym akcesoriom

Przesuwana deska do krojenia - dostępna 

opcjonalnie

Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia  

w komorze głównej ułatwia np. obieranie warzyw 

- dostępna opcjonalnie

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia ze szkła 
w kolorze mlecznym

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/2 Orga

     
225 124 225 046 223 297 515 399 518 725

 

BLANCO AXIA II 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt 516 838 516 850  

 

antracyt/chrom
bez akcesoriów 512 984

 

 

szarość skały 518 830 518 831  

 

szarość skały/chrom
bez akcesoriów 518 790

 

 

alumetalik 516 839 516 851  

 

alumetalik/chrom
bez akcesoriów 512 968

 

 

perłowoszary 520 531 520 533  

 

perłowoszary/chrom
bez akcesoriów 520 751

 

 

biały 516 843 516 859  

 

biały/chrom
bez akcesoriów 512 970

 

 

jaśmin 516 844 516 860  

 

jaśmin/chrom
bez akcesoriów 512 972

 

 

szampan 516 845 516 861  

 

szampan/chrom
bez akcesoriów 513 982

 

 

tartufo 517 291 517 292  

 

tartufo/chrom
bez akcesoriów 517 628

 

 

kawowy 516 848 516 864  

 

kawowy/chrom
bez akcesoriów 514 935

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka,  

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

 
 



93

Z
le

w
o

zm
yw

ak
i 

S
IL

G
R

A
N

IT
®

P
ur

aD
ur

®

BLANCO AXIA II 8
SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO
Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej 

osi

Obszerna druga komora - idealne rozwiązanie dla 

wszystkich, którzy dużo gotują

Wyposażenie opcjonalne: elegancka deska do 

krojenia ze szkła hartowanego - idealna jako 

dodatkowa powierzchnia robocza

Wyposażenie opcjonalne: wielofunkcyjna 

odsączarka - doskonała np. do szybkiego 

odsączania warzyw i owoców

Nowoczesny i higieniczny, zakryty przelew 

C-overflow® i korek z sitkiem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia ze szkła 
w kolorze mlecznym

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO COMPACT ECON

     
225 124 225 046 223 297 230 734 516 606

 

BLANCO AXIA II 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Lewa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

antracyt 516 882    

 

antracyt
z korkiem automat. 516 688

 

 

szarość skały 518 835    

 

szarość skały
z korkiem automat. 518 813

 

 

alumetalik 516 883    

 

alumetalik
z korkiem automat. 516 689

 

 

perłowoszary 520 534    

 

perłowoszary
z korkiem automat. 520 747

 

 

biały 516 886    

 

biały
z korkiem automat. 516 692

 

 

jaśmin 516 887    

 

jaśmin
z korkiem automat. 516 693

 

 

szampan 516 888    

 

szampan
z korkiem automat. 516 694

 

 

tartufo 517 296    

 

tartufo
z korkiem automat. 517 621

 

 

kawowy 516 891    

 

kawowy
z korkiem automat. 516 697

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/185 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka,  

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO AXIA II 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO
Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej 

osi

Obszerna druga komora - idealne rozwiązanie dla 

wszystkich, którzy dużo gotują

Wyposażenie opcjonalne: elegancka deska do 

krojenia ze szkła hartowanego może służyć jako 

dodatkowa powierzchnia robocza

Posiada krawędzie służące do odstawiania deski 

do krojenia lub blach do pieczenia

Wyposażenie opcjonalne: wielofunkcyjna 

odsączarka - doskonała np. do szybkiego 

odsączania warzyw i owoców

Nowoczesny i higieniczny, zakryty przelew 

C-overflow® i korek z sitkiem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia ze szkła 
w kolorze mlecznym

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO TORRE Dozownik BLANCO COMPACT ECON

     
225 124 225 046 223 297 512 594 516 606

 

BLANCO AXIA II 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

antracyt 516 892    

 

antracyt
bez akcesoriów 516 688

 

 

szarość skały 518 837    

 

szarość skały
bez akcesoriów 518 813

 

 

alumetalik 516 893    

 

alumetalik
bez akcesoriów 516 689

 

 

perłowoszary 520 535    

 

perłowoszary
bez akcesoriów 520 747

 

 

biały 516 896    

 

biały
bez akcesoriów 516 692

 

 

jaśmin 516 897    

 

jaśmin
bez akcesoriów 516 693

 

 

szampan 516 898    

 

szampan
bez akcesoriów 516 694

 

 

tartufo 517 298    

 

tartufo
bez akcesoriów 517 621

 

 

kawowy 516 901    

 

kawowy
bez akcesoriów 516 697

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/185 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka,  

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCODELTA II
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

Dostępny również w wersji do montażu na równi 

z blatem

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO COMPACT ECON

     
 232 841 223 297 515 399 516 606

 

BLANCODELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt 521 252    

 

antracyt
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 338
 

 

szarość skały 521 253    

 

szarość skały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 346
 

 

alumetalik 521 254    

 

alumetalik
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 339
 

 

perłowoszary 521 255    

 

perłowoszary
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 347
 

 

biały 521 256    

 

biały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 340
 

 

jaśmin 521 257    

 

jaśmin
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 341
 

 

szampan 521 258    

 

szampan
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 342
 

 

tartufo 521 259    

 

tartufo
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 344
 

 

kawowy 521 260    

 

kawowy
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 345
 

90x90/80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 183/120 mm

 

W cenie zawarte są

odsączarka ze stali szlachetnej, arma-

tura przelewowo-odpływowa z dwoma 

otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 307
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BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
Obszerna komora, duży ociekacz

Przestronna listwa na baterię

Płynne połączenie powierzchni roboczej  

z ociekaczem

Nowoczesny i higieniczny, zakryty przelew 

C-overflow®

Płaskie krawędzie

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia  
z czarnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 45/2

    
223 077 515 399 518 721

 

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt

 

antracyt
deska drewniana 519 210 519 220  
deska szklana 519 251 519 261  

520 338
 

 

szarość skały

 

szarość skały
deska drewniana 519 211 519 221  
deska szklana 519 252 519 262  

520 346
 

 

alumetalik

 

alumetalik
deska drewniana 519 212 519 222  
deska szklana 519 253 519 263  

520 339
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary
deska drewniana 520 613 520 616  
deska szklana 520 612 520 615  

520 347
 

 

biały

 

biały
deska drewniana 519 214 519 224  
deska szklana 519 255 519 265  

520 340
 

 

jaśmin

 

jaśmin
deska drewniana 519 215 519 225  
deska szklana 519 256 519 266  

520 341
 

 

szampan

 

szampan
deska drewniana 519 216 519 226  
deska szklana 519 257 519 267  

520 342
 

 

tartufo

 

tartufo
deska drewniana 519 218 519 228  
deska szklana 519 259 519 269  

520 344
 

 

kawowy

 

kawowy
deska drewniana 519 219 519 229  
deska szklana 519 260 519 270  

520 345
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

860

51
0

34
5

400 48.5

43
.5

50 1

R15

0

90

250

19
0

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 ½‘‘  

z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293, deska 

do krojenia z drewna jesionowego lub 

deska ze szkła hartowanego

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 307
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BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy wygląd w połączeniu  
z nowoczesnymi funkcjami

Niezwykle duża komora, przestronny ociekacz

Przestronna listwa na baterię

Powierzchnia robocza płynnie połączona  

z ociekaczem

Wyposażenie opcjonalne: szklana deska 

do krojenia przesuwana przez całą długość 

zlewozmywaka oraz wielofunkcyjna odsączarka  

z możliwością dowolnego zawieszenia  

w komorze

Elegancki i higieniczny, zasłonięty przelew 

C-overflow®

Płaskie krawędzie

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia  
z czarnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 45/2

    
229 421 224 629 223 077 515 399 518 721

 

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt 516 670 518 468  

 

antracyt
bez akcesoriów 520 338

 

 

szarość skały 518 923 518 925  

 

szarość skały
bez akcesoriów 520 346

 

 

alumetalik 516 661 518 469  

 

alumetalik
bez akcesoriów 520 339

 

 

perłowoszary 520 614 520 617  

 

perłowoszary
bez akcesoriów 520 347

 

 

biały 516 662 518 471  

 

biały
bez akcesoriów 520 340

 

 

jaśmin 516 663 518 472  

 

jaśmin
bez akcesoriów 520 341

 

 

szampan 516 664 518 473  

 

szampan
bez akcesoriów 520 342

 

 

tartufo 517 404 518 476  

 

tartufo
bez akcesoriów 520 344

 

 

kawowy 516 667 518 475  

 

kawowy
bez akcesoriów 520 345

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

860

51
0

34
5

400 48.5

43
.5

50 1

R15

0

90

250

19
0

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

 
 



98

BLANCO ZENAR 5 S
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

Elegancki i higieniczny, zasłonięty przelew 

C-overflow®

Płaskie krawędzie wokół całego zlewozmywaka

Model dostępny również w wersji przeznaczonej 

do montażu na równi z blatem

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia  
z czarnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

    
223 077 223 297 518 722

 

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt

 

antracyt
deska drewniana 520 444    
deska szklana 520 435    

520 338
 

 

szarość skały

 

szarość skały
deska drewniana 520 445    
deska szklana 520 436    

520 346
 

 

alumetalik

 

alumetalik
deska drewniana 520 446    
deska szklana 520 437    

520 339
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary
deska drewniana 520 447    
deska szklana 520 438    

520 347
 

 

biały

 

biały
deska drewniana 520 448    
deska szklana 520 439    

520 340
 

 

jaśmin

 

jaśmin
deska drewniana 520 449    
deska szklana 520 440    

520 341
 

 

szampan

 

szampan
deska drewniana 520 450    
deska szklana 520 441    

520 342
 

 

tartufo

 

tartufo
deska drewniana 520 451    
deska szklana 520 442    

520 344
 

 

kawowy

 

kawowy
deska drewniana 520 452    
deska szklana 520 443    

520 345
 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

deska do krojenia z czarnego szkła 

hartowanego lub deska z czarnego szkła 

hartowanego, armatura przelewowo-odpły-

wowa, korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek auto-

matyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej 

nr art. 119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 307
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BLANCO ZENAR 5 S
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

Elegancki i higieniczny, zasłonięty przelew 

C-overflow®

Płaskie krawędzie wokół całego zlewozmywaka

Model dostępny również w wersji przeznaczonej 

do montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia  
z czarnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

    
229 421 224 629 223 077 223 297 518 722

 

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt 520 453    

 

antracyt
bez akcesoriów 520 338

 

 

szarość skały 520 454    

 

szarość skały
bez akcesoriów 520 346

 

 

alumetalik 520 455    

 

alumetalik
bez akcesoriów 520 339

 

 

perłowoszary 520 456    

 

perłowoszary
bez akcesoriów 520 347

 

 

biały 520 457    

 

biały
bez akcesoriów 520 340

 

 

jaśmin 520 458    

 

jaśmin
bez akcesoriów 520 341

 

 

szampan 520 459    

 

szampan
bez akcesoriów 520 342

 

 

tartufo 520 460    

 

tartufo
bez akcesoriów 520 344

 

 

kawowy 520 461    

 

kawowy
bez akcesoriów 520 345

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ZENAR XL 6 S
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

Płaskie krawędzie

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

3
6
7

    
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia  
z czarnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
223 077 515 399 518 726

 

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt

 

antracyt
deska drewniana 519 230 519 240  
deska szklana 519 271 519 281  

520 338
 

 

szarość skały

 

szarość skały
deska drewniana 519 231 519 241  
deska szklana 519 272 519 282  

520 346
 

 

alumetalik

 

alumetalik
deska drewniana 519 232 519 242  
deska szklana 519 273 519 283  

520 339
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary
deska drewniana 520 619 520 622  
deska szklana 520 618 520 621  

520 347
 

 

biały

 

biały
deska drewniana 519 234 519 244  
deska szklana 519 275 519 285  

520 340
 

 

jaśmin

 

jaśmin
deska drewniana 519 235 519 245  
deska szklana 519 276 519 286  

520 341
 

 

szampan

 

szampan
deska drewniana 519 236 519 246  
deska szklana 519 277 519 287  

520 342
 

 

tartufo

 

tartufo
deska drewniana 519 238 519 248  
deska szklana 519 279 519 289  

520 344
 

 

kawowy

 

kawowy
deska drewniana 519 239 519 249  
deska szklana 519 280 519 290  

520 345
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293, deska do kro-

jenia z drewna jesionowego lub z czarnego 

szkła hartowanego

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 307
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BLANCO ZENAR XL 6 S
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

Płaskie krawędzie

Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

3
6
7

    
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia  
z czarnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3

    
229 411 223 078 223 077 515 399 518 724

 

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt 516 026 516 961  

 

antracyt
bez akcesoriów 520 338

 

 

szarość skały 518 927 518 929  

 

szarość skały
bez akcesoriów 520 346

 

 

alumetalik 516 017 516 952  

 

alumetalik
bez akcesoriów 520 339

 

 

perłowoszary 520 620 520 623  

 

perłowoszary
bez akcesoriów 520 347

 

 

biały 516 018 516 953  

 

biały
bez akcesoriów 520 340

 

 

jaśmin 516 019 516 954  

 

jaśmin
bez akcesoriów 520 341

 

 

szampan 516 020 516 955  

 

szampan
bez akcesoriów 520 342

 

 

tartufo 517 406 517 408  

 

tartufo
bez akcesoriów 520 344

 

 

kawowy 516 023 516 958  

 

kawowy
bez akcesoriów 520 345

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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Funkcjonalny system do gotowania na parze
BLANCO ZENAR XL 6 S Steamer System Plus

 Zaawansowane funkcje zlewozmywaka 

BLANCO ZENAR XL 6S Steamer System 

Plus umożliwiają optymalne wykorzystanie 

dostępnej przestrzeni oraz komfort pracy 

z wykorzystaniem pojemników GN  

w powszechnie stosowanych rozmiarach. 

Doskonała pomoc na każdym etapie - 

od przygotowania produktów, poprzez 

przyrządzanie potraw, aż po mycie. Krojenie: praca na różnych poziomach, pokrojone 

produkty można umieścić bezpośrednio w pojem-

niku GN zawieszonym w komorze zlewozmywaka.

Odstawianie: na ociekaczu można postawić 

gorący pojemnik GN w rozmiarze występującym 

w najbardziej popularnych piekarnikach parowych, 

nawet w rozmiarze XL.
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BLANCO ZENAR XL 6 S 
Steamer SystemPlus
SILGRANIT® PuraDur®

Doskonały Plus stworzony do gotowania  
z użyciem piekarników parowych

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.

W cenie zawarte są Sortownik

     
Deska do krojenia z 
czarnego, satynowego szkła 
hartowanego 

Deska do krojenia z drewna 
jesionowego 

GN 1/3 Pojemnik 
gastronomiczny ze stali 
szlachetnej, perforowany, 
głębokość 65 mm 

Pojemnik gastronomiczny 
ze stali szlachetnej, 
perforowany, głębokość 
65 mm 

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga 

  520 782

 

BLANCO ZENAR XL 6 S 
Steamer System

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S Vario

 

antracyt

 

antracyt/chrom
deska szklana 521 227    
deska drewniana 521 218    

521 358
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
deska szklana 521 228    
deska drewniana 521 219    

521 359
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
deska szklana 521 229    
deska drewniana 521 220    

521 360
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
deska szklana 521 230    
deska drewniana 521 221    

521 367
 

 

biały

 

biały/chrom
deska szklana 521 231    
deska drewniana 521 222    

521 368
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
deska szklana 521 232    
deska drewniana 521 223    

521 372
 

 

szampan

 

szampan/chrom
deska szklana 521 233    
deska drewniana 521 224    

521 373
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
deska szklana 521 234    
deska drewniana 521 225    

521 376
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
deska szklana 521 235    
deska drewniana 521 226    

521 378
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

 

 

W cenie zawarte są

deska ze szkła hartowanego, perforowany 
pojemnik GN 1/3, perforowany pojemnik GN ½, 
armatura przelewowo-odpływowa z korkiem  
3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 
ze stali szlachetnej nr art. 119 293 
 
deska do krojenia z drewna jesionowego, perforo-
wany pojemnik GN 1/3, perforowany pojemnik  
GN ½, armatura przelewowo-odpływowa  
z korkiem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO TRISONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Potrójnie funkcjonalny – po prostu praktyczny
3 strefy pracy: komora główna, strefa robocza 

i ociekacz umożliwiają wykonywanie kilku 

czynności w tym samym czasie

Obszerna komora główna i przestronna komora 

dodatkowa

Funkcjonalna strefa robocza z dopasowaną 

deską do krojenia

Płaski ociekacz oraz przesuwana deska do 

krojenia i odsączarka to łatwiejsza praca i więcej 

miejsca w kuchni

Wielofunkcyjna odsączarka zawieszana  

i przesuwana w poprzek komory głównej

Antypoślizgowe elementy zapewniają bezpieczne 

odstawianie deski

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

34
3

343

     
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/2 Orga

     
  223 297 515 399 518 725

 

BLANCO TRISONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt 513 774 513 784  

 

antracyt/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

512 984
 

 

szarość skały 518 918 518 919  

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

518 790
 

 

alumetalik 513 766 513 776  

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

512 968
 

 

perłowoszary 520 608 520 609  

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 751
 

 

biały 513 767 513 777  

 

biały/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

512 970
 

 

jaśmin 513 768 513 778  

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

512 972
 

 

szampan 513 775 513 785  

 

szampan/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

513 982
 

 

tartufo 517 393 517 394  

 

tartufo/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 628
 

 

kawowy 515 075 515 076  

 

kawowy/chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

514 935
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/140 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

w komorze głównej korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293, odsączarka wielofunkcyjna ze 

stali szlachetnej, deska do krojenia  

z białego tworzywa

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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Klasyk nowej generacji
BLANCO CLASSIC Neo

BLANCO znacznie zmodernizowało 

klasyczne centrum zlewozmywakowe. 

Projektantom w doskonały sposób udało 

się połączyć cieszące się powodzeniem 

cechy tradycyjnego modelu CLASSIC  

z nowoczesnym wzornictwem. Ponadto, 

poprzez zwiększoną funkcjonalność, 

zadbano o najwyższy standard w zakresie 

ergonomii i komfortu podczas pracy. 

Wielofunkcyjną odsączarkę ze stali szlachetnej 

można umieścić zarówno w komorze głównej, jak 

i dodatkowej.

Ergonomiczną pracę umożliwiają akcesoria, które 

można równolegle umieścić w komorze.

Dwuelementową deskę do krojenia SmartCut 

można stabilnie oprzeć na ociekaczu.
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BLANCO CLASSIC  
Neo 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Klasyczny model nowej generacji
Wzornicze cechy modelu CLASSIC  

w nowoczesnej interpretacji

Ergonomicznie rozmieszczone akcesoria

Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®

Zlewozmywak odwracalny

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia Odsączarka ze stali 

szlachetnej
Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 45/2

     
 232 180 223 297 507 829 518 721

 

BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt 520 935    

 

antracyt
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 338
 

 

szarość skały 520 936    

 

szarość skały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 346
 

 

alumetalik 520 937    

 

alumetalik
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 339
 

 

perłowoszary 520 938    

 

perłowoszary
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 347
 

 

biały 520 939    

 

biały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 340
 

 

jaśmin 520 940    

 

jaśmin
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 341
 

 

szampan 520 941    

 

szampan
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 342
 

 

tartufo 520 942    

 

tartufo
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 344
 

 

kawowy 520 943    

 

kawowy
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 345
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

deska do krojenia z tworzywa, armatura 

przelewowo-odpływowa z korkiem 3 ½‘‘  

z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO CLASSIC  
Neo 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Klasyczny model nowej generacji
Wzornicze cechy modelu CLASSIC  

w nowoczesnej interpretacji

Elegancki ociekacz z praktycznym, obniżonym 

dodatkowym odpływem

Ergonomicznie rozmieszczone akcesoria

Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®

Zlewozmywak odwracalny

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia Odsączarka ze stali 

szlachetnej
Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 50/3

     
 232 180 223 297 507 829 520 779

 

BLANCO CLASSIC Neo 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt 520 944    

 

antracyt
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 338
 

 

szarość skały 520 945    

 

szarość skały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 346
 

 

alumetalik 520 946    

 

alumetalik
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 339
 

 

perłowoszary 520 947    

 

perłowoszary
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 347
 

 

biały 520 948    

 

biały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 340
 

 

jaśmin 520 949    

 

jaśmin
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 341
 

 

szampan 520 950    

 

szampan
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 342
 

 

tartufo 520 951    

 

tartufo
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 344
 

 

kawowy 520 952    

 

kawowy
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 345
 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

deska do krojenia z tworzywa, armatura 

przelewowo-odpływowa z korkiem 3 ½‘‘  

z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO CLASSIC  
Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Klasyczny model nowej generacji
Wzornicze cechy modelu CLASSIC  

w nowoczesnej interpretacji

Ergonomicznie rozmieszczone akcesoria

Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®

Zlewozmywak odwracalny

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia Odsączarka ze stali 

szlachetnej
Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/4 Orga

     
  223 297 507 829 520 783

 

BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt 520 953    

 

antracyt
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 338
 

 

szarość skały 520 954    

 

szarość skały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 346
 

 

alumetalik 520 955    

 

alumetalik
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 339
 

 

perłowoszary 520 956    

 

perłowoszary
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 347
 

 

biały 520 957    

 

biały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 340
 

 

jaśmin 520 958    

 

jaśmin
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 341
 

 

szampan 520 959    

 

szampan
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 342
 

 

tartufo 520 960    

 

tartufo
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 344
 

 

kawowy 520 961    

 

kawowy
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 345
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/100 mm

 

W cenie zawarte są

deska do krojenia z tworzywa, odsączarka 

ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-

odpływowa z korkiem 3 ½‘‘ z sitkiem,  

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO CLASSIC  
Neo XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Klasyczny model nowej generacji
Wzornicze cechy modelu CLASSIC w 

nowoczesnej interpretacji

Duża komora w rozmiarze XL przeznaczona 

specjalnie do montażu w szafce o szerokości  

60 cm

Przestronny ociekacz

Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na 

naczynia ze stali szlachetnej
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
232 181 223 297 507 829 515 399 520 782

 

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

 

antracyt 520 962    

 

antracyt
z korkiem automat. 520 338

 

 

szarość skały 520 963    

 

szarość skały
z korkiem automat. 520 346

 

 

alumetalik 520 964    

 

alumetalik
z korkiem automat. 520 339

 

 

perłowoszary 520 965    

 

perłowoszary
z korkiem automat. 520 347

 

 

biały 520 966    

 

biały
z korkiem automat. 520 340

 

 

jaśmin 520 967    

 

jaśmin
z korkiem automat. 520 341

 

 

szampan 520 968    

 

szampan
z korkiem automat. 520 342

 

 

tartufo 520 969    

 

tartufo
z korkiem automat. 520 344

 

 

kawowy 520 970    

 

kawowy
z korkiem automat. 520 345

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z kor-

kiem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO CRON 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wyrafinowana doskonałość formy
Wygoda pracy dzięki dużej komorze głównej

Obszerna komora dodatkowa z perforowaną 

odsączarką

Duży ociekacz

Możliwość montażu odwracalnego

Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska 

do krojenia z drewna bukowego oraz kosz na 

naczynia

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

336

43
1

    
Odsączarka z szarego lub 
białego tworzywabiałego 
tworzywa 
 

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
215 525 512 805 515 399 518 726

 

BLANCO CRON 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

antracyt 512 007    

 

antracyt
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 298
 

 

szarość skały 518 845    

 

szarość skały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 306
 

 

alumetalik 511 998    

 

alumetalik
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 299
 

 

perłowoszary 520 542    

 

perłowoszary
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 307
 

 

biały 511 999    

 

biały
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 300
 

 

jaśmin 512 001    

 

jaśmin
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 301
 

 

szampan 513 925    

 

szampan
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 302
 

 

tartufo 517 316    

 

tartufo
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 304
 

 

kawowy 515 031    

 

kawowy
z korkiem automat., 
z akcesoriami

520 305
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/120 mm

 

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka z szarego lub 

białego tworzywa, armatura białego, korek 

3 ½‘‘, w komorze głównej korek automa-

tyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr 

art. 119 293, zatyczka 1 ½‘‘

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO LEXA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami
Nowoczesne centrum kuchenne, które 

znakomicie komponuje się z każdą aranżacją 

kuchni

Harmonijne połączenie konturów i promieni

Prosty zlewozmywak, o maksymalnej objętości 

komory, przeznaczony do szafek o szerokości 

40 cm

Elegancki ociekacz z doskonale uformowanym, 

dodatkowym odpływem

Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia  

z drewna bukowego lub białego tworzywa

Zlewozmywak odwracalny, możliwość 

zastosowania montażu podwieszanego

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO COMPACT ECON

     
218 313 217 611 223 297 517 666 516 606

 

BLANCO LEXA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 518 621    
bez korka automat. 518 631    

517 600
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 622    
bez korka automat. 518 632    

518 800
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 518 623    
bez korka automat. 518 633    

517 601
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 552    
bez korka automat. 520 553    

520 753
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 518 625    
bez korka automat. 518 635    

517 603
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 518 626    
bez korka automat. 518 636    

517 604
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 518 627    
bez korka automat. 518 637    

517 605
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 518 629    
bez korka automat. 518 639    

517 609
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 518 630    
bez korka automat. 518 640    

517 608
 

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/25 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO LEXA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

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 dodatkowym 

odpływem

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 45/2

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 721

 

BLANCO LEXA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO II

 

antracyt

 

antracyt
z korkiem automat. 514 660    
bez korka automat. 514 668    

514 898
 

 

szarość skały

 

szarość skały
z korkiem automat. 518 858    
bez korka automat. 518 859    

518 788
 

 

alumetalik

 

alumetalik
z korkiem automat. 514 653    
bez korka automat. 514 661    

514 884
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary
z korkiem automat. 520 554    
bez korka automat. 520 555    

520 737
 

 

biały

 

biały
z korkiem automat. 514 654    
bez korka automat. 514 662    

514 886
 

 

jaśmin

 

jaśmin
z korkiem automat. 514 655    
bez korka automat. 514 663    

514 888
 

 

szampan

 

szampan
z korkiem automat. 514 656    
bez korka automat. 514 664    

514 890
 

 

tartufo

 

tartufo
z korkiem automat. 517 335    
bez korka automat. 517 336    

517 625
 

 

kawowy

 

kawowy
z korkiem automat. 515 058    
bez korka automat. 515 059    

514 900
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293 

 

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO LEXA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami
Nowoczesne centrum kuchenne, które 

znakomicie komponuje się z każdą aranżacją 

kuchni

Harmonijne połączenie konturów i promieni

Przestronnie zaprojektowana komora

Elegancka, duża powierzchnia ociekacza  

z praktycznym, obniżonym odpływem

Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia  

z drewna bukowego lub białego tworzywa oraz 

kosz na naczynia ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 722

 

BLANCO LEXA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO YOVIS-S

 

antracyt 518 641    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 518 292

 

 

szarość skały 518 642    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 807

 

 

alumetalik 518 643    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 518 293

 

 

perłowoszary 520 556    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 758

 

 

biały 518 645    

 

biały/chrom
z korkiem automat. 518 295

 

 

jaśmin 518 646    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 518 296

 

 

szampan 518 647    

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 518 297

 

 

tartufo 518 649    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 518 300

 

 

kawowy 518 650    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 518 299

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/50 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

 
 



114

BLANCO LEXA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami
Nowoczesne centrum kuchenne, które 

znakomicie komponuje się z każdą aranżacją 

kuchni

Harmonijne połączenie konturów i promieni

Obszerna komora główna i komora dodatkowa 

wyposażona w stalową odsączarkę

Elegancki, duży ociekacz z płynnym przejściem 

do komory

Zlewozmywak odwracalny

Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia  

z drewna bukowego lub deska do krojenia  

z białego tworzywa, kosz na naczynia ze stali 

szlachetnej

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/2

     
 218 313 217 611 223 297 518 723

 

BLANCO LEXA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

antracyt

 

antracyt
z akcesoriami 514 676    
bez korka automat. 514 684    

514 866
 

 

szarość skały

 

szarość skały
z akcesoriami 518 860    
bez korka automat. 518 861    

518 786
 

 

alumetalik

 

alumetalik
z akcesoriami 514 669    
bez korka automat. 514 677    

514 852
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary
z akcesoriami 520 558    
bez korka automat. 520 559    

520 739
 

 

biały

 

biały
z akcesoriami 514 670    
bez korka automat. 514 678    

514 854
 

 

jaśmin

 

jaśmin
z akcesoriami 514 671    
bez korka automat. 514 679    

514 856
 

 

szampan

 

szampan
z akcesoriami 514 672    
bez korka automat. 514 680    

514 858
 

 

tartufo

 

tartufo
z akcesoriami 517 337    
bez korka automat. 517 338    

517 623
 

 

kawowy

 

kawowy
z akcesoriami 515 060    
bez korka automat. 515 061    

514 868
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/145 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, odsączarka ze stali 

szlachetnej, w komorze głównej korek au-

tomatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej 

nr art. 119 293 (w wersji z akcesoriami)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO LEXA 8
SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami
Nowoczesne centrum kuchenne, które 

znakomicie komponuje się z każdą aranżacją 

kuchni

Harmonijne połączenie konturów i promieni

Duże, symetrycznie umieszczone komory - 

idealne dla osób czerpiących przyjemność  

z przygotowywania posiłków

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO COMPACT ECON

     
218 313 217 611 223 297 230 734 516 606

 

BLANCO LEXA 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

antracyt

 

antracyt
z korkiem automat. 514 692    
bez korka automat. 514 700    

514 866
 

 

szarość skały

 

szarość skały
z korkiem automat. 518 862    
bez korka automat. 518 863    

518 786
 

 

alumetalik

 

alumetalik
z korkiem automat. 514 685    
bez korka automat. 514 693    

514 852
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary
z korkiem automat. 520 560    
bez korka automat. 520 561    

520 739
 

 

biały

 

biały
z korkiem automat. 514 686    
bez korka automat. 514 694    

514 854
 

 

jaśmin

 

jaśmin
z korkiem automat. 514 687    
bez korka automat. 514 695    

514 856
 

 

szampan

 

szampan
z korkiem automat. 514 688    
bez korka automat. 514 696    

514 858
 

 

tartufo

 

tartufo
z korkiem automat. 517 339    
bez korka automat. 517 340    

517 623
 

 

kawowy

 

kawowy
z korkiem automat. 515 062    
bez korka automat. 515 063    

514 868
 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

stalowe korki 3 ½‘‘ z sitkami, korek auto-

matyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej 

nr art. 119 293 (w wersji z korkiem 

automatycznym)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO LEXA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami
Nowoczesne centrum kuchenne, które 

znakomicie komponuje się z każdą aranżacją 

kuchni

Harmonijne połączenie konturów i promieni

Przestronne, symetrycznie umieszczone komory - 

idealne dla osób czerpiących przyjemność  

z przygotowywania obfitych posiłków

Elegancki, duży ociekacz z płynnym przejściem 

do komory

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
218 313 217 611 223 297 507 829 516 606

 

BLANCO LEXA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 514 708    
bez korka automat. 514 716    

512 984
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 864    
bez korka automat. 518 865    

518 790
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 514 701    
bez korka automat. 514 709    

512 968
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 562    
bez korka automat. 520 563    

520 751
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 514 702    
bez korka automat. 514 710    

512 970
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 514 703    
bez korka automat. 514 711    

512 972
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 514 704    
bez korka automat. 514 712    

513 982
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 341    
bez korka automat. 517 342    

517 628
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 064    
bez korka automat. 515 065    

514 935
 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

korkami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji  

z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO LEXA 9 E
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

Przestronna listwa na baterię z dużą ilością 

miejsca na dozownik mydła, środki do mycia itp.

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
225 362 210 521 223 297 507 829 516 606

 

BLANCO LEXA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

antracyt

 

antracyt
z korkiem automat. 515 104    
bez korka automat. 515 114    

514 866
 

 

szarość skały

 

szarość skały
z korkiem automat. 518 866    
bez korka automat. 518 867    

518 786
 

 

alumetalik

 

alumetalik
z korkiem automat. 515 097    
bez korka automat. 515 107    

514 852
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary
z korkiem automat. 520 564    
bez korka automat. 520 565    

520 739
 

 

biały

 

biały
z korkiem automat. 515 098    
bez korka automat. 515 108    

514 854
 

 

jaśmin

 

jaśmin
z korkiem automat. 515 099    
bez korka automat. 515 109    

514 856
 

 

szampan

 

szampan
z korkiem automat. 515 100    
bez korka automat. 515 110    

514 858
 

 

tartufo

 

tartufo
z korkiem automat. 517 343    
bez korka automat. 517 344    

517 623
 

 

kawowy

 

kawowy
z korkiem automat. 515 105    
bez korka automat. 515 115    

514 868
 

90x90/80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

korkami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji  

z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia

Montaż narożny

Montaż szeregowy
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BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania
Śmiałe, nowoczesne wzornictwo

Atrakcyjna linia produktowa zadowoli najbardziej 

wymagających użytkowników

Wyjątkowo pojemna komora na niewielkiej 

powierzchni

Funkcjonalny ociekacz z oddzielnym odpływem 

może być wykorzystywany jako dodatkowy 

obszar roboczy

Atrakcyjnie ukształtowana krawędź

Dostępny we wszystkich kolorach SILGRANIT® 

PuraDur®

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 45/2

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 721

 

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ZENOS

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 513 035    
bez korka automat. 513 194    

517 805
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 868    
bez korka automat. 518 869    

518 783
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 513 027    
bez korka automat. 513 186    

517 806
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 566    
bez korka automat. 520 567    

520 759
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 513 028    
bez korka automat. 513 187    

517 808
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 513 029    
bez korka automat. 513 188    

517 809
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 513 932    
bez korka automat. 513 933    

517 810
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 345    
bez korka automat. 517 346    

517 814
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 038    
bez korka automat. 515 039    

517 813
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/15 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO METRA 45 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Czysta linia połączona z komfortem 
użytkowania

Nowatorska forma o prosto poprowadzonej linii

Atrakcyjna linia produktowa usytuowana  

w popularnym segmencie produktowym

Imponująca pojemność komory mieści się na 

małej powierzchni

Mała powierzchnia ociekacza ze zintegrowanym 

przelewem

Estetyczny, płaski brzeg

Zlewozmywak odwracalny, do montażu 

podwieszanego

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO SELECT 45/2

     
218 313 217 611 223 297 230 734 518 721

 

BLANCO METRA 45 S 
Compact

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 519 572    
bez korka automat. 519 561    

515 323
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 519 573    
bez korka automat. 519 562    

518 810
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 519 574    
bez korka automat. 519 563    

515 316
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 570    
bez korka automat. 520 569    

520 729
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 519 576    
bez korka automat. 519 565    

515 317
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 519 577    
bez korka automat. 519 566    

515 318
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 519 578    
bez korka automat. 519 567    

515 319
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 519 580    
bez korka automat. 519 569    

517 633
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 519 581    
bez korka automat. 519 570    

515 324
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania
Śmiałe, nowoczesne wzornictwo

Atrakcyjna linia produktowa zadowoli najbardziej 

wymagających użytkowników

Wyjątkowo duża i głęboka komora ułatwia mycie 

nawet nieporęcznych naczyń

Funkcjonalny ociekacz może służyć jako 

dodatkowy obszar roboczy

Atrakcyjnie ukształtowana krawędź

Dostępny we wszystkich kolorach SILGRANIT® 

PuraDur®

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 722

 

BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ZENOS-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 513 044    
bez korka automat. 513 212    

517 819
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 871    
bez korka automat. 518 872    

518 784
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 513 036    
bez korka automat. 513 204    

517 820
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 571    
bez korka automat. 520 572    

520 760
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 513 037    
bez korka automat. 513 205    

517 822
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 513 038    
bez korka automat. 513 206    

517 823
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 513 935    
bez korka automat. 513 936    

517 824
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 348    
bez korka automat. 517 349    

517 828
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 041    
bez korka automat. 515 042    

517 827
 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®

Czysta linia i komfort
Nowy, prosty kształt

Atrakcyjna linia produktowa

Optymalne rozwiązanie do małych kuchni

Niezwykle obszerna komora ułatwia zmywanie 

naczyń

Wysoki komfort zapewnia dodatkowa komora

Atrakcyjne, płaskie krawędzie

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO SELECT 60/2

     
218 313 217 611 217 796 230 734 518 723

 

BLANCO METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 516 165    
bez korka automat. 516 179    

515 323
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 874    
bez korka automat. 518 875    

518 810
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 516 156    
bez korka automat. 516 172    

515 316
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 574    
bez korka automat. 520 575    

520 729
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 516 157    
bez korka automat. 516 173    

515 317
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 516 158    
bez korka automat. 516 174    

515 318
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 516 159    
bez korka automat. 516 175    

515 319
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 351    
bez korka automat. 517 352    

517 633
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 516 162    
bez korka automat. 516 180    

515 324
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji  

z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania
Śmiałe, nowoczesne wzornictwo

Atrakcyjna linia zadowoli najbardziej 

wymagających użytkowników

Wyjątkowo duża i głęboka komora ułatwia mycie 

nawet nieporęcznych naczyń

Komora dodatkowa z odsączarką ze stali 

szlachetnej zapewnia wysoki komfort podczas 

wykonywania prac kuchennych

Funkcjonalny ociekacz może służyć jako 

dodatkowy obszar roboczy

Atrakcyjnie ukształtowana krawędź

Zlewozmywak odwracalny

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

     
 218 313 217 611 223 297 518 724

 

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt 513 053    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 512 984

 

 

szarość skały 518 877    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 790

 

 

alumetalik 513 045    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 512 968

 

 

perłowoszary 520 577    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 751

 

 

biały 513 046    

 

biały/chrom
z korkiem automat. 512 970

 

 

jaśmin 513 047    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 512 972

 

 

szampan 513 939    

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 513 982

 

 

tartufo 517 354    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 628

 

 

kawowy 515 045    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 514 935

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rami 3 ½‘‘ z sitkami, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293, odsączarka ze 

stali szlachetnej

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania
Śmiałe, nowoczesne wzornictwo

Atrakcyjna linia zadowoli najbardziej 

wymagających użytkowników

Wyjątkowo duża i głęboka komora ułatwia mycie 

nawet nieporęcznych naczyń

Komora dodatkowa zapewnia wysoki komfort 

podczas wykonywania prac kuchennych

Funkcjonalny ociekacz może służyć jako 

dodatkowy obszar roboczy

Atrakcyjnie ukształtowana krawędź

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 217 796 223 297 518 724

 

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt 513 230    

 

antracyt/chrom
bez korka automat. 512 984

 

 

szarość skały 518 878    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 790

 

 

alumetalik 513 222    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 512 968

 

 

perłowoszary 520 578    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 751

 

 

biały 513 223    

 

biały/chrom
bez korka automat. 512 970

 

 

jaśmin 513 224    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 512 972

 

 

szampan 513 941    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 513 982

 

 

tartufo 517 355    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 628

 

 

kawowy 515 046    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 514 935

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

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

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 724

 

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 515 286    
bez korka automat. 515 142    

512 984
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 881    
bez korka automat. 518 880    

518 790
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 515 279    
bez korka automat. 515 135    

512 968
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 581    
bez korka automat. 520 580    

520 751
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 515 280    
bez korka automat. 515 136    

512 970
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 515 281    
bez korka automat. 515 137    

512 972
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 515 282    
bez korka automat. 515 138    

513 982
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 360    
bez korka automat. 517 359    

517 628
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 287    
bez korka automat. 515 143    

514 935
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO METRA 6 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Czysta linia i komfort
Nowa, prosta forma komory głównej zapewnia 

dużo miejsca podczas zmywania

Optymalne rozwiązanie dla małych kuchni

Niezwykle obszerna komora

Mały ociekacz

Wysoki komfort zapewnia m.in. dodatkowa 

komora

Atrakcyjne, płaskie krawędzie

Zlewozmywak odwracalny

Z korkiem automatycznym

Atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO SELECT 60/4 Orga

     
218 313 217 611 217 796 230 734 520 783

 

BLANCO METRA 6 S 
Compact

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

antracyt 513 473    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 517 610

 

 

szarość skały 518 876    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 798

 

 

alumetalik 513 553    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 517 611

 

 

perłowoszary 520 576    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 755

 

 

biały 513 468    

 

biały/chrom
z korkiem automat. 517 613

 

 

jaśmin 513 469    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 517 614

 

 

szampan 513 938    

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 517 615

 

 

tartufo 517 353    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 619

 

 

kawowy 515 044    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 517 618

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania
Śmiałe, nowoczesne wzornictwo

Atrakcyjna linia produktowa zadowoli najbardziej 

wymagających użytkowników

Wyjątkowo obszerna komora ułatwia mycie 

nawet nieporęcznych naczyń

Funkcjonalny ociekacz może służyć jako 

dodatkowy obszar roboczy

Atrakcyjnie ukształtowana krawędź

Dostępny we wszystkich kolorach SILGRANIT® 

PuraDur®

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
218 313 217 611 223 297 507 829 516 606

 

BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt 513 071    

 

antracyt/chrom
bez korka automat. 512 984

 

 

szarość skały 518 884    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 790

 

 

alumetalik 513 063    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 512 968

 

 

perłowoszary 520 584    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 751

 

 

biały 513 064    

 

biały/chrom
bez korka automat. 512 970

 

 

jaśmin 513 065    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 512 972

 

 

szampan 513 944    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 513 982

 

 

tartufo 517 357    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 628

 

 

kawowy 515 048    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 514 935

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

stalowe korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO METRA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania
Śmiałe, nowoczesne wzornictwo

Wyjątkowa pojemność dzięki obszernym 

komorom

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej ze stojakiem 
na talerze 

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

    
218 313 217 611 231 696 230 734 517 467

 

BLANCO METRA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Lewa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt 513 273    

 

antracyt/chrom
bez korka automat. 512 984

 

 

szarość skały 518 886    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 790

 

 

alumetalik 513 268    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 512 968

 

 

perłowoszary 520 586    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 751

 

 

biały 513 269    

 

biały/chrom
bez korka automat. 512 970

 

 

jaśmin 513 270    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 512 972

 

 

szampan 513 946    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 513 982

 

 

tartufo 517 364    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 628

 

 

kawowy 515 050    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 514 935

 

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

stalowe korki 3 ½‘‘ z sitkiem

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO METRA 9 E
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

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
218 313 217 611 223 297 507 829 516 606

 

BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 515 566    
bez korka automat. 515 576    

512 984
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 887    
bez korka automat. 518 888    

518 790
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 515 557    
bez korka automat. 515 567    

512 968
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 587    
bez korka automat. 520 588    

520 751
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 515 558    
bez korka automat. 515 568    

512 970
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 515 559    
bez korka automat. 515 569    

512 972
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 515 560    
bez korka automat. 515 570    

513 982
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 366    
bez korka automat. 517 367    

517 628
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 563    
bez korka automat. 515 573    

514 935
 

90x90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

stalowe korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji  

z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ELON 
Przestronne rozwiązanie do małych pomieszczeń

 

Do małych kuchni polecamy model BLANCO 

ELON 45 S, który zapewnia maksymalne wyko-

rzystanie przestrzeni na niewielkiej powierzchni.  

Dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali 

szlachetnej, we wszystkich trzech modelach 

BLANCO ELON można zyskać dodatkowe 

miejsce do odstawiania umytych naczyń, 

nie ograniczając przy tym korzystania 

z komory zlewozmywaka.  

Zlewozmywaki z rodziny BLANCO ELON 

wyróżniają się przede wszystkim połącze-

niem dużej komory i zwiększonej powierzch-

ni ociekacza, przy równoczesnym zachowa-

niu kompaktowych wymiarów zewnętrznych.

BLANCO ELON XL 8 S jest przeznaczony do 

montażu w szafce o szerokości 80 cm - dla 

jeszcze większego komfortu podczas przy-

gotowywania posiłków i zmywania naczyń.

Nowoczesny, falisty design kratki ociekowej 

jest powtórzony na ociekaczu, co sprawia, 

że są one do siebie doskonale dopasowane.

Praktyczną kratkę ociekową, zawartą 

w cenie zlewozmywaka, można wykorzystać 

do serwowania potraw, np. jako dekoracyjną 

podkładkę pod gorące naczynia.

BLANCO ELON 45 S: maksymalne wykorzystanie 

przestrzeni w małych kuchniach.

BLANCO ELON XL 6 S jest również dostępny 

w wersji do montażu na równi z blatem.

Dzięki umieszczonej z boku listwie na baterię 

wszystkie modele BLANCO ELON można monto-

wać również przy oknie.
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BLANCO ELON 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Przestronne rozwiązanie do małych 
pomieszczeń

Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak, 

przeznaczony szczególnie do małych kuchni

Maksymalnie duża komora

Innowacja: zwiększona powierzchnia ociekacza 

dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali 

szlachetnej

Nowoczesny, falisty design zlewozmywaka  

i wyposażenia, idealnie do siebie dopasowanych

Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali 

szlachetnej - zawarta w cenie

Umieszczona z boku listwa na baterię, 

praktyczne rozwiązanie w przypadku montażu 

przy oknie

Zlewozmywak 

odwracalny

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Kratka ociekowa ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 45/2

     
 218 313 217 611 227 689 518 721

 

BLANCO ELON 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

antracyt

 

antracyt
z korkiem automat. 520 989    
bez korka automat. 520 998    

520 298
 

 

szarość skały

 

szarość skały
z korkiem automat. 520 990    
bez korka automat. 520 999    

520 306
 

 

alumetalik

 

alumetalik
z korkiem automat. 520 991    
bez korka automat. 521 000    

520 299
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary
z korkiem automat. 520 992    
bez korka automat. 521 001    

520 307
 

 

biały

 

biały
z korkiem automat. 520 993    
bez korka automat. 521 002    

520 300
 

 

jaśmin

 

jaśmin
z korkiem automat. 520 994    
bez korka automat. 521 003    

520 301
 

 

szampan

 

szampan
z korkiem automat. 520 995    
bez korka automat. 521 004    

520 302
 

 

tartufo

 

tartufo
z korkiem automat. 520 996    
bez korka automat. 521 005    

520 304
 

 

kawowy

 

kawowy
z korkiem automat. 520 997    
bez korka automat. 521 006    

520 305
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

kratka ociekowa ze stali szlachetnej, 

 armatura przelewowo-odpływowa z kor-

kiem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Przestronne rozwiązanie do małych przestrzeni
Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak, 

przeznaczony również do małych kuchni

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

Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali 

szlachetnej - zawarta w cenie

Umieszczona z boku listwa na baterię, 

praktyczne rozwiązanie w przypadku montażu 

przy oknie

Możliwość odwracalnej zabudowy

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Kratka ociekowa ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

     
 218 313 217 611 227 689 518 724

 

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 518 735    
bez korka automat. 518 745    

515 333
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 736    
bez korka automat. 518 746    

518 809
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 518 737    
bez korka automat. 518 747    

515 326
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 548    
bez korka automat. 520 549    

520 730
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 518 739    
bez korka automat. 518 749    

515 327
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 518 740    
bez korka automat. 518 750    

515 328
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 518 741    
bez korka automat. 518 751    

515 329
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 518 743    
bez korka automat. 518 753    

517 634
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 518 744    
bez korka automat. 518 754    

515 334
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

kratka ociekowa ze stali szlachetnej, 

 armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Przestronne rozwiązanie do małych 
pomieszczeń

Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak 

przeznaczony do montażu w szafkach  

o szerokości 80 cm

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

Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali 

szlachetnej zawarta w cenie

Umieszczona z boku listwa na baterię, 

praktyczne rozwiązanie również w przypadku 

montażu przy 

oknie

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Kratka ociekowa ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
 218 313 217 611 227 689 516 606

 

BLANCO ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

antracyt

 

antracyt
z korkiem automat. 520 484    
bez korka automat. 520 493    

520 298
 

 

szarość skały

 

szarość skały
z korkiem automat. 520 485    
bez korka automat. 520 494    

520 306
 

 

alumetalik

 

alumetalik
z korkiem automat. 520 486    
bez korka automat. 520 495    

520 299
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary
z korkiem automat. 520 487    
bez korka automat. 520 496    

520 307
 

 

biały

 

biały
z korkiem automat. 520 488    
bez korka automat. 520 497    

520 300
 

 

jaśmin

 

jaśmin
z korkiem automat. 520 489    
bez korka automat. 520 498    

520 301
 

 

szampan

 

szampan
z korkiem automat. 520 490    
bez korka automat. 520 499    

520 302
 

 

tartufo

 

tartufo
z korkiem automat. 520 491    
bez korka automat. 520 500    

520 304
 

 

kawowy

 

kawowy
z korkiem automat. 520 492    
bez korka automat. 520 501    

520 305
 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

kratka ociekowa ze stali szlachetnej, 

 armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Czysta elegancja - duży rozmiar
Ponadczasowa forma o prosto poprowadzonej 

linii

Wyjątkowo głęboka komora zapewnia 

maksymalne wykorzystanie przestrzeni

Obszerna listwa na baterię

Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między 

brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię

Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®

Z korkiem 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia NAYA 6, 
PLEON 8

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
225 362 210 521 227 689 231 692 517 468

 

BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

 

antracyt 518 336    

 

antracyt/chrom
bez korka automat. 515 333

 

 

szarość skały 518 908    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 809

 

 

alumetalik 518 337    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 515 326

 

 

perłowoszary 520 599    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 730

 

 

biały 518 339    

 

biały/chrom
bez korka automat. 515 327

 

 

jaśmin 518 340    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 515 328

 

 

szampan 518 341    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 515 329

 

 

tartufo 518 343    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 634

 

 

kawowy 518 344    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 515 334

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 220 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO PLEON 9
SILGRANIT® PuraDur®

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®

Z korkami 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia NAYA 8, 8 
S, 9, 9 S, PLEON 9

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
218 313 217 611 223 297 231 693 517 467

 

BLANCO PLEON 9
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

antracyt 518 345    

 

antracyt
bez korka automat. 516 688

 

 

szarość skały 518 909    

 

szarość skały
bez korka automat. 518 813

 

 

alumetalik 518 346    

 

alumetalik
bez korka automat. 516 689

 

 

perłowoszary 520 600    

 

perłowoszary
bez korka automat. 520 747

 

 

biały 518 348    

 

biały
bez korka automat. 516 692

 

 

jaśmin 518 349    

 

jaśmin
bez korka automat. 516 693

 

 

szampan 518 350    

 

szampan
bez korka automat. 516 694

 

 

tartufo 518 352    

 

tartufo
bez korka automat. 517 621

 

 

kawowy 518 353    

 

kawowy
bez korka automat. 516 697

 

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 220/220 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO MEVIT XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Większa swoboda planowania
Zlewozmywak do szafki „60‘‘ o zredukowanych 

wymiarach montażowych - zapewnia więcej 

miejsca, zwłaszcza w połączeniu ze ścianami 

tylnymi i listwami końcowymi

Prosta forma, bezpieczny montaż wpuszczany  

w blat i łatwe czyszczenie

Obszerna komora w rozmiarze XL

Umiejscowiona z boku listwa na baterię - możliwe 

zastosowanie baterii podokiennej

Montaż odwracalny lub podwieszany

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

    
230 700 227 697 227 689 223 297 518 724

 

BLANCO MEVIT XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 518 363    
bez korka automat. 518 354    

515 333
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 890    
bez korka automat. 518 889    

518 809
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 518 364    
bez korka automat. 518 355    

515 326
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 590    
bez korka automat. 520 589    

520 730
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 518 366    
bez korka automat. 518 357    

515 327
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 518 367    
bez korka automat. 518 358    

515 328
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 518 368    
bez korka automat. 518 359    

515 329
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 518 370    
bez korka automat. 518 361    

517 634
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 518 371    
bez korka automat. 518 362    

515 334
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Prosty kształt - maksymalna pojemność
Duża komora zapewniająca maksymalny komfort 

w małej kuchni

Przestronna listwa z dużą ilością miejsca na 

baterię i inne elementy, np. dozownik

Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach

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

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO SELECT 45/2

     
232 817 223 297 514 238 230 734 518 721

 

BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

 

antracyt 517 156    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 515 323

 

 

szarość skały 518 846    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 810

 

 

alumetalik 517 157    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 515 316

 

 

perłowoszary 520 543    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 729

 

 

biały 517 160    

 

biały/chrom
z korkiem automat. 515 317

 

 

jaśmin 517 161    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 515 318

 

 

szampan 517 162    

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 515 319

 

 

tartufo 517 317    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 633

 

 

kawowy 517 165    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 324

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Prosty kształt - maksymalna pojemność
Duża komora zapewnia maksymalny komfort na 

małej przestrzeni

Przestronna listwa z dużą ilością miejsca na 

baterię i inne funkcjonalne elementy

Nowoczesny wzór z klarownymi liniami

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

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 50/3

     
232 817 507 829 230 734  520 779

 

BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

antracyt 518 521    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 517 610

 

 

szarość skały 518 848    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 798

 

 

alumetalik 518 522    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 517 611

 

 

perłowoszary 520 544    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 755

 

 

biały 518 524    

 

biały/chrom
z korkiem automat. 517 613

 

 

jaśmin 518 525    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 517 614

 

 

szampan 518 526    

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 517 615

 

 

tartufo 518 528    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 619

 

 

kawowy 518 529    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 517 618

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308

 
 



138

BLANCO DALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Proste linie – maksymalna objętość
Wyjątkowo duża komora ze zintegrowanym 

otworem przelewowym

Przestronna listwa na baterię z dużą ilością 

miejsca na np. dozownik mydła

Nowoczesne wzornictwo o czystej linii

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

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/2

     
232 817 507 829 230 734  518 723

 

BLANCO DALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

 

antracyt 514 197    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 515 323

 

 

szarość skały 518 850    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 810

 

 

alumetalik 514 198    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 515 316

 

 

perłowoszary 520 545    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 729

 

 

biały 514 199    

 

biały/chrom
z korkiem automat. 515 317

 

 

jaśmin 514 592    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 515 318

 

 

szampan 514 194    

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 515 319

 

 

tartufo 517 320    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 633

 

 

kawowy 515 066    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 324

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

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

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO COMPACT ECON

     
232 817 507 829 230 734  516 606

 

BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

 

antracyt 516 629    

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 515 333

 

 

szarość skały 518 852    

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 809

 

 

alumetalik 516 630    

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 515 326

 

 

perłowoszary 520 546    

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 730

 

 

biały 516 633    

 

biały/chrom
z korkiem automat. 515 327

 

 

jaśmin 516 634    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 515 328

 

 

szampan 516 635    

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 515 329

 

 

tartufo 517 323    

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 634

 

 

kawowy 516 638    

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 334

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm
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W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

F Zlewozmywaki do montażu na 
równi z blatem na str. 308
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BLANCO PLENTA
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywak o pojemności XXL – wybierz 
opcję dla siebie

Nadzwyczaj duża pojedyncza komora

Wyposażenie dodatkowe gwarantuje 

maksymalną funkcjonalność i oszczędność 

miejsca dzięki możliwości piętrowania

Możliwość dowolnego łączenia poszczególnych 

części wyposażenia

Części wyposażenia dostępne są pojedynczo  

i w zestawie

Przestronna listwa na baterię z dużą ilością 

miejsca na np. dozownik mydła, środki do mycia 

itp

Akcesoria opcjonalne Sortownik

352

43
2

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Wkład komory ze stali 
szlachetnej

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz ze stojakiem na 
talerze ze stali szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
219 891 219 772 219 770 220 381 516 606

 

BLANCO PLENTA
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt 514 190    

 

antracyt/chrom
bez korka automat. 512 984

 

 

szarość skały 518 906    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 790

 

 

alumetalik 514 191    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 512 968

 

 

perłowoszary 520 597    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 751

 

 

biały 514 192    

 

biały/chrom
bez korka automat. 512 970

 

 

jaśmin 514 232    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 512 972

 

 

szampan 514 187    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 513 982

 

 

tartufo 517 383    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 628

 

 

kawowy 515 067    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 514 935

 

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 210 mm
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W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ZIA 40 S
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

Najmniejszy zlewozmywak z kompozytu 

SILGRANIT® PuraDur® z ociekaczem

Przestronna komora przeznaczona do szafki  

o szerokości 40 cm

Komfort pracy również w małych kuchniach

Klasyczny układ komory w wersji odwracalnej

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO FLEXON 40/2

     
218 313 217 611 223 297 517 666 516 597

 

BLANCO ZIA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ACTIS

 

antracyt 516 918    

 

antracyt
bez korka automat. 512 911

 

 

szarość skały 518 932    

 

szarość skały
bez korka automat. 518 816

 

 

alumetalik 516 919    

 

alumetalik
bez korka automat. 512 895

 

 

perłowoszary 520 624    

 

perłowoszary
bez korka automat. 520 727

 

 

biały 516 922    

 

biały
bez korka automat. 512 897

 

 

jaśmin 516 923    

 

jaśmin
bez korka automat. 512 899

 

 

szampan 516 924    

 

szampan
bez korka automat. 513 985

 

 

tartufo 517 411    

 

tartufo
bez korka automat. 517 632

 

 

kawowy 516 927    

 

kawowy
bez korka automat. 514 941

 

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm
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W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ZIA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort  
i jakość zamknięte w atrakcyjnej formie

Nowoczesny design o prostych liniach

Sprawne i wygodne wykonywanie prac 

kuchennych

Klasyczny układ komory z możliwością 

odwracalnego montażu

Dostępny w 9 atrakcyjnych kolorach SILGRANIT® 

PuraDur®

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 45/2

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 721

 

BLANCO ZIA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 514 724    
bez korka automat. 514 732    

517 600
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 936    
bez korka automat. 518 937    

518 800
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 514 717    
bez korka automat. 514 725    

517 601
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 626    
bez korka automat. 520 627    

520 753
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 514 718    
bez korka automat. 514 726    

517 603
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 514 719    
bez korka automat. 514 727    

517 604
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 514 720    
bez korka automat. 514 728    

517 605
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 415    
bez korka automat. 517 416    

517 609
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 069    
bez korka automat. 515 070    

517 608
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 ½‘‘  

z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293  

(w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ZIA 45 SL
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 z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur® przeznaczony do szafki o szerokości 

45 cm

Obszerny ociekacz

Klasyczny układ komory w wersji odwracalnej

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 45/2

     
218 313 217 611 507 829 223 297 518 721

 

BLANCO ZIA 45 SL
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ZENOS-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 516 738    
bez korka automat. 516 748    

517 819
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 934    
bez korka automat. 518 935    

518 784
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 516 729    
bez korka automat. 516 739    

517 820
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 629    
bez korka automat. 520 630    

520 760
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 516 730    
bez korka automat. 516 740    

517 822
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 516 731    
bez korka automat. 516 741    

517 823
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 516 732    
bez korka automat. 516 742    

517 824
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 413    
bez korka automat. 517 414    

517 828
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 516 735    
bez korka automat. 516 745    

517 827
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm
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W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 ½‘‘  

z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293  

(w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort  
i jakość w atrakcyjnej formie.

Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach

Prosty kontur zewnętrzny podkreślony waskim 

obramowaniem

Charakterystyczna listwa na baterię, która 

powiększa powierzchnię ociekacza

Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 

50 cm

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 722

 

BLANCO ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 520 502    
bez korka automat. 520 511    

517 610
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 520 503    
bez korka automat. 520 512    

518 798
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 520 504    
bez korka automat. 520 513    

517 611
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 505    
bez korka automat. 520 514    

520 755
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 520 506    
bez korka automat. 520 515    

517 613
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 520 507    
bez korka automat. 520 516    

517 614
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 520 508    
bez korka automat. 520 517    

517 615
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 520 509    
bez korka automat. 520 518    

517 619
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 520 510    
bez korka automat. 520 519    

517 618
 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ZIA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowe, oryginalne, eleganckie. Komfort 
i jakość zamknięte w atrakcyjnej formie

Nowoczesny design o prostych liniach

Sprawne i wygodne wykonywanie prac 

kuchennych

Klasyczny układ komór z możliwością 

odwracalnego montażu

Dostępny w 9 atrakcyjnych kolorach SILGRANIT® 

PuraDur®

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 220 736 223 297 518 724

 

BLANCO ZIA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 514 740    
bez korka automat. 514 748    

517 610
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 939    
bez korka automat. 518 940    

518 798
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 514 733    
bez korka automat. 514 741    

517 611
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 631    
bez korka automat. 520 632    

520 755
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 514 734    
bez korka automat. 514 742    

517 613
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 514 735    
bez korka automat. 514 743    

517 614
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 514 736    
bez korka automat. 514 744    

517 615
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 418    
bez korka automat. 517 419    

517 619
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 071    
bez korka automat. 515 072    

517 618
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/140 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

stalowe korki 3 ½‘‘ z sitkami, w komorze 

głównej korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293  

(w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

 
 



146

BLANCO ZIA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Zawsze modny, oryginalny, elegancki. Komfort  
i jakość zawarte w atrakcyjnej formie

Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach

Prosty kontur zewnętrzny, podkreślony wąską 

krawędzią

Charakterystyczna listwa na baterię, która 

powiększa powierzchnię ociekacza

Duża komora w rozmiarze XL zapewnia jeszcze 

więcej miejsca podczas zmywania naczyń

Klasyczny układ komory z możliwością 

odwracalnego montażu

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 724

 

BLANCO ZIA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 517 558    
bez korka automat. 517 568    

517 610
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 942    
bez korka automat. 518 943    

518 798
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 517 559    
bez korka automat. 517 569    

517 611
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 634    
bez korka automat. 520 635    

520 755
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 517 561    
bez korka automat. 517 571    

517 613
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 517 562    
bez korka automat. 517 572    

517 614
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 517 563    
bez korka automat. 517 573    

517 615
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 566    
bez korka automat. 517 576    

517 619
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 517 567    
bez korka automat. 517 577    

517 618
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek z sitkiem 3 ½‘‘, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort  
i jakość zamknięte w atrakcyjnej formie

Nowoczesny design o prostych liniach

Sprawne i wygodne wykonywanie prac 

kuchennych

Klasyczny układ komór z możliwością 

odwracalnego montażu

Dostępny w 9 atrakcyjnych kolorach SILGRANIT® 

PuraDur®

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
218 313 217 611 223 297 507 829 516 606

 

BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 515 595    
bez korka automat. 515 605    

512 984
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 945    
bez korka automat. 518 946    

518 790
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 515 586    
bez korka automat. 515 596    

512 968
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 637    
bez korka automat. 520 638    

520 751
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 515 587    
bez korka automat. 515 597    

512 970
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 515 588    
bez korka automat. 515 598    

512 972
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 515 589    
bez korka automat. 515 599    

513 982
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 421    
bez korka automat. 517 422    

517 628
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 592    
bez korka automat. 515 602    

514 935
 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

stalowe korki 3 ½‘‘ z sitkami, korek auto-

matyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej 

nr art. 119 293 (w wersji z korkiem 

automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort  
i jakość w atrakcyjnej formie

Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach

Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim 

obramowaniem

Największa, podwójna komora z kompozytu 

SILGRANIT® PuraDur® zapewniająca komfort 

podczas wykonywania prac kuchennych

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
218 313 217 611 223 297 230 734 517 467

 

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

 

antracyt 516 686    

 

antracyt/chrom
bez korka automat. 512 984

 

 

szarość skały 518 948    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 790

 

 

alumetalik 516 677    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 512 968

 

 

perłowoszary 520 640    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 751

 

 

biały 516 678    

 

biały/chrom
bez korka automat. 512 970

 

 

jaśmin 516 679    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 512 972

 

 

szampan 516 680    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 513 982

 

 

tartufo 517 424    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 628

 

 

kawowy 516 683    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 514 935

 

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 

3 ½‘‘ wyposażone w sitka

= podfrezowane otwory do 
wybicia

 

 

 
 



149

Z
le

w
o

zm
yw

ak
i 

S
IL

G
R

A
N

IT
®

P
ur

aD
ur

®

BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Zawsze modny, oryginalny, elegancki. Komfort  
i jakość zawarte 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®

Model przeznaczony do montażu w szafce 

narożnej i szeregowej

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO COMPACT ECON

     
223 297 507 829 517 666  516 606

 

BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 514 756    
bez korka automat. 514 764    

517 610
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 949    
bez korka automat. 518 950    

518 798
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 514 749    
bez korka automat. 514 757    

517 611
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 641    
bez korka automat. 520 642    

520 755
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 514 750    
bez korka automat. 514 758    

517 613
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 514 751    
bez korka automat. 514 759    

517 614
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 514 752    
bez korka automat. 514 760    

517 615
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 514 755    
bez korka automat. 514 763    

517 619
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 073    
bez korka automat. 515 074    

517 618
 

90x90/60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 180/27 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek z sitkiem 3 ½‘‘, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia

Montaż narożny

Montaż szeregowy
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BLANCO SONA
Na miarę nowoczesnych kuchni

Rodzina zlewozmywaków BLANCO 

SONA to ciekawy akcent w segmencie 

Comfort. Nowoczesne, skiero wane do 

szerokiej rzeszy odbiorców wzornictwo 

oraz dostępność pięciu modeli 

przeznaczonych do montażu w szafkach 

o czterech najważniejszych szerokościach 

umożliwiają zastosowanie tego modelu 

w najróżniejszych projektach.

Zlewozmywaki BLANCO SONA 

dostępne są w 9 atrakcyjnych kolorach 

ułatwiających urzeczywistnienie 

indy widualnych pomysłów – ton w ton 

lub tworzących ciekawe kontrasty 

w połączeniu z blatem i aranżacją kuchni. 

Rodzina zlewozmywaków BLANCO SONA 

wyróżnia się nowoczesną formą.

Interesujący projekt: charakterystycznie 

wyprofilowana, przestronna listwa na baterię.

Obszerna komora zapewnia wystarczająco dużo 

miejsca podczas zmywania naczyń.
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BLANCO SONA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni
Nowoczesna forma

Obszerna komora zapewnia wystarczająco dużo 

miejsca podczas zmywania naczyń

Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana 

listwa na baterię

Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 

45 cm

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
218 313 217 611 223 297 507 829 517 467

 

BLANCO SONA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO

 

antracyt 519 662    

 

antracyt/chrom
bez korka automat. 517 600

 

 

szarość skały 519 663    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 800

 

 

alumetalik 519 664    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 517 601

 

 

perłowoszary 519 668    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 753

 

 

biały 519 665    

 

biały/chrom
bez korka automat. 517 603

 

 

jaśmin 519 666    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 517 604

 

 

szampan 519 667    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 517 605

 

 

tartufo 519 669    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 609

 

 

kawowy 519 670    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 517 608

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni
Nowoczesna forma

Obszerna komora zapewnia wystarczająco dużo 

miejsca podczas zmywania naczyń

Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana 

listwa na baterię

Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 

50 cm

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

     
218 313 217 611 223 297 507 829 518 722

 

BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

antracyt 519 671    

 

antracyt/chrom
bez korka automat. 517 610

 

 

szarość skały 519 672    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 798

 

 

alumetalik 519 673    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 517 611

 

 

perłowoszary 519 677    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 755

 

 

biały 519 674    

 

biały/chrom
bez korka automat. 517 613

 

 

jaśmin 519 675    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 517 614

 

 

szampan 519 676    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 517 615

 

 

tartufo 519 678    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 619

 

 

kawowy 519 679    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 517 618

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni
Nowoczesna forma

Komfort pracy dzięki przestronnej komorze 

głównej i praktycznej komorze dodatkowej

Obszerna, charakterystycznie wyprofilowana 

listwa na baterię

Zlewozmywak przeznaczony do szafek  

o szerokości 60 cm

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka Deska do krojenia z drewna 

bukowego
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
 218 313 217 611 507 829 517 469

 

BLANCO SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

antracyt 519 680    

 

antracyt/chrom
bez korka automat. 517 610

 

 

szarość skały 519 681    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 798

 

 

alumetalik 519 682    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 517 611

 

 

perłowoszary 519 686    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 755

 

 

biały 519 683    

 

biały/chrom
bez korka automat. 517 613

 

 

jaśmin 519 684    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 517 614

 

 

szampan 519 685    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 517 615

 

 

tartufo 519 687    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 619

 

 

kawowy 519 688    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 517 618

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/100 mm

 

W cenie zawarte są

odsączarka ze stali szlachetnej, armatura 

przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½‘‘ 

wyposażone w sitka

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni
Nowoczesna forma

Komfort pracy dzięki przestronnej komorze 

głównej i praktycznej komorze dodatkowej

Obszerna, charakterystycznie wyprofilowana 

listwa na baterię

Zlewozmywak przeznaczony do szafek  

o szerokości 60 cm

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
218 313 217 611 231 178 507 829 517 469

 

BLANCO SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

antracyt 519 852    

 

antracyt/chrom
bez korka 
automatycznego, bez 
dodatków

517 610
 

 

szarość skały 519 853    

 

szarość skały/chrom
bez korka 
automatycznego, bez 
dodatków

518 798
 

 

alumetalik 519 854    

 

alumetalik/chrom
bez korka 
automatycznego, bez 
dodatków

517 611
 

 

perłowoszary 520 483    

 

perłowoszary/chrom
bez korka 
automatycznego, bez 
dodatków

520 755
 

 

biały 519 855    

 

biały/chrom
bez korka 
automatycznego, bez 
dodatków

517 613
 

 

jaśmin 519 856    

 

jaśmin/chrom
bez korka 
automatycznego, bez 
dodatków

517 614
 

 

szampan 519 857    

 

szampan/chrom
bez korka 
automatycznego, bez 
dodatków

517 615
 

 

tartufo 519 858    

 

tartufo/chrom
bez korka 
automatycznego, bez 
dodatków

517 619
 

 

kawowy 519 859    

 

kawowy/chrom
bez korka 
automatycznego, bez 
dodatków

517 618
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/100 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO SONA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni
Nowoczesna forma

Szczególnie duża komora w rozmiarze XL 

zapewnia jeszcze więcej miejsca podczas 

zmywania naczyń

Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana 

listwa na baterię

Zlewozmywak do montażu w szafkach  

o szerokości 60 cm

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
218 313 217 611 223 297 507 829 517 469

 

BLANCO SONA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

antracyt 519 689    

 

antracyt
bez korka automat. 520 298

 

 

szarość skały 519 690    

 

szarość skały
bez korka automat. 520 306

 

 

alumetalik 519 691    

 

alumetalik
bez korka automat. 520 299

 

 

perłowoszary 519 695    

 

perłowoszary
bez korka automat. 520 307

 

 

biały 519 692    

 

biały
bez korka automat. 520 300

 

 

jaśmin 519 693    

 

jaśmin
bez korka automat. 520 301

 

 

szampan 519 694    

 

szampan
bez korka automat. 520 302

 

 

tartufo 519 696    

 

tartufo
bez korka automat. 520 304

 

 

kawowy 519 697    

 

kawowy
bez korka automat. 520 305

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO SONA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni
Nowoczesna forma

Dwie jednakowe, obszerne komory zapewniają 

wysoki komfort podczas zmywania naczyń

Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana 

listwa na baterię

Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 

80 cm

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
218 313 217 611 223 297 507 829 516 606

 

BLANCO SONA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

antracyt 519 698    

 

antracyt
bez korka automat. 520 298

 

 

szarość skały 519 699    

 

szarość skały
bez korka automat. 520 306

 

 

alumetalik 519 700    

 

alumetalik
bez korka automat. 520 299

 

 

perłowoszary 519 704    

 

perłowoszary
bez korka automat. 520 307

 

 

biały 519 701    

 

biały
bez korka automat. 520 300

 

 

jaśmin 519 702    

 

jaśmin
bez korka automat. 520 301

 

 

szampan 519 703    

 

szampan
bez korka automat. 520 302

 

 

tartufo 519 705    

 

tartufo
bez korka automat. 520 304

 

 

kawowy 519 706    

 

kawowy
bez korka automat. 520 305

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCORONDO
SILGRANIT® PuraDur®

Okrągły zlewozmywak nadający kuchni 
indywidualny charakter

Optymalne rozwiązanie do małych kuchni

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Wyposażenie za dodatkową opłatą: kosz na 

naczynia

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
220 574 517 666   517 467

 

BLANCORONDO
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

antracyt 511 629    

 

antracyt/w kolorze 
stali
512 760
 

bez korka automat.

 

szarość skały 518 910    

 

szarość skały/chrom
bez korka automat. 518 811

 

 

alumetalik 511 704    

 

alumetalik/chrom
bez korka automat. 512 753

 

 

perłowoszary 520 601    

 

perłowoszary/chrom
bez korka automat. 520 742

 

 

biały 511 621    

 

biały/w kolorze stali
bez korka automat. 512 754

 

 

jaśmin 511 623    

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 512 755

 

 

szampan 513 922    

 

szampan/chrom
bez korka automat. 513 990

 

 

tartufo 517 387    

 

tartufo/chrom
bez korka automat. 517 636

 

 

kawowy 515 028    

 

kawowy/chrom
bez korka automat. 514 943

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Promień komory: Ø 450 mm 

 Głębokość komór: 165 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, stalowy 

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO RONDOVAL 45
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

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574 517 666  517 468

 

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

antracyt

 

antracyt/w kolorze 
stali
512 760
 

z korkiem automat. 515 669    
bez korka automat. 515 679    

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 914    
bez korka automat. 518 915    

518 811
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 515 659    
bez korka automat. 515 670    

512 753
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 603    
bez korka automat. 520 604    

520 742
 

 

biały

 

biały/w kolorze stali
z korkiem automat. 515 660    
bez korka automat. 515 671    

512 754
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 515 661    
bez korka automat. 515 672    

512 755
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 515 662    
bez korka automat. 515 673    

513 990
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 391    
bez korka automat. 517 392    

517 636
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 665    
bez korka automat. 515 676    

514 943
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Promień komory: Ø 535 mm

 Głębokość komór: 180 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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BLANCO RONDOVAL 45 S
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

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574 517 666  517 468

 

BLANCO RONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

 

antracyt

 

antracyt/chrom
z korkiem automat. 515 792    
bez korka automat. 515 772    

515 323
 

 

szarość skały

 

szarość skały/chrom
z korkiem automat. 518 916    
bez korka automat. 518 917    

518 810
 

 

alumetalik

 

alumetalik/chrom
z korkiem automat. 515 783    
bez korka automat. 515 763    

515 316
 

 

perłowoszary

 

perłowoszary/chrom
z korkiem automat. 520 605    
bez korka automat. 520 606    

520 729
 

 

biały

 

biały/chrom
z korkiem automat. 515 784    
bez korka automat. 515 764    

515 317
 

 

jaśmin

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 515 785    
bez korka automat. 515 765    

515 318
 

 

szampan

 

szampan/chrom
z korkiem automat. 515 786    
bez korka automat. 515 766    

515 319
 

 

tartufo

 

tartufo/chrom
z korkiem automat. 517 518    
bez korka automat. 517 519    

517 633
 

 

kawowy

 

kawowy/chrom
z korkiem automat. 515 789    
bez korka automat. 515 769    

515 324
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 180 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)

= podfrezowane otwory do 
wybicia
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Ceramika BLANCO 
Najpiękniejsze połączenie natury i designu 

Łatwość pielęgnacji 

Ze względu na gładką powierzchnię 

ceramika BLANCO jest łatwa w utrzyma-

niu czystości, przy niewielkim nakładzie 

czasu.

Powłoka PuraPlus®

Powłoka PuraPlus® redukuje zatrzymy-

wanie zanieczyszczeń, dzięki czemu po-

wierzchnia zlewozmywaków jest jeszcze 

łatwiejsza w utrzymaniu czystości.

Odporność na zarysowania

Wszelkie prace wykonywane przy cera-

micznym zlewozmywaku nie zostawiają 

na nim śladów w postaci zarysowań 

ponieważ ceramika charakteryzuje się 

twardą i wytrzymałą powierzchnią (wyjątek 

stanowią noże ceramiczne).

Odporność na światło słoneczne

Nawet przy bezpośrednim nasłonecznie-

niu kolory ceramiki BLANCO nie zmieniają 

się i przez wiele lat wyglądają pięknie.

Wysoka odporność na uderzenia

Ceramika BLANCO to zwarty i solidny 

naturalny materiał, który z łatwością wy-

trzyma obciążenia, jakie mogą wystąpić 

podczas codziennego użytkowania 

w gospodarstwie domowym.

Odporność na wysokie i niskie tempe-

ratury

Zlewozmywaki ceramiczne BLANCO są 

wypalane w temperaturze powyżej 

1200 °C. Dlatego można bez problemu 

odstawić do zlewozmywaka garnek lub pa-

telnię rozgrzane do temperatury do 280 °C.

Odporność na kwasy występujące 

w gospodarstwie domowym

Czy to ocet, sok z cytryny lub czerwonych buraków 

- występujące w gospodarstwie domowym kwasy, 

zasady i inne substancje nie pozostawiają żadnych 

śladów i nie powodują uszkodzeń powierzchni 

zlewozmywaków ceramicznych BLANCO.

Certyfikowana jakość

Regularne, dobrowolne badania prze-

prowadzane przez Instytut Jakości LGA 

potwierdzają wysokie wymagania, jakie 

sobie stawiamy w zakresie materiału 

i wykonania.

Neutralność w kontakcie z żywnością 

i higiena

Powierzchnia ceramiki nie ma smaku, ani 

zapachu i jest higieniczna, co potwierdza-

ją badania przeprowadzane przez Instytut 

ISEGA.
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BLANCO AXON II 6 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO
Standardowo przeznaczony do łączenia  

z akcesoriami Steamer System

Estetyczny wygląd dzięki płaskim krawędziom  

i przestronnemu ukształtowaniu powierzchni

Perfekcyjne przeniesienie koncepcji osi również 

do oferty zlewozmywaków z ceramiki: płynny 

przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 
 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 515 399 517 666 518 726

 

BLANCO AXON II 6 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

czarny 516 554 516 555  

 

czarny
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 708
 

 

bazaltowy 516 552 516 553  

 

bazaltowy
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 643
 

 

szarość aluminium 516 550 516 551  

 

szarość aluminium
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 709
 

 

biały połysk 516 540 516 541  

 

biały połysk
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 710
 

 

biały mat 516 542 516 543  

 

biały mat
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 711
 

 

magnolia połysk 519 608 519 607  

 

magnolia połysk
z korkiem automat., 
z akcesoriami

519 750
 

 

jaśmin 516 546 516 547  

 

jaśmin
z korkiem automat., 
z akcesoriami

516 712
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/140 mm

Uwaga: 

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka 

automatycznego

1000

51
0
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33
2

39
5

56
161

332

521

14
0

18
5

137273

W cenie zawarte są

deska do krojenia ze srebrnego szkła 

hartowanego, odsączarka wielofunkcyjna 

ze stali szlachetnej (do zawieszenia w 

komorze głównej), armatura przelewowo-

odpływowa, dwa korki 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ 

wyposażone w sitka, korek automatyczny 

w komorze głównej

 

 

 Z przyjazną dla środowiska 
powłoką PuraPlus®
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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 

krojenia, odsączarka ze stali szlachetnej i korek 

SensorControl-BSC®

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia  
z satynowego, srebrnego 
szkła hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 45/2

    
226 191 226 189 515 399 517 666 518 721

 

BLANCO ZENAR 45 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

czarny 517 202 517 203  

 

czarny
z korkiem automat. 516 708

 

 

bazaltowy 517 200 517 201  

 

bazaltowy
z korkiem automat. 517 643

 

 

szarość aluminium 517 198 517 199  

 

szarość aluminium
z korkiem automat. 516 709

 

 

biały połysk 517 188 517 189  

 

biały połysk
z korkiem automat. 516 710

 

 

biały mat 517 190 517 191  

 

biały mat
z korkiem automat. 516 711

 

 

magnolia połysk 519 610 519 609  

 

magnolia połysk
z korkiem automat. 519 750

 

 

jaśmin 517 194 517 195  

 

jaśmin
z korkiem automat. 516 712

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185 mm

Uwaga: 

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka 

automatycznego

44 4
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8
8
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5
450

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z korkiem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

 

 

 Z przyjazną dla środowiska 
powłoką PuraPlus®
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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

Akcesoria dodatkowe: szklana deska do 

krojenia, odsączarka ze stali szlachetnej i korek 

SensorControl-BSC®

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia  
z satynowego, srebrnego 
szkła hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
226 191 226 189 515 399 517 666 518 726

 

BLANCO ZENAR XL 6 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

czarny 517 534 517 535  

 

czarny
z korkiem automat. 516 708

 

 

bazaltowy 517 532 517 533  

 

bazaltowy
z korkiem automat. 517 643

 

 

szarość aluminium 517 530 517 531  

 

szarość aluminium
z korkiem automat. 516 709

 

 

biały połysk 517 520 517 521  

 

biały połysk
z korkiem automat. 516 710

 

 

biały mat 517 522 517 523  

 

biały mat
z korkiem automat. 516 711

 

 

magnolia połysk 519 612 519 611  

 

magnolia połysk
z korkiem automat. 519 750

 

 

jaśmin 517 526 517 527  

 

jaśmin
z korkiem automat. 516 712

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185 mm

Uwaga: 

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka 

automatycznego

5
1
0

1000

3
4
8

465 44 4
9

977

4
8
8

R
15

19
600

1
8
5

276.5

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek z sitkiem 3 ½‘‘, korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

 

 

 Z przyjazną dla środowiska 
powłoką PuraPlus®
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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, płaskie krawędzie

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO TORRE Dozownik Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO COMPACT ECON

     
 512 593 515 399 517 666 516 606

 

BLANCODELTA
BLANCO ceramika PuraPlus®

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

czarny 512 281    

 

czarny/chrom
z korkiem automat.,  
z odsączarką

516 075
 

 

bazaltowy 516 985    

 

bazaltowy/chrom
z korkiem automat.,  
z odsączarką

517 647
 

 

szarość aluminium 512 278    

 

szarość aluminium/
chrom
516 074
 

z korkiem automat.,  
z odsączarką

 

biały połysk 514 808    

 

biały połysk/chrom
z korkiem automat.,  
z odsączarką

516 069
 

 

biały mat 512 277    

 

biały mat/chrom
z korkiem automat.,  
z odsączarką

516 070
 

 

magnolia połysk 519 606    

 

magnolia połysk/
chrom
519 748
 

z korkiem automat.,  
z odsączarką

 

jaśmin 512 279    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat.,  
z odsączarką

516 072
 

90x90/70 Szerokość szafki 
dolnej w cm

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.

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa  

z jednym otworem 3 ½‘‘ oraz dwoma 

otworami 1 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

korek automatyczny w komorze głównej

= podfrezowane otwory do 
wybicia

Montaż narożny

Montaż szeregowy

 Z ułatwiającą czyszczenie 
powierzchnią PuraPlus®

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka automatycznego
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BLANCO PRION 45 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Prosta linia zlewozmywaka ceramicznego
Wygodna praca dzięki głębokiej komorze głównej

Z oddzielnym odpływem na ociekaczu – idealne 

rozwiązanie, jeśli chcą Państwo wylać resztki 

kawy czy herbaty, a komora główna jest 

zapełniona

Nowoczesny wzór

Gwarantowana jakość wysokowartościowej glinki 

ogniotrwałej

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

49
4

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 45/2

     
516 188 515 399 517 666  518 721

 

BLANCO PRION 45 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

czarny 512 850    

 

czarny/chrom
z korkiem automat. 516 075

 

 

bazaltowy 516 977    

 

bazaltowy/chrom
z korkiem automat. 517 647

 

 

szarość aluminium 512 848    

 

szarość aluminium/
chrom
516 074
 

z korkiem automat.

 

biały połysk 514 809    

 

biały połysk/chrom
z korkiem automat. 516 069

 

 

biały mat 512 846    

 

biały mat/chrom
z korkiem automat. 516 070

 

 

magnolia połysk 519 598    

 

magnolia połysk/
chrom
519 748
 

z korkiem automat.

 

jaśmin 512 847    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 516 072

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/20 mm

Uwaga: 

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka 

automatycznego

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z korkiem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

 

 

 Z ułatwiającą czyszczenie 
powierzchnią PuraPlus®
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BLANCO PRION 5 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Czysta linia zlewozmywaka ceramicznego
Wygodna praca dzięki głębokiej komorze głównej

Duży, łatwo dostępny odpływ na ociekaczu – 

idealne rozwiązanie, jeśli chcą Państwo wylać 

resztki kawy czy herbaty, a komora główna jest 

zapełniona

Nowoczesny wzór

Gwarantowana jakość wysokowartościowej glinki 

ogniotrwałej

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

49
4

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 50/2

     
516 188 515 399 517 666  518 722

 

BLANCO PRION 5 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

czarny 512 857    

 

czarny/chrom
z korkiem automat. 516 075

 

 

bazaltowy 516 978    

 

bazaltowy/chrom
z korkiem automat. 517 647

 

 

szarość aluminium 512 855    

 

szarość aluminium/
chrom
516 074
 

z korkiem automat.

 

biały połysk 514 810    

 

biały połysk/chrom
z korkiem automat. 516 069

 

 

biały mat 512 853    

 

biały mat/chrom
z korkiem automat. 516 070

 

 

magnolia połysk 519 599    

 

magnolia połysk/
chrom
519 748
 

z korkiem automat.

 

jaśmin 512 854    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 516 072

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/55 mm

Uwaga: 

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka 

automatycznego

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z korkiem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

 

 

 Z ułatwiającą czyszczenie 
powierzchnią PuraPlus®
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BLANCO PRION 6 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Czysta linia zlewozmywaka ceramicznego
Wygodna praca dzięki głębokiej komorze głównej

Obszerna komora dodatkowa

Nowoczesny wzór

Gwarantowana jakość wysokowartościowej glinki 

ogniotrwałej

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

49
4

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 60/3

     
516 188 515 399 517 666  518 724

 

BLANCO PRION 6 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

czarny 512 864    

 

czarny/chrom
z korkiem automat. 516 075

 

 

bazaltowy 516 979    

 

bazaltowy/chrom
z korkiem automat. 517 647

 

 

szarość aluminium 512 862    

 

szarość aluminium/
chrom
516 074
 

z korkiem automat.

 

biały połysk 514 811    

 

biały połysk/chrom
z korkiem automat. 516 069

 

 

biały mat 512 860    

 

biały mat/chrom
z korkiem automat. 516 070

 

 

magnolia połysk 519 600    

 

magnolia połysk/
chrom
519 748
 

z korkiem automat.

 

jaśmin 512 861    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 516 072

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/85 mm

Uwaga: 

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka 

automatycznego

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rami 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

 

 

 Z ułatwiającą czyszczenie 
powierzchnią PuraPlus®
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BLANCO PANOR 60
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

Za dodatkową opłatą dostępna deska do krojenia 

z drewna orzechowego

Przeznaczony do szafki dolnej o szerokości 60 

cm

  

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
BLANCO TORRE Dozownik Korek SensorControl-BSC® Korek automatyczny bez 

pokrętła
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3

     
512 593 515 399 117 555 517 666 518 724

 

BLANCO PANOR 60
BLANCO ceramika

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO TRADON

 

biały połysk 514 486    

 

chrom
bez korka automat.
z jednym otworem

515 990
 

Uwaga:

Gotowe otwory w zależności od wersji zlewozmywaka

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
BLANCO TORRE Dozownik Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 

Nakładka na odpływ
Korek automatyczny bez 
pokrętła

BLANCO SELECT 60/3

     
512 593 515 399 517 666 117 555 518 724

 

BLANCO PANOR 60
BLANCO ceramika

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO TRADON

 

biały połysk 514 501    

 

chrom
bez korka automat.
z dwoma otworami

515 990
 

Uwaga:

Gotowe otwory w zależności od wersji zlewozmywaka

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO IDESSA 45 S
BLANCO ceramika
Harmonia materiału i formy

Wysoka jakość materiału i wykonania

Obszerna komora zapewnia optymalne 

wykorzystanie przestrzeni przy montażu w szafce 

o szerokości 45 cm

Płaskie krawędzie

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
516 085 517 666   517 468

 

BLANCO IDESSA 45 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

czarny 514 500 514 499  

 

czarny/chrom
bez korka automat. 516 075

 

 

bazaltowy 516 982 516 981  

 

bazaltowy/chrom
bez korka automat. 517 647

 

 

szarość aluminium 514 496 514 495  

 

szarość aluminium/
chrom
516 074
 

bez korka automat.

 

biały połysk 514 498 514 497  

 

biały połysk/chrom
bez korka automat. 516 069

 

 

biały mat 514 488 514 487  

 

biały mat/chrom
bez korka automat. 516 070

 

 

magnolia połysk 519 602 519 603  

 

magnolia połysk/
chrom
519 748
 

bez korka automat.

 

jaśmin 514 492 514 491  

 

jaśmin/chrom
bez korka automat. 516 072

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

Uwaga: 

gotowy otwór pod baterię

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO IDESSA 5 S
BLANCO ceramika
Harmonijne połączenie materiału i formy

Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne 

wzornictwo

Elegancki odpływ

Ładny kształt listwy pod baterię

Opcjonalnie dostępna deska do krojenia  

z drewna jesionowego

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 50/2

     
516 085 515 399 517 666  518 722

 

BLANCO IDESSA 5 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

biały połysk 516 171 516 170  

 

biały połysk/chrom
bez korka automat. 516 069

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 187 mm

Uwaga:

 

Gotowy otwór pod baterię

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

 

 

 

 
 



171

Z
le

w
o

zm
yw

ak
i 

ce
ra

m
ic

zn
e

BLANCO IDESSA 5 S
BLANCO ceramika
Harmonijne połączenie materiału i formy

Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne 

wzornictwo

Elegancki odpływ

Standardowo wyposażony w korek automatyczny

Ładny kształt listwy pod baterię

Opcjonalnie dostępna deska do krojenia  

z drewna jesionowego

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 50/2

     
516 085 515 399 517 666  518 722

 

BLANCO IDESSA 5 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

czarny 516 082    

 

czarny/chrom
z korkiem automat. 516 075

 

 

bazaltowy 516 983    

 

bazaltowy/chrom
z korkiem automat. 517 647

 

 

szarość aluminium 516 081    

 

szarość aluminium/
chrom
516 074
 

z korkiem automat.

 

biały połysk 516 076    

 

biały połysk/chrom
z korkiem automat. 516 069

 

 

biały mat 516 077    

 

biały mat/chrom
z korkiem automat. 516 070

 

 

magnolia połysk 519 604    

 

magnolia połysk/
chrom
519 748
 

z korkiem automat.

 

jaśmin 516 079    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 516 072

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 187 mm

Uwaga: 

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka 

automatycznego

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO IDESSA XL 6 S
BLANCO ceramika
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

Akcesoria opcjonalne: deska do krojenia  

z drewna jesionowego

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 60/3

     
516 085 515 399 517 666  518 724

 

BLANCO IDESSA XL 6 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

czarny 520 315    

 

czarny/chrom
z korkiem automat. 516 075

 

 

bazaltowy 520 314    

 

bazaltowy/chrom
z korkiem automat. 517 647

 

 

szarość aluminium 520 313    

 

szarość aluminium/
chrom
516 074
 

z korkiem automat.

 

biały połysk 520 308    

 

biały połysk/chrom
z korkiem automat. 516 069

 

 

biały mat 520 310    

 

biały mat/chrom
z korkiem automat. 516 070

 

 

magnolia połysk 520 309    

 

magnolia połysk/
chrom
519 748
 

z korkiem automat.

 

jaśmin 520 312    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 516 072

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

Uwaga:

 

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka 

automatycznego

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO IDESSA 6 S
BLANCO ceramika
Harmonia materiału i formy

Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne 

wzornictwo

Elegancka komora dodatkowa

Ładny kształt listwy na baterię

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  BLANCO SELECT 60/3

     
516 085 517 666   518 724

 

BLANCO IDESSA 6 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

biały połysk 516 028 516 027  

 

biały połysk/chrom
bez korka automat. 516 069

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/100 mm

Uwaga: 

Gotowy otwór pod baterię

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korki 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO IDESSA 6 S
BLANCO ceramika
Harmonia materiału i formy

Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne 

wzornictwo

Elegancka komora dodatkowa

Ładny kształt listwy na baterię

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 60/3

     
516 085 515 399 517 666  518 724

 

BLANCO IDESSA 6 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

czarny 516 006    

 

czarny/chrom
z korkiem automat. 516 075

 

 

bazaltowy 516 984    

 

bazaltowy/chrom
z korkiem automat. 517 647

 

 

szarość aluminium 516 005    

 

szarość aluminium/
chrom
516 074
 

z korkiem automat.

 

biały połysk 516 000    

 

biały połysk/chrom
z korkiem automat. 516 069

 

 

biały mat 516 001    

 

biały mat/chrom
z korkiem automat. 516 070

 

 

magnolia połysk 519 605    

 

magnolia połysk/
chrom
519 748
 

z korkiem automat.

 

jaśmin 516 003    

 

jaśmin/chrom
z korkiem automat. 516 072

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/100 mm

Uwaga: 

Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka 

automatycznego

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rami 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO IDESSA 8 S 
BLANCO IDESSA 9
BLANCO ceramika
Harmonijne połączenie materiału i formy

Przestronne, symetrycznie umieszczone komory

Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne 

wzornictwo

Ładny kształt listwy na baterię

  

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
517 666    517 467

 

BLANCO IDESSA 8 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

biały połysk 516 938 516 939  

 

biały połysk/chrom
bez korka automat. 516 069

 

Uwaga:

Gotowy otwór pod baterię

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/185 mm

350350
28

728

39
4

1160

40

53
50

0

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
517 666    517 467

 

BLANCO IDESSA 9
BLANCO ceramika

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

biały połysk 516 940    

 

biały połysk/chrom
bez korka automat. 516 069

 

Uwaga:

Gotowy otwór pod baterię

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185/185 mm

860

50
0

53
39

4

40
376376

780

28

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TOLON 
Naturalna ceramika - nowoczesny wygląd 

Nowa rodzina zlewozmywaków BLANCO 

TOLON to nowoczesny akcent w niższym 

segmencie cenowym.

Odrębnie poprowadzone linie i podwyż-

szona krawędź wokół zlewozmywaka 

nadają świeżości każdej kuchni. A to 

wszystko z wypróbowanego materiału 

jakim jest ceramika.

Wszystkie modele dostępne są 

w wersjach z komorą po prawej i po 

lewej stronie, przeznaczone do montażu 

w szafkach o najbardziej popularnych 

wymiarach: 45 lub 60 cm.

Zlewozmywaki BLANCO TOLON są odwracalne 

i dostępne w wersji z korkiem automatycznym.

BLANCO TOLON 45 S: komfort podczas zmywa-

nia naczyń w kompaktowym formacie.

Nowoczesny detal: podwyższona krawędź wokół 

zlewozmywaka.

Przestronna komora w rozmiarze XL w modelu 

BLANCO TOLON XL 6 S zapewnia jeszcze więcej 

miejsca podczas zmywania naczyń.
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BLANCO TOLON 45 S
BLANCO ceramika
Naturalna ceramika o nowoczesnym wyglądzie

Nowoczesny, prosty kształt

Komfort pracy w kompaktowej formie

Podwyższone krawędzie wokół całego 

zlewozmywaka

Do montażu w szafce o szerokości 45 cm

Zlewozmywak odwracalny

  

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
517 666    517 467

 

BLANCO TOLON 45 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO MIDA

 

biały połysk 520 319    

 

chrom
z korkiem automat. 517 742

 

 

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
517 666    517 467

 

BLANCO TOLON 45 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO MIDA

 

biały połysk 520 422 520 423  

 

chrom
bez korka automat. 517 742

 

 

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO TOLON 6 S
BLANCO ceramika
Naturalna ceramika o nowoczesnym wyglądzie

Nowoczesny, prosty kształt

Komora dodatkowa zapewnia komfort pracy

Podwyższone krawędzie wokół całego 

zlewozmywaka

Do montażu w szafce o szerokości 60 cm

Zlewozmywak odwracalny

  

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

   BLANCO SELECT 60/3

     
517 666    518 724

 

BLANCO TOLON 6 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO MILA-S

 

biały połysk 520 320    

 

chrom
z korkiem automat. 519 810

 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/90 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korki 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ wyposażone w sitka, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

   BLANCO SELECT 60/3

     
517 666    518 724

 

BLANCO TOLON 6 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO MILA-S

 

biały połysk 520 424 520 425  

 

chrom
bez korka automat. 519 810

 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/90 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korki 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TOLON XL 6 S
BLANCO ceramika
Naturalna ceramika o nowoczesnym wyglądzie

Nowoczesny, prosty kształt

Przestronna komora w rozmiarze XL zapewnia 

jeszcze więcej miejsca podczas zmywania 

naczyń

Podwyższone krawędzie wokół całego 

zlewozmywaka

Do montażu w szafce o szerokości 60 cm

Zlewozmywak odwracalny

  

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

   BLANCO SELECT 60/3

     
517 666    518 724

 

BLANCO TOLON XL 6 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO MILA-S

 

biały połysk 520 321    

 

chrom
z korkiem automat. 519 810

 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

   BLANCO SELECT 60/3

     
517 666    518 724

 

BLANCO TOLON XL 6 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO MILA-S

 

biały połysk 520 426 520 427  

 

chrom
bez korka automat. 519 810

 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO PALONA 6
BLANCO ceramika PuraPlus®

Nowoczesny klasyk z ceramiki
Purystyczne wzornictwo do nowoczesnych 

kuchni

Płasko ukształtowane krawędzie

Przestronna, głęboka komora z listwą na baterię

Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®

Do szafki 60 cm

Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia 

z drewna bukowego, którą można nałożyć na 

komorę, co usprawnia przebieg prac kuchennych

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  BLANCO SELECT 60/3

     
232 905    518 724

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 185 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z kor-

kiem 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

 

 

 Z przyjazną dla środowiska 
powłoką PuraPlus®

BLANCO PALONA 6 Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

  

czarny 520 929    

 

czarny
z korkiem automat. 516 708

 

  

bazaltowy 520 928    

 

bazaltowy
z korkiem automat. 517 643

 

  

szarość aluminium 520 927    

 

szarość aluminium
z korkiem automat. 516 709

 

 

biały połysk 520 922    

 

biały połysk
z korkiem automat. 516 710

 

 

 

biały mat 520 924    

 

biały mat
z korkiem automat. 516 711

 

magnolia połysk 520 923    

 

magnolia połysk
z korkiem automat. 516 750

 

 

jaśmin 520 926    

 

jaśmin
z korkiem automat. 516 712
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Centrum kuchenne ze stali szlachetnej 
Klasyczne. Ponadczasowe. Piękne.

 

Najwyższa jakość

BLANCO stosuje wyłącznie stal szlachet-

ną najwyższej jakości, która jest selek-

cjonowana wg. określonych kryteriów 

i której jakość podlega ścisłej kontroli. 

Doświadczenie w zakresie obróbki stali 

jest dopełnieniem wysokiej jakości.

Neutralność w kontakcie z żywnością

Stal szlachetna nie wpływa na wygląd ani 

na smak produktów spożywczych. 

Higiena

Powierzchnia stali szlachetnej BLANCO 

jest gładka i nie porowata. Różnorodne 

możliwości zastosowania stali szlachetnej 

w przemyśle spożywczym podkreślają jej 

doskonałe właściwości higieniczne.

Wytrzymałość
Stal szlachetna jest wytrzymała, amorty-

zuje uderzenia. Naczynie, które wpadnie 

do komory stalowego zlewozmywaka nie 

rozbije się tak łatwo.

Łatwość pielęgnacji
Stal szlachetna BLANCO zachowuje 

swoją wartość i piękno przez dziesiątki 

lat, mimo iż nie wymaga zbyt wymagają-

cej pielęgnacji. 

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 niektóry-

mi produktami spożywczymi (np. kawą, 

herbatą, owocami i warzywami).

Odporność na wysokie temperatury 

i światło

Stal szlachetna jest odporna na wysokie 

temperatury do 300 °C. Również dłu-

gotrwały kontakt ze światłem słonecz-

nym nie ma wpływu na kolor i strukturę 

materiału.

Zdolność do regeneracji

Stal szlachetna ma zdolność do cią-

głej regeneracji. Pod wpływem tlenu na 

powierzchni stali nierdzewnej tworzy się 

warstwa pasywna, która zapewnia odpor-

ność na korozję.

Nierdzewność

Stal szlachetna jest nierdzewna. Mogą 

się na niej pojawić plamy rdzy obcego 

pochodzenia, spowodowane np. pozo-

stawieniem na ociekaczu lub w komorze 

zardzewiałej puszki. Takie ślady rdzy 

można jednak z łatwością usunąć.
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BLANCO DIVON II 45 S-IF
stal szlachetna gładka
Ikona stylu i nowoczesności

Ekskluzywny, doskonały pod względem formy 

zlewozmywak

Perfekcyjnie dopasowane kształty i powierzchnie

Komory o prostych liniach, z eleganckim 

promieniem zaokrąglenia wynoszącym 10 mm

Duża pojemność komory o optymalnie 

wykorzystanej powierzchni

Linia produktowa pozwalająca się wkomponować 

w niemal każdą aranżację kuchni

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 45/2

    
230 970 231 396 515 399 517 666 518 721

 

BLANCO DIVON II 45 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 519 816 519 815  

 

chrom
z korkiem automat. 512 402

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 195 mm

Nie ma możliwości wykonania 

dodatkowych otworów. W przypadku 

montażu dozownika płynu do mycia 

naczyń należy zainstalować dozownik 

w otworze przeznaczonym na dźwignię 

korka automatycznego, wówczas korek 

automatyczny należy zastąpić korkiem 

manualnym.

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

 

 

 

 
 

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku  pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdą Państwo w naszym katalogu internetowym.
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BLANCO DIVON II 5 S-IF
stal szlachetna gładka
Ikona stylu i nowoczesności

Ekskluzywny, doskonały pod względem formy 

zlewozmywak

Perfekcyjnie dopasowane kształty i powierzchnie

Komory o prostych liniach, z eleganckim 

promieniem zaokrąglenia wynoszącym 10 mm

Duża pojemność komory o optymalnie 

wykorzystanej powierzchni

Linia produktowa pozwalająca się wkomponować 

w niemal każdą aranżację kuchni

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 50/2

    
230 970 231 396 515 399 517 666 518 722

 

BLANCO DIVON II 5 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 519 818 519 817  

 

chrom
z korkiem automat. 512 402

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 195 mm

Nie ma możliwości wykonania 

dodatkowych otworów. W przypadku 

montażu dozownika płynu do mycia 

naczyń należy zainstalować dozownik 

w otworze przeznaczonym na dźwignię 

korka automatycznego, wówczas korek 

automatyczny należy zastąpić korkiem 

manualnym.

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

 

 

 

 
 

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku  pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdą Państwo w naszym katalogu internetowym.
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BLANCO DIVON II 6 S-IF
stal szlachetna gładka
Ikona stylu i nowoczesności

Ekskluzywny, doskonały pod względem formy 

zlewozmywak

Perfekcyjnie dopasowane kształty i powierzchnie

Komory o prostych liniach, z eleganckim 

promieniem zaokrąglenia wynoszącym 10 mm

Duża pojemność komór o optymalnie 

wykorzystanej powierzchni

Linia produktowa pozwalająca się wkomponować 

w niemal każdą aranżację kuchni

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka Deska do krojenia 

ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 230 970 515 399 517 666 518 726

 

BLANCO DIVON II 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 519 820 519 819  

 

chrom
z korkiem automat. 512 402

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 195/135 mm

Nie ma możliwości wykonania 

dodatkowych otworów. W przypadku 

montażu dozownika płynu do mycia 

naczyń należy zainstalować dozownik 

w otworze przeznaczonym na dźwignię 

korka automatycznego, wówczas korek 

automatyczny należy zastąpić korkiem 

manualnym.

W cenie zawarte są

odsączarka wielofunkcyjna ze stali 

szlachetnej (do zawieszenia w komorze 

głównej), armatura przelewowo-

odpływowa, korek 3 ½‘‘ z sitkiem,  

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

 

 

 

 
 

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku  pytań zapraszamy do kontaktu.

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdą Państwo w naszym katalogu internetowym.
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BLANCO DIVON II 8-IF 
BLANCO DIVON II 8 S-IF
stal szlachetna gładka
Ikona stylu i nowoczesności

Ekskluzywny, doskonały pod względem formy 

zlewozmywak

Perfekcyjnie dopasowane kształty i powierzchnie

Komory o prostych liniach, z eleganckim 

promieniem zaokrąglenia wynoszącym 10 mm

Duża pojemność komór o optymalnie 

wykorzystanej powierzchni

Linia produktowa pozwalająca się wkomponować 

w niemal każdą aranżację kuchni

  

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka Ociekacz z czarnego 
tworzywa

Korek SensorControl-BSC® BLANCO COMPACT ECON

    
230 970 231 396 230 734 515 399 516 606

 

BLANCO DIVON II 8-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 519 821    

 

chrom
z korkiem automat. 512 402

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów. W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze 

przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego, wówczas korek automatyczny należy zastąpić korkiem manualnym.

 

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku  pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdą Państwo w naszym katalogu internetowym.

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 195/195 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korki 

3 ½‘‘ wyposażone w sitka, korek auto-

matyczny do jednej z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO COMPACT ECON

    
230 970 231 396 515 399 517 666 516 606

 

BLANCO DIVON II 8 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 519 823 519 822  

 

chrom
z korkiem automat. 512 402

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów. W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze 

przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego, wówczas korek automatyczny należy zastąpić korkiem manualnym.

 

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku  pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdą Państwo w naszym katalogu internetowym.

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 195/195 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korki 

3 ½‘‘ wyposażone w sitka, korek auto-

matyczny do jednej z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO STATURA 6-IF
stal szlachetna gładka
Funkcjonalne wzornictwo i różnorodność 
kombinacji

Szlachetny wygląd, nowoczesny kształt

Większa swoboda ruchu dzięki komorom 

umieszczonym centralnie jedna za drugą

Kompaktowy zlewozmywak z umieszczoną  

z boku podwyższoną listwą na baterię

Modny kształ przelewu i sitka

Płaska krawędź IF

Różnorodne, wielofunkcyjne akcesoria: 

czarna, satynowa, szklana deska do krojenia, 

wielofunkcyjna odsączarka i tacka dostępne za 

dodatkową opłatą

Akcesoria opcjonalne Sortownik

290

3
5

0

     
Deska do krojenia  
z czarnego, satynowego 
szkła hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Tacka wielofunkcyjna ze 
stali szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3

    
221 448 220 415 220 416 517 666 518 724

 

BLANCO STATURA 6-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 514 484    

 

w kolorze stali
bez akcesoriów 512 404

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/28 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

345

17
5

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rami 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO STATURA 6-IF 
Crystal
stal szlachetna gładka
Funkcjonalne wzornictwo i różnorodność 
kombinacji połączonej z doskonałą estetyką 
szkła

Elegancki, zwarty wygląd dzięki szklanej pokrywie 

Crystal-Deck

Prosty, minimalistyczny i stylowy wygląd w wersji 

z białym lub czarnym szkłem

Funkcjonalna komora główna i druga komora 

dodatkowa wykonane ze stali szlachetnej

Dopasowana listwa na baterię z ergonomicznie 

umieszczoną baterią

 

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Pokrywa Crystal-Deck  
z białego, satynowego szkła 
hartowanego 
 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Tacka wielofunkcyjna ze 
stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
  515 399 518 726

 

BLANCO STATURA 6-IF 
Crystal

Materiał/kolor Lewa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO ELOS One

 

stal szlachetna gładka 516 101    

 

chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 557
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/28 mm

Brak możliwości wycięcia dodatkowego 

otworu

W cenie zawarte są

pokrywa Crystal-Deck z białego, satynowe-

go szkła hartowanego, perforowana odsą-

czarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, 

tacka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, 

armatura przelewowo-odpływowa z kor-

kami 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Pokrywa Crystal-Deck  
z czarnego, satynowego 
szkła hartowanego 
 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Tacka wielofunkcyjna ze 
stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
  515 399 518 726

 

BLANCO STATURA 6-IF 
Crystal

Materiał/kolor Lewa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO ELOS One

 

stal szlachetna gładka 516 029    

 

chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

517 557
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/28 mm

Brak możliwości wycięcia dodatkowego 

otworu

W cenie zawarte są

pokrywa Crystal-Deck z czarnego, 

satynowego szkła hartowanego, perfo-

rowana odsączarka wielofunkcyjna ze 

stali szlachetnej, tacka wielofunkcyjna ze 

stali szlachetnej, armatura przelewowo-

-odpływowa z korkami 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ 

wyposażonymi w sitka, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO ANDANO
Harmonia stali szlachetnej 

Wyjątkowo eleganckie komory 

ANDANO dostępne są teraz jako 

zlewozmywak w dwóch wariantach. 

Cechą charakterystyczną dla tego 

zlewozmywaka jest umieszczona z boku 

listwa na baterię oraz prosty ociekacz 

w dwóch wymiarach, który stanowi 

uzupełnienie przestronnej komory. 

Wielofunkcyjna odsączarka i dostępna 

opcjonalnie szklana deska do krojenia 

tworzą fascynujące połączenie, które 

nie tylko przyciąga wzrok ale sprawdza 

się również podczas użytkowania.

Wszystkie funkcjonalne elementy  

wspaniale się komponują ze 

spokojną formą, z której  

BLANCO ANDANO jest już znane. 

Kompletny program komór  

znajdą Państwo na stronie  

272-282.

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact: Wersja z kompaktowym ociekaczem zapewnia  

komfort również przy niedużej ilości dostępnego miejsca.

Stylowe i funkcjonalne: akcesoria idealnie dopa-

sowane do zlewozmywaków ANDANO stanowią 

wyjątkowe połączenie formy i funkcjonalności.
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Komora XL: nowoczesna i niepowtarzalna komora 

o wąskim promieniu zaokrąglenia zapewnia dużą 

pojemność i maksymalną powierzchnię użytkową.

Harmonijna stylistyka: zawieszana w komorze 

odsączarka łączy się płynnie i elegancko z formą 

zlewozmywaka.

Umieszczona z boku listwa na baterię: bateria  

i pokrętło korka są w każdej chwili łatwo dostęp-

ne. Praktyczne rozwiązanie również do montażu 

przy oknie.
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BLANCO ANDANO  
XL 6 S-IF
stal szlachetna gładka
Harmonia stali szlachetnej

Elegancki, nowoczesny wygląd  

z wielofunkcyjnymi elementami

Nowoczesny kształt komory z wąskimi 

narożnikami i promieniem zaokrąglenia komory 

oraz z zakrytym przelewem C-overflow.

Obszerna komora zapewnia maksymalne 

wykorzystanie przestrzeni

Zawieszana w komorze odsączarka dopasowana 

do designu zlewozmywaka

Umieszczona z boku listwa na baterię - wygodne 

i praktyczne rozwiązanie również do montażu 

przy oknie

Wyposażenie opcjonalne: przesuwana deska do 

krojenia z matowego, granatowego szkła

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia  
z granatowego szkła 
hartowanego 

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/4 Orga

    
 232 846 515 399  520 783

 

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Mini

 

stal szlachetna gładka 521 011 521 012  

 

chrom
 519 843

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 210 mm

 

W cenie zawarte są

wielofunkcyjna odsączarka, armatura 

przelewowo-odpływowa, korek automa-

tyczny 3 ½‘‘ z sitkiem i z pokrętłem ze 

stali szlachetnej nr art. 119 293, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)
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BLANCO ANDANO  
XL 6 S-IF Compact
stal szlachetna gładka
Harmonia stali szlachetnej

Elegancki, nowoczesny wygląd  

z wielofunkcyjnymi elementami

Kompaktowa wersja zapewniająca komfort na 

niewielkiej przestrzeni

Nowoczesny kształt komory z wąskimi 

narożnikami i promieniem zaokrąglenia komory 

oraz z zakrytym przelewem C-overflow.

Obszerna komora zapewnia maksymalne 

wykorzystanie przestrzeni

Zawieszana w komorze odsączarka dopasowana 

do designu zlewozmywaka

Umieszczona z boku listwa na baterię - wygodne  

i praktyczne rozwiązanie również do montażu przy oknie

Wyposażenie opcjonalne: przesuwana deska 

do krojenia z matowego, granatowego szkła

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia  
z granatowego szkła 
hartowanego 

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 232 846 515 399  518 726

 

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 
Compact

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Mini

 

stal szlachetna gładka 521 013 521 014  

 

chrom
 519 843

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 210 mm

 

W cenie zawarte są

wielofunkcyjna odsączarka, armatura 

przelewowo-odpływowa, korek automa-

tyczny 3 ½‘‘ z sitkiem i z pokrętłem ze 

stali szlachetnej nr art. 119 293, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)
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BLANCO AXIS II 45 S-IF
stal szlachetna gładka
Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

Standardowo możliwość łączenia z akcesoriami 

Steamer System

Ujmujący, estetyczny kontur obszernej komory

Nowoczesny wygląd dzięki przestronnemu 

wnętrzu i powierzchni z wyraźnie zaznaczonymi 

przejściami i konsekwentnie poprowadzonym 

konturem

Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej 

osi

Przesuwana deska do krojenia usprawnia 

przygotowywanie potraw

Posiada krawędzie umożliwiające odstawianie 

deski do krojenia lub blach do pieczenia

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia ze szkła 
w kolorze mlecznym

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 45/2

     
 225 331 224 787 515 399 518 721

 

BLANCO AXIS II 45 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS

 

stal szlachetna gładka 516 527    

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 183
 

z korkiem automat., 
z akcesoriami

 Możliwość montażu na równi z blatem

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/40 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

60

51
0 20

3 0 10

550 1 11
2

6

63

3

50 5

R15

15 66

0 1
5

20

W cenie zawarte są

przesuwana deska do krojenia ze szkła  

w kolorze mlecznym, armatura 

przelewowo-odpływowa, korek 3 ½ z 

sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO AXIS II 5 S-IF
stal szlachetna gładka
Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

Standardowo możliwość łączenia z akcesoriami 

Steamer System

Ujmujący, estetyczny kontur obszernej komory

Nowoczesny wygląd dzięki przestronnemu 

wnętrzu i powierzchni z wyraźnie zaznaczonymi 

przejściami i konsekwentnie poprowadzonym 

konturem

Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej 

osi

Przesuwana deska do krojenia usprawnia 

przygotowywanie potraw

Posiada krawędzie służące do odstawiania deski 

do krojenia lub blach do pieczenia

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia ze szkła 
w kolorze mlecznym

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

     
  225 331 224 787 518 722

 

BLANCO AXIS II 5 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 516 528    

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 184
 

z korkiem automat., 
z akcesoriami

 Możliwość montażu na równi z blatem

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/60 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

15

51
0

165

5

11
5

2
0

3 0

20

500 16

R15

17
5

60206 51 5

W cenie zawarte są

przesuwana deska do krojenia ze szkła 

w kolorze mlecznym, perforowana 

odsączarka ze stali szlachetnej, armatura 

przelewowo-odpływowa, korki 3 ½‘‘ i 1 ½‘‘ 

wyposażone w sitka, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO AXIS II 6 S-IF 
Steamer System-Edition
stal szlachetna gładka
Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

Specjalny model zawierający dopasowane 

akcesoria Steamer System

Ujmujący, estetyczny kontur obszernej komory

Nowoczesny wygląd dzięki przestronnemu 

wnętrzu i powierzchni z wyraźnie zaznaczonymi 

przejściami i konsekwentnie poprowadzonym 

konturem

Standardowo w cenie zawarte są: BLANCO 

CARRIER Tacka ze stali szlachetnej ułatwiająca 

przygotowywanie potraw przy zlewozmywaku 

i ich przenoszenie do piekarnika, deska do 

krojenia z drewna orzechowego, odsączarka

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

BLANCO CARRIER Tacka ze 
stali szlachetnej

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
   517 666 520 782

 

BLANCO AXIS II 6 S-IF 
Steamer System-Edition

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 516 533 516 534  

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 184
 

z korkiem automat., 
z akcesoriami

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/110 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

52 3
0

3

1 03 05
20

51
0

1000

555

65125

1
5

11
0

1332 5

W cenie zawarte są

deska do krojenia z drewna orzechowe-

go, odsączarka wielofunkcyjna ze stali 

szlachetnej, BLANCO CARRIER Tacka ze 

stali szlachetnej, armatura przelewowo-

odpływowa, dwa korki 3 ½‘‘ wyposażone 

w sitka, w komorze głównej korek automa-

tyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr 

art. 119 293
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BLANCO AXIS II 6 S-IF 
BLANCO AXIS II 6 S-IF 
Edition
stal szlachetna gładka
Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

Standardowo możliwość łączenia z akcesoriami 

Steamer System

Ujmujący, estetyczny kontur obszernej komory

Nowoczesny wygląd dzięki przestronnemu 

ukształtowaniu powierzchni, z wyraźnie 

zaznaczonymi przejściami i konsekwentnie 

poprowadzonym konturem

Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej 

osi

Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia  

w komorze głównej ułatwia np. obieranie warzyw

Przesuwana deska do krojenia

 

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia ze szkła 
w kolorze mlecznym

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Tacka wielofunkcyjna ze 
stali szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
  220 145 515 399 518 726

 

BLANCO AXIS II 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 516 529 516 530  

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 184
 

z korkiem automat., 
z akcesoriami

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/110 mm

52 3
0

3

1 03 05
20

51
0

1000

555

65125

W cenie zawarte są

przesuwana deska do krojenia ze szkła 

w kolorze mlecznym, perforowana 

odsączarka wielofunkcyjna ze stali szla-

chetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 

dwa korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka,  

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
orzechowego

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Tacka wielofunkcyjna ze 
stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/2 Orga

     
   507 829 518 725

 

BLANCO AXIS II 6 S-IF 
Edition

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna gładka 516 531 516 532  

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 184
 

z korkiem automat., 
z akcesoriami

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/110 mm

52 3
0

3

1 03 05
20

51
0

1000

555

65125

W cenie zawarte są

deska do krojenia z drewna orzechowego, 

odsączarka i tacka ze stali szlachetnej, ar-

matura przelewowo-odpływowa, dwa korki 

3 ½‘‘ wyposażone w sitka, w komorze 

głównej korek automatyczny z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO RONIS-IF
stal szlachetna gładka
Niezwykły, okrągły zlewozmywak:  
duży i wszechstronny

Przestronna okrągła komora o eleganckim 

wyglądzie

Do montażu wpuszczanego, również na równi  

z blatem

Precyzyjne kontury i wyraziste promienie

Duża powierzchnia użytkowa zapewniająca 

wygodne przygotowywanie potraw oraz mycie 

nieporęcznych naczyń

Innowacyjne akcesoria: czarna, satynowa, 

szklana deska do krojenia, podstawka  

z dwiema stalowymi miseczkami ułatwiająca 

przygotowywanie posiłków

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z 
czarnego, satynowego szkła 
hartowanego 

Stojak z 2 miseczkami 
(perforowaną i 
nieperforowaną) 

BLANCO PIONA Dozownik Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
224 451 224 842 515 991 515 399 518 726

 

BLANCO RONIS-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S

 

stal szlachetna gładka 518 493    

 

chrom
z korkiem automat. 520 767

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Promień komory: Ø 530 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

O
48

0
O

53
0

600

O
51

4

300

300

17
0

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO STRATO Pro-IF
stal szlachetna gładka
Jednokomorowy zlewozmywak z wyraźnym 
profilem

Ergonomicznie umieszczona komora i płaskie 

krawędzie IF

Elegancka, obszerna komora z zaznaczonym 

konturem

Szklaną deskę do krojenia utrzymaną w srebrnej 

tonacji, można przesuwać po całej długości 

zlewozmywaka

Nowoczesny ociekacz z funkcjonalną 

powierzchnią roboczą, otoczony wysoką 

krawędzią

Powiększona komora z zakrytym przelewem 

C-overflow® i nowoczesnym korkiem

Możliwość tradycyjnego montażu wpuszczanego 

i na równi z blatem

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 
 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/2 Orga

    
224 787 507 829 515 399 518 725

 

BLANCO STRATO Pro-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S Mini

 

stal szlachetna gładka 516 758 516 759  

 

chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

519 843
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

W cenie zawarte są

przesuwana deska do krojenia ze 

srebrnego szkła hartowanego, armatura 

przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 

3 ½‘‘, korek automatyczny z pokrętłem ze 

stali szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCODELTA-IF
stal szlachetna gładka
Funkcjonalność i estetyka w szafce narożnej

Ergonomiczna komora w kształcie trapezu  

(z przodu szersza, z tyłu węższa)

Długa przekątna komory umożliwia namaczanie 

całej patelni

Maksymalny stan wody regulowany jest 

przelewem do komory dodatkowej

Obniżony ociekacz będący jednocześnie 

obszarem roboczym

Obszerna komora dodatkowa z perforowaną 

odsączarka ze stali szlachetnej

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO COMPACT ECON

     
 513 484 515 399 517 666 516 606

 

BLANCODELTA-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

 

stal szlachetna gładka 514 626    

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 182
 

z korkiem automat.,  
z odsączarką

 Możliwość montażu na równi z blatem

90x90/70 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/120 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

 

Wskazówki:

Szafka dolna w zabudowie szeregowej 

powinna mieć co najmniej 70 cm 

szerokości. Przy takim montażu należy 

użyć blatu o szerokości min. 65 cm.

2
9
0

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa  

z dwoma otworami 3 ½‘‘ i jednym 1 ½‘‘ 

wyposażonymi w sitka, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

Montaż narożny

Montaż szeregowy
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BLANCO VEKTRIS 6 S-IF
stal szlachetna gładka
Najwyższy komfort w klasycznej formie

Wysoką funkcjonalność zapewniają optymalnie 

dopasowane akcesoria

Duża, wygodna, częściowo przesuwana, 

wielofunkcyjna deska do krojenia

Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej, 

którą można umieścić również w komorze 

głównej

Do wyboru: dwie deski z drewna bukowego

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
 217 950 507 829 517 666 518 726

 

BLANCO VEKTRIS 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO QUATURA-S

 

stal szlachetna gładka 514 627 514 628  

 

chrom
z korkiem automat.,  
z odsączarką

517 185
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/130 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

3
1
4

W cenie zawarte są

odsączarka wielofunkcyjna ze stali szla-

chetnej, armatura przelewowo-odpływowa 

z dwoma otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi  

w sitka, w komorze głównej korek automa-

tyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr 

art. 119 293
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BLANCO CLASSIC Pro  
45 S-IF
stal szlachetna gładka
Zawsze modny

Zawsze modny kształt, komora główna o prostym 

zarysie i z nowoczesnym korkiem

Płaskie krawędzie IF do montażu nakładanego 

lub na równi z blatem

Duża komora główna, z możliwością zawieszenia 

w niej odsączarki

Model odwracalny

Praktyczny dodatkowy odpływ

Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 45/2

     
514 650 225 253 507 829 517 666 518 721

 

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO

 

stal szlachetna gładka 516 842    

 

chrom
z korkiem automat. 517 599

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 170 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek z sitkiem 3 ½‘‘, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO CLASSIC Pro  
5 S-IF
stal szlachetna gładka
Zawsze modny

Zawsze modny kształt

Komora główna o prostym zarysie, wyposażona 

w nowoczesny korek

Płaskie krawędzie IF do montażu nakładanego 

lub na równi z blatem

Duża komora główna, z możliwością zawieszenia 

w niej odsączarki

Model odwracalny

Praktyczny, dodatkowy odpływ z odsączarką ze 

stali szlachetnej

Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

     
 514 650 225 253 507 829 518 722

 

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

stal szlachetna gładka 516 849    

 

chrom
z korkiem automat.,  
z odsączarką

517 648
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 170/38.5 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa, 

korek z sitkiem 3 ½‘‘, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO CLASSIC Pro 6 
S-IF
stal szlachetna gładka
Zawsze modny

Zawsze modny kształt, komora główna o prostym 

zarysie i z nowoczesnym korkiem

Płaskie krawędzie IF do montażu nakładanego 

lub na równi z blatem

Duża komora główna, z możliwością zawieszenia 

w niej odsączarki

Model odwracalny

Centralnie umieszczona, praktyczna komora 

dodatkowa

Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/2 Orga

     
 514 650 507 829 517 666 518 725

 

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

 

stal szlachetna gładka 516 852    

 

chrom
z korkiem automat.,  
z odsączarką

517 648
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 170/130 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa,  

dwa korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka,  

w komorze głównej korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO CLASSIC 40 S
stal szlachetna gładka

Komfortowy zlewozmywak wpuszczany  

z ociekaczem zajmujący naprawdę niewiele 

miejsca

Ponadczasowy wzór wykonany ze stali 

szlachetnej

Niepowtarzalny! Wraz z baterią pasuje do szafki 

„czterdziestki‘‘

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO COMPACT ECON

     
225 362 210 521 517 666  516 606

 

BLANCO CLASSIC 40 S
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO II

 

stal szlachetna gładka 511 124 511 125  

 

chrom
bez korka automat. 514 879

 

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ wyposażony w sitko
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BLANCO CLASSIC 4 S-IF
stal szlachetna gładka
Klasyczny, funkcjonalny model zlewozmywaka

Komfort na niewielkiej przestrzeni

Zlewozmywak o ponadczasowym wzornictwie, 

wykonany ze stali szlachetnej

Płaskie krawędzie IF umożliwiają tradycyjny 

montaż wpuszczany i na równi z blatem

BLANCO CLASSIC 4 S
stal szlachetna gładka

Komfortowy zlewozmywak wpuszczany  

z ociekaczem zajmujący naprawdę niewiele 

miejsca

Ponadczasowy wzór wykonany ze stali 

szlachetnej

Niepowtarzalny! Wraz z baterią pasuje do szafki 

„czterdziestki‘‘

 

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 45/2

     
225 362 210 521 507 829 517 666 518 721

 

BLANCO CLASSIC 4 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO TIVO

 

stal szlachetna gładka 518 766 518 767  

 

chrom
bez korka automat. 517 599

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 45/2

     
225 362 224 787 507 829 517 666 518 721

 

BLANCO CLASSIC 4 S
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna gładka 507 701 507 702  

 

chrom
bez korka automat. 514 847

 

Uwaga:

Przy montażu baterii konieczne może być wycięcie otworu w bocznej ścianie szafki.

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO CLASSIC 45 S-IF
stal szlachetna gładka
Funkcjonalny CLASSIC

Komfort na niewielkiej przestrzeni

Zlewozmywak wpuszczany z ociekaczem

Zawsze modny wzór wykonany ze stali 

szlachetnej

Możliwość tradycyjnego montażu wpuszczanego 

i na równi z blatem

BLANCO CLASSIC 45
stal szlachetna gładka

Komfortowy zlewozmywak wpuszczany  

z ociekaczem zajmujący naprawdę niewiele 

miejsca

Ponadczasowy wzór wykonany ze stali 

szlachetnej

Niepowtarzalny! Wraz z baterią 

pasuje do szafki „czterdziestki‘‘ 

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

  BLANCO SELECT 45/2

     
225 362 507 829   518 721

 

BLANCO CLASSIC 45 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna gładka 516 854 516 855  

 

chrom
bez korka automat. 514 847

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z korkiem 3 ½‘‘, z sitkiem

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka z szarego 
tworzywa

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 45/2

     
 224 787 230 734 517 666 518 721

 

BLANCO CLASSIC 45
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna gładka 507 986    

 

chrom
z korkiem automat., 
z akcesoriami

514 847
 

 

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/20 mm

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka z szarego twor-

zywa, armatura przelewowo-odpływowa, 

korek automatyczny 3 ½‘‘ z sitkiem  

i z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO CLASSIC 8-IF
BLANCO CLASSIC 8
stal szlachetna gładka
Dwukomorowy CLASSIC

Komfort pracy dzięki dwóm dużym komorom

Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do 

krojenia i kosz na naczynia z suszarką na talerze

 

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO COMPACT ECON

     
225 362 507 829 230 734  516 606

 

BLANCO CLASSIC 8-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna gładka 514 641    

 

chrom
bez korka automat. 514 847

 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/175 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

stalowe korki 3 ½‘‘ z sitkami

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO COMPACT ECON

     
225 362 507 829 230 734  516 606

 

BLANCO CLASSIC 8
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna gładka 507 543    

 

chrom
bez korka automat. 514 847

 

 

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/175 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

stalowe korki 3 ½‘‘ z sitkami
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BLANCO CLASSIC 8 S
stal szlachetna gładka
Dwukomorowy CLASSIC

Komfort pracy dzięki dwóm dużym komorom

Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do 

krojenia i kosz na naczynia z suszarką na talerze

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CARRIER Tacka ze 
stali szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
225 362 210 521 507 829 223 166 516 606

 

BLANCO CLASSIC 8 S
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna gładka 507 643 507 644  

 

chrom
bez korka automat. 514 847

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/175 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

stalowe korki 3 ½‘‘ z sitkami
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BLANCO MULTI/2
stal szlachetna gładka
Dwuipółkomorowy zlewozmywak z serii Softline

Dwie duże komory zapewniają wygodę pracy

Obszerna komora dodatkowa wyposażona  

w perforowaną odsączarkę

Bogata paleta akcesoriów stanowi idealne 

uzupełnienie Państwa zlewozmywaka

Montaż w szafce dolnej o szerokości 100 cm

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

 
450

3
8

3

    
Odsączarka z 
transparentnego, szarego 
tworzywa 

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3

    
 503 089 230 734 517 666 518 724

 

BLANCO MULTI/2
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna gładka 502 081    

 

chrom
z odsączarką tworzywo 
sztuczne

514 847
 

100 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/175/130 mm

Otwór według szablonu

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka z transpa-

rentnego, szarego tworzywa, armatura 

przelewowo-odpływowa z dwoma otwora-

mi 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, otwór  

w komorze dodatkowej nie ma korka i 

pełni funkcję przelewu

 

 

 
 



209

Z
le

w
o

zm
yw

ak
i 

st
al

o
w

e

BLANCO MEDIAN 45 S-IF
stal szlachetna szczotkowana
Estetyka i komfort

Idealne rozwiązanie nie tylko dla dużych kuchni - 

mimo pojemnej komory nie zajmuje wiele miejsca

Wygodna listwa na baterię

Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących 

nieczystości fug

Płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż 

wpuszczany lub na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

365

43
0

    
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
217 610 217 632 208 195 514 238 517 468

 

BLANCO MEDIAN 45 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FILO

  

chrom
z korkiem automat. 518 449 518 450  
bez korka automat. 518 485 518 486  

512 324
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z jednym 

otworem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji  

z korkiem automatycznym)
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BLANCO MEDIAN 45 S
stal szlachetna szczotkowana
Estetyka i komfort

Idealne rozwiązanie nie tylko dla dużych kuchni - 

mimo pojemnej komory nie zajmuje wiele miejsca

Wygodna listwa na baterię

Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących 

nieczystości fug

Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

365

43
0

    
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
217 610 217 632 208 195 514 238 517 468

 

BLANCO MEDIAN 45 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FILO

  

chrom
z korkiem automat. 512 733 512 734  
bez korka automat. 512 660 512 661  

512 324
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z jednym 

otworem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji  

z korkiem automatycznym)
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BLANCO MEDIAN 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana
Estetyka i komfort

Wygodna listwa na baterię

Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących 

nieczystości fug

Ergonomia i funkcjonalność dzięki usytuowanej  

z przodu komorze dodatkowej

Szeroka listwa na baterię

Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

365

43
0

    
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
217 610 217 632 208 195 514 238 517 470

 

BLANCO MEDIAN 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

  

chrom
z korkiem automat. 518 451 518 452  
bez korka automat. 518 487 518 488  

512 405
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/130 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka,  

w komorze głównej korek automatyczny  

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automaty-

cznym)
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BLANCO MEDIAN 6 S
stal szlachetna szczotkowana
Estetyka i komfort

Wygodna listwa na baterię

Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących 

nieczystości fug

Ergonomia i funkcjonalność dzięki usytuowanej  

z przodu komorze dodatkowej

Szeroka listwa na baterię

Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

365

43
0

    
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
217 610 217 632 514 238 208 195 517 470

 

BLANCO MEDIAN 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

512 644 512 647  

 

chrom
512 405
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka
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BLANCO MEDIAN XL  
6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana
Estetyka i komfort

Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących 

nieczystości fug

Wyjątkowo obszerna komora

Przestronna listwa na baterię

Higieniczny, płaski brzeg

 

Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

365

43
0

    
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
217 611 217 632 217 610 208 195 517 470

 

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.

518 453    

 

chrom
512 405
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293

Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

365

43
0

    
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
217 611 217 632 217 610 208 195 517 470

 

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

518 489 518 490  

 

chrom
512 405
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO MEDIAN XL 6 S
stal szlachetna szczotkowana
Estetyka i komfort

Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących 

nieczystości fug

Wyjątkowo obszerna komora

Przestronna listwa na baterię

Higieniczny, płaski brzeg

Akcesoria opcjonalne Sortownik

  

365

43
0

   
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
217 611 217 610 217 632 220 573 517 470

 

BLANCO MEDIAN XL 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

512 737 512 738  

 

chrom
512 405
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem 
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BLANCO MEDIAN 8 S-IF
stal szlachetna szczotkowana
Estetyka i komfort

Dwie jednakowe, duże i głębokie komory

Ładny, estetyczny wygląd dzięki prostemu 

kształtowi

Elegancka, płaska krawędź, bez szczelin,  

w których może osadzać się brud

Komory o jednakowej szerokości i głębokości

Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących 

nieczystości fug

Akcesoria opcjonalne Sortownik

  

365

43
0

   
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
217 610 217 611 217 632 220 573 517 468

 

BLANCO MEDIAN 8 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

  

chrom
z korkiem automat. 518 455 518 456  
bez korka automat. 518 491 518 492  

512 405
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

 pojedynczy korek automatyczny z pokrę-

tłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293  

(w wersji z korkiem automatycznym)
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BLANCO MEDIAN 8 S
stal szlachetna szczotkowana
Estetyka i komfort

Dwie jednakowe, duże i głębokie komory

Ładny, estetyczny wygląd dzięki prostemu 

kształtowi

Elegancka, płaska krawędź, bez szczelin,  

w których może osadzać się brud

Komory o jednakowej szerokości i głębokości

Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących 

nieczystości fug

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

   

365

43
0

  
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
 217 611 217 610 217 632 517 468

 

BLANCO MEDIAN 8 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

512 652 512 653  

 

chrom
512 405
 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka
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BLANCO MEDIAN 9-IF 
BLANCO MEDIAN 9
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesna forma, duża wygoda

Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących 

nieczystości fug

Dwie jednakowe komory zapewniają maksymalny 

komfort pracy

Szeroka listwa na baterię pomieści bez trudu 

dozownik

 

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 313 217 610 217 611 514 238 517 468

 

BLANCO MEDIAN 9-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

518 457    

 

chrom
512 405
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 313 217 610 217 611 514 238 517 468

 

BLANCO MEDIAN 9
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

  Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

512 658    

 

chrom
512 402
 

 

 

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190/190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

otworami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka
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BLANCO LIVIT 45
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni

Komfortowy zlewozmywak jednokomorowy

Przestronna listwa boczna

Możliwość montażu w poprzek szafki dolnej  

o szerokości 50 cm

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
514 651 220 573 517 666  517 468

 

BLANCO LIVIT 45
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ZENOS

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

514 785    

 

chrom
517 801
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko
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BLANCO LIVIT 45 S Salto
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor i stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni

Komfortowy zlewozmywak jednokomorowy

Przestronna listwa boczna

Montaż w szafce o szerokości 45 cm

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
514 651 220 573 517 666  517 468

 

BLANCO LIVIT 45 S Salto
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ZENOS

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 514 786    

 

chrom
517 801
 

 

stal szlachetna dekor

 

chrom
bez korka automat. 514 787    517 801

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko
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BLANCO LIVIT 45 S
BLANCO LIVIT 45 S 
Centric
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni

Umieszczony z boku dodatkowy odpływ

Przestronny ociekacz

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny

 

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
514 651 220 573 517 666  517 468

 

BLANCO LIVIT 45 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ACTIS-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

514 788    

 

chrom
512 913
 

 

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 45/2

     
514 651 218 313 217 611 220 573 518 721

 

BLANCO LIVIT 45 S Centric
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO II

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.

514 790    

 

chrom
514 879
 

 

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z otworem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO LIVIT 5 S Centric
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni dzięki ergonomicznej 
komorze środkowej

Umieszczony z boku dodatkowy odpływ ze 

stalowym wkładem

Przestronny ociekacz

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny

BLANCO LIVIT XL 5 S
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni dzięki ergonomicznej 
komorze środkowej

Przestronny ociekacz

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

 

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

BLANCO SELECT 50/2

     
 514 651 218 313 217 611 518 722

 

BLANCO LIVIT 5 S Centric
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat 
z odsączarką

514 791    

 

chrom
514 847
 

 

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/44.5 mm

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa 

z otworem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko, 

korek automatyczny w komorze głównej

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 50/2

     
514 651 220 573 517 666  518 722

 

BLANCO LIVIT XL 5 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ACTIS-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

515 651    

 

chrom
512 913
 

 

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘ wyposażonym w sitko
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BLANCO LIVIT 6 S
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni dzięki ergonomicznej 
komorze środkowej

Umieszczony z boku dodatkowy odpływ

Perforowana odsączarka zawieszana w komorze 

głównej

Przestronny ociekacz

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3

     
514 650 221 132 220 573 517 666 518 724

 

BLANCO LIVIT 6 S Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 514 796    

 

chrom
514 847
 

 

stal szlachetna dekor

 

chrom
bez korka automat. 514 797    514 847

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

korkami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka
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BLANCO LIVIT 6 S Centric
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni dzięki ergonomicznej 
komorze środkowej

Umieszczony z boku dodatkowy odpływ

Perforowana odsączarka zawieszana w komorze 

głównej

Przestronny ociekacz

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

BLANCO LIVIT XL 6 S
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni

Duża komora

Przestronny ociekacz

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny 

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3

     
 218 313 220 573 515 399 518 724

 

BLANCO LIVIT 6 S Centric
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.,  
z odsączarką

516 191    

 

chrom
514 847
 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/0 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

korkami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka, 

odsączarka ze stali szlachetnej, korek au-

tomatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej 

nr art. 119 293

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 60/2

     
218 313 220 573 517 666  518 723

 

BLANCO LIVIT XL 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO II

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.

518 519    

 

chrom
514 879
 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO LIVIT 6 S 
Compact
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni

Komora dodatkowa

Niezwykła pojemność komory na małej 

przestrzeni

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Odsączarka zawieszana w komorze głównej jako 

opcja

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/2

     
218 313 217 611 221 132 220 573 518 723

 

BLANCO LIVIT 6 S Compact Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 515 117    

 

chrom
514 847
 

 

stal szlachetna dekor

 

chrom
bez korka automat. 515 794    514 847

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

korkami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka
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BLANCO LIVIT 8 S
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe 
wykorzystanie przestrzeni

Komora dodatkowa

Niezwykła pojemność komory na małej 

przestrzeni

Stalowe korki 3 ½‘‘‘ z sitkami

Odsączarka zawieszana w komorze głównej jako 

opcja

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
218 313 514 651 217 611 221 132 516 606

 

BLANCO LIVIT 8 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

514 798    

 

chrom
514 847
 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/160 mm

 

2
7
9

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma 

korkami 3 ½‘‘ wyposażonymi w sitka
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BLANCO LANTOS 9 E-IFBLANCO LANTOS XL 6 S-IF BLANCO LANTOS 8 S-IF 

Compact

BLANCO LANTOS 8-IF

BLANCO LANTOS 6-IFBLANCO LANTOS 45 S-IF

Compact

BLANCO LANTOS 5 S-IFBLANCO LANTOS 45 S-IF 

Salto

BLANCO LANTOS-IF
Duża różnorodność w atrakcyjnej cenie

Różnorodna rodzina zlewozmywaków 

BLANCO LANTOS-IF cieszy się 

popularnością dzięki prostej formie oraz 

korzystnemu stosunkowi jakości do 

ceny. Teraz kompletna linia dostępna jest 

również w wersji z płaskimi krawędziami 

IF, w powszechnie stosowanych stan-

dardowych wymiarach. Zlewozmywaki 

LANTOS-IF można montować na równi 

z blatem lub w tradycyjny sposób – 

wpuszczając zlewozmywak od góry 

w blat, wówczas zlewozmywak nabiera 

wyglądu zamontowanego na równi 

z blatem.

Nowością jest model BLANCO LANTOS 

XL 6 S-IF z przestronną i komfortową 

komorą ułatwiającą wykonywanie prac 

kuchennych. Zlewozmywaki LANTOS-IF 

są odwracalne, pasują do wszystkich 

standardowych wymiarów szafek 

i wyposażone są w praktyczny stalowy 

korek z sitkiem 3 ½''. 

BLANCO LANTOS-IF

BLANCO LANTOS 45 S-IF 

zmieniony wymiar

BLANCO LANTOS 6 S-IF

zmieniony wymiar
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BLANCO LANTOS 45 S
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor
Czysta forma w atrakcyjnej cenie

Ociekacz z dodatkowym odpływem

Do wyboru - powierzchnia stal gładka lub dekor

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 45/2

     
220 573 515 399 517 666  518 721

 

BLANCO LANTOS 45 S Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO BRAVON-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat. 514 008    

 

chrom
520 282
 

 

stal szlachetna dekor

 

chrom
z korkiem automat. 514 010    520 282

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155/23 mm

 

2
8
2

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 ½‘‘, 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO LANTOS 45 S
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor
Czysta forma w atrakcyjnej cenie

Ociekacz z dodatkowym odpływem

Do wyboru - powierzchnia stal gładka lub dekor

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 45/2

     
218 313 217 611 220 573 517 666 518 721

 

BLANCO LANTOS 45 S Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO BRAVON-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 514 007    

 

chrom
520 282
 

 

stal szlachetna dekor

 

chrom
bez korka automat. 514 009    520 282

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155/23 mm

 

2
8
2

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

z sitkiem 3 ½‘‘
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BLANCO LANTOS 45 S-IF
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji  
z płaskimi krawędziami IF

Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej 

formie

Ociekacz z dodatkowym odpływem

Zlewozmywak odwracalny

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 45/2

     
220 573 515 399 517 666  518 721

 

BLANCO LANTOS 45 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO BRAVON-S

 

stal szlachetna szczotk.
z korkiem automat. 519 717    
bez korka automat. 519 718    

 

chrom
520 282
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/23 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do 

wszystkich sposobów montażu dostępne 

na stronie www.blanco.pl

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automa-

tycznym)
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BLANCO LANTOS 45 S-IF 
Salto
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji  
z płaskimi krawędziami IF

Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej 

formie

Eleganckie i nowoczesne ukształtowanie płaskich 

krawędzi IF

Zlewozmywak odwracalny

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  BLANCO SELECT 45/2

     
220 573 517 666   518 721

 

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto 
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO BRAVON-S

 

stal szlachetna szczotk.

 

chrom
z korkiem automat. 519 707    
bez korka automat. 519 708    

520 282
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do 

wszystkich sposobów montażu dostępne 

na stronie www.blanco.pl

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automa-

tycznym)
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BLANCO LANTOS 45 S-IF 
Compact
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie

Ociekacz (bez odpływu)

Wersja kompaktowa

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny

Wykończenie powierzchni: stal szlachetna 

szczotkowana

Płaskie krawędzie IF

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  BLANCO SELECT 45/2

     
220 573 517 666   518 721

 

BLANCO LANTOS 45 S-IF 
Compact

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO BRAVON

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.

519 059    

 

chrom
518 818
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 

119 293
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BLANCO LANTOS 5 S
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor
Czysta forma w atrakcyjnej cenie

Ociekacz z dodatkowym odpływem

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 50/2

     
 218 313 217 611 220 573 518 722

 

BLANCO LANTOS 5 S Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z odsączarką 514 800    

 

chrom
519 402
 

 

stal szlachetna dekor

 

chrom
z odsączarką 514 801    519 402

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

 

250202

16
0

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa  

3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

 

 

 
 



233

Z
le

w
o

zm
yw

ak
i 

st
al

o
w

e

BLANCO LANTOS 5 S-IF
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie

Ociekacz z dodatkowym odpływem

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny

Z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi  

z blatem lub montażu wpuszczanego

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 50/2

     
 220 573 517 666  518 722

 

BLANCO LANTOS 5 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.,  
z odsączarką

517 281    

 

chrom
519 402
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155/42 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od 

sposobu montażu

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa, 

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO LANTOS 6-IF
stal szlachetna szczotkowana
Prosta forma w atrakcyjnej cenie

Praktyczna komora dodatkowa z perforowaną 

odsączarką

W wersji z płaskimi krawędziami IF

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny

  

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

342

    
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO SELECT 60/3

     
 210 802 507 829 230 734 518 724

 

BLANCO LANTOS 6-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.,  
z odsączarką

516 676    

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 180
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/130 mm

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa, 

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

342

    
Odsączarka z 
transparentnego, szarego 
tworzywa 

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO SELECT 60/3

    
 210 802 507 829 230 734 518 724

 

BLANCO LANTOS 6-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.,  
z odsączarką

519 542    

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 180
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/130 mm

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka z transpa-

rentnego, szarego tworzywa, armatura 

przelewowo-odpływowa, korek 3 ½‘‘  

z sitkiem, w komorze głównej korek auto-

matyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej 

nr art. 119 293
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BLANCO LANTOS 6 S
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie

Praktyczna komora dodatkowa

Zlewozmywak do montażu wpuszczanego

Akcesoria opcjonalne Sortownik

  

342

   
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/2

     
218 313 217 611 210 802 208 195 518 723

 

BLANCO LANTOS 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

514 011    

 

chrom
520 296
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z otworem 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO LANTOS 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji  
z płaskimi krawędziami IF

Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej 

formie

Praktyczna komora dodatkowa z perforowaną 

odsączarką ze stali szlachetnej dostępną 

opcjonalnie

Zlewozmywak odwracalny

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

 

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

342

     
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 60/3

     
210 802 220 573 517 666  518 724

 

BLANCO LANTOS 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

stal szlachetna szczotk.

 

chrom
z korkiem automat. 519 719    
bez korka automat. 519 721    

520 296
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/130 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do 

wszystkich sposobów montażu dostępne 

na stronie www.blanco.pl

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji  

z korkiem automat.) 
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BLANCO LANTOS 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji  
z płaskimi krawędziami IF

Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej 

formie

Praktyczna komora dodatkowa z perforowaną 

odsączarką ze stali szlachetnej

Zlewozmywak odwracalny

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

 

342

    
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3

     
 210 802 220 573 517 666 518 724

 

BLANCO LANTOS 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.

519 720    

 

chrom
520 296
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/130 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do 

wszystkich sposobów montażu dostępne 

na stronie www.blanco.pl

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa, 

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO LANTOS XL 6 
S-IF
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji  
z płaskimi krawędziami IF

Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej 

formie

Duża komora

Przestronny ociekacz

Zlewozmywak odwracalny

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  BLANCO SELECT 60/2

     
220 573 517 666   518 723

 

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

stal szlachetna szczotk.

 

chrom
z korkiem automat. 519 709    
bez korka automat. 519 710    

520 296
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do 

wszystkich sposobów montażu dostępne 

na stronie www.blanco.pl

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.  

119 293 (w wersji z korkiem automat.)
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BLANCO LANTOS 8-IF
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji  
z płaskimi krawędziami IF

Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej 

formie

Dwie duże komory zapewniają wysoki komfort 

podczas zmywania naczyń

Zlewozmywak odwracalny

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO COMPACT ECON

     
220 573 230 734 517 666  516 606

 

BLANCO LANTOS 8-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA

 

stal szlachetna szczotk.

 

chrom
z korkiem automat. 519 711    
bez korka automat. 519 712    

519 402
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/160 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do 

wszystkich sposobów montażu dostępne 

na stronie www.blanco.pl

W cenie zawarte są 

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka, korek 

automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji  

z korkiem automat.)
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BLANCO LANTOS 8 S-IF 
Compact
stal szlachetna szczotkowana
Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji  
z płaskimi krawędziami IF

Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej 

formie

Dwie duże komory zapewniają wysoki komfort 

podczas zmywania naczyń

Zlewozmywak odwracalny

Stalowe korki 3 ½‘‘ z sitkami

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  BLANCO COMPACT ECON

     
220 573 517 666   516 606

 

BLANCO LANTOS 8 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

szczotkowana

 

chrom
z korkiem automat. 519 713    
bez korka automat. 519 714    

520 296
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/160 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do 

wszystkich sposobów montażu dostępne 

na stronie www.blanco.pl

W cenie zawarte są 

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka, korek 

automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji  

z korkiem automat.)
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BLANCO LANTOS 8-IF 
Compact
stal szlachetna szczotkowana
Prosta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji  
z płaskimi krawędziami IF

Linia obszernych zlewozmywaków o prostym 

kształcie

Dwie duże komory dla jak najlepszego 

wykorzystania wielkości szafki

Zlewozmywak odwracalny

Stalowe korki 3 ½‘‘ z sitkami

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

 BLANCO COMPACT ECON

     
218 313 217 611 220 573  516 606

 

BLANCO LANTOS 8-IF 
Compact

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

520 434    

 

chrom
520 296
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 165/165 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do 

wszystkich sposobów montażu dostępne 

na stronie www.blanco.pl

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa  

z dwoma korkami 3 ½‘‘ z sitkami
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BLANCO LANTOS 9 E-IF 
BLANCO LANTOS 9 E
stal szlachetna szczotkowana
Czystość formy w atrakcyjnej cenie

Praktyczny dodatkowy odpływ

Kompaktowy ociekacz

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny

Przeznaczony zarówno do montażu w szafce 

narożnej, jak i szeregowej

Również w wersji z płaskimi krawędziami IF

  

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

342

     
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO COMPACT ECON

     
210 802 220 573 517 666  516 606

 

BLANCO LANTOS 9 E-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.

516 277    

 

chrom
520 296
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

90x90/60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/30 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

342

     
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO COMPACT ECON

     
210 802 220 573 517 666  516 606

 

BLANCO LANTOS 9 E
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.

516 276    

 

chrom
520 296
 

 

 

90x90/60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/30 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO LANIS 6 S
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny zlewozmywak w atrakcyjnej cenie

Komora dodatkowa z perforowaną odsączarką

Przestronny ociekacz

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/2

     
 218 313 217 611 514 238 518 723

 

BLANCO LANIS 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.,  
z odsączarką

516 049    

 

chrom
515 348
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/90 mm

 

950

50
0

50
40

0

40335180
555

32
0

2

32

600 9

R15

16
00

250255

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa, 

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293
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BLANCO LANIS 9 E
stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny zlewozmywak w atrakcyjnej cenie

Komora dodatkowa z perforowaną odsączarką

Dwa ociekacze

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Korek automatyczny

Przeznaczony zarówno do montażu w szafce 

narożnej, jak i szeregowej

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO COMPACT ECON

     
 225 362 514 238 517 666 516 606

 

BLANCO LANIS 9 E
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
z korkiem automat.,  
z odsączarką

516 051    

 

chrom
515 348
 

90x90/60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/90 mm

 

298 280

90
16

0

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachet-

nej, armatura przelewowo-odpływowa, 

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, w komorze głównej 

korek automatyczny z pokrętłem ze stali 

szlachetnej nr art. 119 293

 

Montaż narożny

Montaż szeregowy
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BLANCO PLENTA
stal szlachetna szczotkowana
Zlewozmywak o pojemności XXL – wybierz 
opcję dla siebie

Wyjątkowo duża, pojedyncza komora

Wyposażenie dodatkowe oferuje maksymalną 

funkcjonalność i oszczędność miejsca dzięki 

możliwości piętrowania

Możliwość dowolnego łączenia poszczególnych 

części wyposażenia

Części wyposażenia dostępne są pojedynczo  

i w zestawie

Przestronna listwa na baterię z dużą ilością 

miejsca na np. dozownik mydła, środki do mycia 

itp.

Akcesoria opcjonalne Sortownik

352

43
2

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Wkład komory ze stali 
szlachetnej

Ociekacz ze stojakiem na 
talerze ze stali szlachetnej

BLANCO COMPACT ECON

     
219 891 219 770 219 772 220 381 516 606

 

BLANCO PLENTA
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

514 029    

 

chrom
517 597
 

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 210 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCODANA 
BLANCODANA-IF
stal szlachetna szczotkowana
Niedrogi zlewozmywak klasy Comfort

Duża, ergonomiczna komora gwarantuje komfort 

pracy

Szeroka listwa na baterię

Model dostępny również w wersji do montażu na 

równi z blatem

 

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
218 796 208 195 224 787 507 829 517 470

 

BLANCODANA
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO FINESS

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

511 900    

 

chrom
512 322
 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/3

     
218 796 208 195 224 787 507 829 518 724

 

BLANCODANA-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO FINESS

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

514 646    

 

chrom
512 322
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO RONDOSOL
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor
Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni

Ponadczasowy wzór

Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do 

krojenia z litego drewna bukowego i kosz na 

naczynia

BLANCO RONDOSOL dostępny również w wersji 

do montażu na równi z blatem - w wykończeniu 

szczotkowanym

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574 517 666  517 468

 

BLANCO RONDOSOL Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 513 306    

 

chrom
512 405
 

 

stal szlachetna dekor

 

 
bez korka automat. 513 308     

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Średnica komory z kołnierzem: Ø 460 mm

 Głębokość komór: 165 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem 
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BLANCO RONDOSOL-IF 
BLANCO RONDOSOL
stal szlachetna szczotkowana
Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni

Ponadczasowy wzór

Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do 

krojenia z litego drewna bukowego i kosz na 

naczynia

BLANCO RONDOSOL dostępny również w wersji 

do montażu na równi z blatem - w wykończeniu 

szczotkowanym

 

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574   517 468

 

BLANCO RONDOSOL-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

514 647    

 

chrom
512 405
 

 Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Średnica komory z kołnierzem: Ø 448 mm

Głębokość komór: 165 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574   517 468

 

BLANCO RONDOSOL
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

513 307    

 

chrom
512 405
 

 

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Średnica komory z kołnierzem: Ø 460 mm

Głębokość komór: 165 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 1 ½“
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BLANCORONDOSET
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

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

  BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
218 421 220 574   517 470

 

BLANCORONDOSET
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

513 310    

 

chrom
512 405
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Średnica komory z kołnierzem: Ø 460 mm

 Głębokość komór: 165/28 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO RONDOVAL
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor
Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni

Ponadczasowy wzór

Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do 

krojenia z litego drewna bukowego i kosz na 

naczynia

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574 517 666  517 468

 

BLANCO RONDOVAL Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ACTIS-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 513 313    

 

chrom
512 913
 

 

stal szlachetna dekor

 

 
bez korka automat. 513 314     

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Średnica komory z kołnierzem: Ø 535 mm

 Głębokość komór: 180 mm

400

32
0

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO TIPO 45
stal szlachetna szczotkowana
Nowa definicja komfortu

Obszerna komora główna

Estetyczne wzornictwo

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 313 217 611 230 734 220 573 517 468

 

BLANCO TIPO 45
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ACTIS

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

519 425    

 

chrom
512 889
 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

 

400

30
0

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO TIPO 45 S
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
matowa
Nowa definicja komfortu

Obszerna komora główna

Estetyczne wzornictwo

Wygodny ociekacz

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
507 829    517 467

 

BLANCO TIPO 45 S Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 513 015    

 

chrom
512 035
 

 

stal szlachetna matowa

 

chrom
bez korka automat. 511 942    512 035

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO TIPO 45 S 
Compact
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor
Nowa definicja komfortu

Obszerna komora główna

Estetyczne wzornictwo

Wygodny ociekacz

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
507 829    517 467

 

BLANCO TIPO 45 S Compact Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 513 442    

 

chrom
512 035
 

 

stal szlachetna dekor

 

 
bez korka automat. 513 675     

 

 

stal szlachetna matowa

 

 
bez korka automat. 513 441     

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 170 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO TIPO 45 S Mini
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
dekor
Nowa definicja komfortu

Obszerna komora główna

Estetyczne wzornictwo

Wygodny ociekacz

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
507 829    517 467

 

BLANCO TIPO 45 S Mini Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 516 053    

 

chrom
512 035
 

 

stal szlachetna dekor

 

 
bez korka automat. 516 525     

 

 

stal szlachetna matowa

 

 
bez korka automat. 516 524     

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

 

605

50
0

42
0

330 40 40

250

16
0

30
0

00

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO TIPO 5 S 
BLANCO TIPO 6
stal szlachetna matowa
Nowa definicja komfortu

Obszerna komora główna

Estetyczne wzornictwo

Wygodny ociekacz

  

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

342

     
Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

  BLANCO FLEXON 50/3

     
210 802 507 829   516 599

 

BLANCO TIPO 5 S
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna matowa 511 397    

 

chrom
bez korka automat. 512 035

 

 

 

50 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/40 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3

     
208 195 507 829 230 734 517 666 518 724

 

BLANCO TIPO 6
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna matowa 511 949    

 

chrom
bez korka automat. 512 035

 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/130 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

dwa korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TIPO 6 Basic
stal szlachetna szczotkowana
Nowa definicja komfortu

Obszerna komora główna

Estetyczne wzornictwo

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
218 313 507 829 220 573 230 734 517 469

 

BLANCO TIPO 6 Basic
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

514 813    

 

chrom
512 035
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/90 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TIPO 6 S
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
matowa
Nowa definicja komfortu

Funkcjonalny design

Dodatkowa komora służąca do spłukiwania 

naczyń, wylewania resztek napojów lub 

odsączania np. sztućców lub warzyw

Obszerne komory

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO SELECT 60/2

     
218 313 208 195 507 829 220 573 518 723

 

BLANCO TIPO 6 S Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 511 580    

 

chrom
512 035
 

 

stal szlachetna matowa

 

chrom
bez korka automat. 511 929    512 035

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TIPO 6 S Basic
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
matowa
Nowa definicja komfortu

Funkcjonalny design

Dodatkowa komora służąca do spłukiwania 

naczyń, wylewania resztek napojów lub 

odsączania np. sztućców lub warzyw

Obszerne komory

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   BLANCO SELECT 60/3

     
507 829    518 724

 

BLANCO TIPO 6 S Basic Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 512 300    

 

chrom
512 035
 

 

stal szlachetna matowa

 

chrom
bez korka automat. 512 303    512 035

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 170/90 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TIPO 8 
BLANCO TIPO 8 Compact
stal szlachetna matowa
Nowa definicja komfortu

Obszerne komory

Estetyczne wzornictwo

  

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
220 573    517 467

 

BLANCO TIPO 8
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna matowa 511 924    

 

chrom
bez korka automat. 512 035

 

 

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/160 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
220 573    517 467

 

BLANCO TIPO 8 Compact
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna matowa 513 459    

 

chrom
bez korka automat. 512 035

 

 

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 170/170 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TIPO 8 S
stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna 
matowa
Nowa definicja komfortu

Obszerne komory

Estetyczne wzornictwo

Wygodny ociekacz

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
220 573    517 469

 

BLANCO TIPO 8 S Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat. 513 014    

 

chrom
512 035
 

 

stal szlachetna matowa

 

chrom
bez korka automat. 511 925    512 035

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 165/165 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TIPO 8 S 
Compact
stal szlachetna matowa
Nowa definicja komfortu

Obszerne komory

Estetyczne wzornictwo

Wygodny ociekacz

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
220 573    517 467

 

BLANCO TIPO 8 S Compact
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna matowa 516 052    

 

chrom
bez korka automat. 512 035

 

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/160 mm

 

1140

48
0

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TIPO XL 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Niedrogi zlewozmywak klasy Comfort

Wyjątkowo duża i głęboka komora

Prosty, klasyczny ociekacz

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

  BLANCO SELECT 60/2

     
218 313 217 611   518 723

 

BLANCO TIPO XL 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO ACTIS

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

511 908    

 

chrom
512 889
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 180 mm

 

932

48
2

400

32
0

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem
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BLANCO TIPO XL 9 
BLANCO TIPO XL 9 S
stal szlachetna szczotkowana

Niedrogi zlewozmywak klasy Comfort

Wyjątkowo duża i głęboka komora

 

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 507 829 517 666 518 724

 

BLANCO TIPO XL 9
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

511 926    

 

chrom
512 035
 

 

 

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/175 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia z białego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO SELECT 60/3

     
218 313 217 611 517 666  518 724

 

BLANCO TIPO XL 9 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna 
szczotkowana
bez korka automat.

511 927    

 

chrom
512 035
 

 

 

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/175 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka
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BLANCO TIPO 9 E
stal szlachetna matowa i stal szlachetna dekor
Nowa definicja komfortu

Obszerne komory

Estetyczne wzornictwo

Wygodny ociekacz

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
220 573    517 469

 

BLANCO TIPO 9 E
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

 

stal szlachetna dekor

 

chrom
bez korka automat. 513 552    512 035

 

 

stal szlachetna matowa

 

chrom
bez korka automat. 511 582    512 035

 

90x90/60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160/35 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Montaż narożny

Montaż szeregowy
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BLANCO FLEX Pro 45 S
stal szlachetna matowa
Po prostu praktyczny

Kompaktowy wymiar montażowy 480 mm

Ociekacz wyposażony w odpływ

Stalowy korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 313 514 238 517 666  517 468

 

BLANCO FLEX Pro 45 S
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor  Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO BRAVON

 

stal szlachetna matowa 521 007    

 

chrom
 518 818

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 155 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem 
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BLANCO FLEX Mini
stal szlachetna dekor i matowa
Po prostu praktyczny

Ociekacz wyposażony w odpływ

Zlewozmywak odwracalny

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
225 685 514 238   517 468

 

BLANCO FLEX Mini
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO BRAVON

 

stal szlachetna dekor

 

chrom
bez korka automat. 512 032    518 818

 

 

stal szlachetna matowa

 

chrom
bez korka automat. 511 918    518 818

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 1 ½‘‘
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BLANCO MAGNAT
BLANCO FLEX
stal szlachetna matowa
Po prostu praktyczny

Ociekacz wyposażony w odpływ  

(dotyczy BLANCO FLEX)

Zlewozmywak odwracalny

 

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
225 685 514 238 517 666  517 470

 

BLANCO MAGNAT
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO BRAVON

 

stal szlachetna matowa511 916    

 

chrom
bez korka automat. 518 818

 

 

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 160 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

Akcesoria opcjonalne  Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
225 685 514 238   517 468

 

BLANCO FLEX
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 Zalecana bateria
BLANCO BRAVON

 

stal szlachetna matowa 511 917    

 

chrom
bez korka automat. 518 818

 

 

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 1 ½‘‘
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BLANCO TOP
stal szlachetna matowa

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

   

     
225 685 514 238    

 

BLANCO TOP EE 3 x 4
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor    

 

stal szlachetna matowa 501 067    

armatura 
przelewowo-odpływowa

222 458    

Wymiary komór: 240 x 370 x 150 mm

Wymiary otworu: 312 x 452 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

30 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO TOP EE 4 x 4
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor    

 

stal szlachetna matowa 501 065    

armatura 
przelewowo-odpływowa

222 458    

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm 

Wymiary otworu: 417 x 452 mm 

 

Wskazówka: 

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO TOP EES 8 x 4
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 500 370    

armatura 
przelewowo-odpływowa

222 458    

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm

Wymiary otworu: 842 x 417 mm

 

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor    

 

stal szlachetna matowa 521 452    

armatura 
przelewowo-odpływowa

222 458    

Wymiary komór: 400 x 400 x 200 mm

Wymiary otworu: 480 x 480 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 200 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor    

 

stal szlachetna matowa 521 453    

Przelew rurowy 137 064    

Wymiary komór: 400 x 400 x 300 mm

Wymiary otworu: 480 x 480 mm

Wskazówka:

przelew rurowy należy zamawiać oddzielnie

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 300 mm
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BLANCO TOP
stal szlachetna matowa

Akcesoria opcjonalne  

     
podwójna armatura 
przelewowo-odpływowa  
z otworami 1 ½“

Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
137 034 225 685 514 238 230 734  

 

BLANCO TOP ED 8 x 4
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor    

 

stal szlachetna matowa 501 073    

armatura 
przelewowo-odpływowa

504 748    

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Wymiary otworu: 762 x 417 mm

 

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150/150 mm

BLANCO TOP EZ 8 x 4
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 500 372    

armatura 
przelewowo-odpływowa

137 034    

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm

Wymiary otworu: 842 x 417 mm

 

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 11 x 4
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 500 847    

armatura 
przelewowo-odpływowa

137 034    

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

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 500 374    

armatura 
przelewowo-odpływowa

137 034    

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm

Wymiary otworu: 1217 x 417 mm

 

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150/150 mm
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BLANCO R-ES Zlewozmywaki nakładane na szafkę
stal szlachetna matowa

Akcesoria opcjonalne

     
armatura przelewowo-
odpływowa z otworem 1 ½“

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Listwa przyścienna 
uszczelniająca

Listwa przyścienna 
uszczelniająca

Listwa przyścienna 
uszczelniająca

     
222 458 514 238 137 075 137 077 137 078

 

BLANCO R-ES 8 x 5
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 510 499    

armatura 
przelewowo-odpływowa

222 458    

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

W przypadku zlewozmywaków nakładanych, odwracalnych:

Wysokość krawędzi: 30 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ES 8 x 6
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 510 500    

armatura 
przelewowo-odpływowa

222 458    

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.

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ES 9 x 6
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 510 501    

armatura 
przelewowo-odpływowa

222 458    

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.

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 5
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 510 502    

armatura 
przelewowo-odpływowa

222 458    

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.

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 6
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 510 503    

armatura 
przelewowo-odpływowa

222 458    

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.

40 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm
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BLANCO R-ZS Zlewozmywaki nakładane na szafkę
stal szlachetna matowa

Akcesoria opcjonalne

     
armatura przelewowo-
odpływowa z otworem 1 ½“

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Listwa przyścienna 
uszczelniająca

Listwa przyścienna 
uszczelniająca

Listwa przyścienna 
uszczelniająca

     
222 458 514 238 137 075 137 077 137 078

 

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

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 510 504    

armatura 
przelewowo-odpływowa

137 034    

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

W przypadku zlewozmywaków nakładanych odwracalnych:

Wysokość krawędzi: 30 mm

 

Wskazówka: armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 510 505    

armatura 
przelewowo-odpływowa

137 034    

Wymiary komór: 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.

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO Z 8 x 5
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 518 219    

armatura 
przelewowo-odpływowa

504 748    

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.

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO Z 8 x 6
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor    

 

stal szlachetna matowa 518 221    

armatura 
przelewowo-odpływowa

504 748    

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.

80 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm

BLANCO Z 10 x 6
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor Odwracalny
 

 

 

stal szlachetna matowa 518 222    

armatura 
przelewowo-odpływowa

504 748    

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.

100 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 150 mm
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BLANCO ANDANO
Harmonia stali szlachetnej 

ANDANO 400-IF/A ANDANO 500-IF/A

BLANCO ANDANO z listwą na baterię

ANDANO 700-IF/A ANDANO 400/400-IF/AANDANO 340/340-IF/AANDANO 340/180-IF/A

ANDANO 400-IF

ANDANO 400-U

ANDANO 500-IF

ANDANO 500-U

ANDANO 700-IF

ANDANO 700-U

ANDANO 180-IF

ANDANO 180-U

ANDANO 340-IF

ANDANO 340-U

ANDANO 450-IF

ANDANO 450-U

BLANCO ANDANO montaż wpuszczany lub podwieszany
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ANDANO 340/180-IF 

ANDANO 340/180-U

ANDANO 340/180-IF 

ANDANO 340/180-U

ANDANO 340/340-IF 

ANDANO 340/340-U

ANDANO 500/180-U ANDANO 500/180-U ANDANO 400/400-IF

ANDANO 400/400-U

BLANCO ANDANO Akcesoria opcjonalne

BLANCO CapFlowOdsączarka Deska do krojenia  

z drewna jesionowego

Szklana deska do krojeniaOciekacz

Unikalną koncepcją BLANCO 

ANDANO jest połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych. 

Promienie zaokrąglenia komory  

i narożników łączą się harmonijnie 

z jedwabistą, błyszczącą 

powierzchnią czego rezultatem 

jest nowoczesny wygląd. 

BLANCO kontynuuje sukces tej 

niezwykłej serii ze stali szlachetnej. 

Dzięki szerokim możliwościom 

łączenia komór, różnym wariantom 

i sposobom montażu nie ma 

ograniczeń w zastosowaniu ich  

w projektach eleganckich kuchni. 

Wznowiona linia zlewozmywaków, 

wśród których znajdują się również 

modele przeznaczone do montażu  

w szafkach o szerokości 80 cm:  

z symetrycznie rozmieszczonymi 

dwiema komorami lub połączenie dużej 

komory głównej z komorą dodatkową. 

Oprócz dużego wyboru komór  

w ofercie BLANCO ANDANO 

dostępne są również zlewozmywaki. 

Więcej informacji na temat dwóch 

nowych zlewozmywaków znajdą 

Państwo na stronie 188-191.

Wyróżniający się spośród innych: BLANCO  

ANDANO 500/180-U, z komorą z prawej strony.

Elegancki i nowoczesny wygląd: montaż 

 wpuszczany o wyglądzie na równi z blatem.

BLANCO ANDANO
Szeroka oferta komór
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BLANCO ANDANO-IF
stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej
Niepowtarzalne połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych

Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu 

połączeniu kątów i wykończenia w stali 

polerowanej

Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko 

wysokiej jakości

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

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
230 700 227 697 227 692 230 734  

  

 

BLANCO ANDANO 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 700-IF  
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm  Zalecana bateria 
BLANCO VONDA

        

Głębokość komór 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm  

stal szlachetna 
gładka  518 303 518 307 518 311 519 375 518 315 518 616   518 434

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy (usz-

czelka do nabycia we własnym zakresie)

 
 



275

Z
le

w
o

zm
yw

ak
i d

o
 m

o
nt

aż
u 

na
 r

ó
w

ni
 z

 b
la

te
m

, 
ko

m
o

ry
p

o
d

w
ie

sz
an

e

BLANCO ANDANO-IF
stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej
Niepowtarzalne połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych

Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu 

połączeniu kątów i wykończenia w stali 

polerowanej

Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko 

wysokiej jakości

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

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
230 700 227 697 227 692 230 734  

  

 

BLANCO ANDANO 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 700-IF   
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm   Zalecana bateria 
BLANCO VONDA

    
 

   

Głębokość komór 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm   

stal szlachetna 
gładka  518 308 518 312 519 376 518 316 518 617     518 434

                

W cenie zawarte są

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 (uszczelka do 

nabycia we własnym zakresie)

 
 



276

BLANCO ANDANO-IF
stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej
Niepowtarzalne połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych

Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu 

połączeniu kątów i wykończenia w stali 

polerowanej

Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko 

wysokiej jakości

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

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
230 700 227 697 227 692 230 734  

  

 

BLANCO ANDANO 340/180-IF 340/180-IF 340/340-IF 400/400-IF    
Materiał/kolor Lewa komora Prawa komora      

       

Szerokość szafki dolnej w cm  60cm  60cm  80cm  90cm    Zalecana bateria 
BLANCO VONDA

    
    

Głębokość komór 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/190 mm    

stal szlachetna 
gładka  518 323 518 319 520 830 518 327       518 434

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy (usz-

czelka do nabycia we własnym zakresie)
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BLANCO ANDANO-IF
stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej
Niepowtarzalne połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych

Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu 

połączeniu kątów i wykończenia w stali 

polerowanej

Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko 

wysokiej jakości

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

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
230 700 227 697 227 692 230 734  

  

 

BLANCO ANDANO 340/180-IF 340/180-IF 340/340-IF 400/400-IF    
Materiał/kolor Lewa komora Prawa komora      

      

Szerokość szafki dolnej w cm  60cm  60cm  80cm  90cm    Zalecana bateria 
BLANCO VONDA

    
    

Głębokość komór 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/190 mm    

stal szlachetna 
gładka  518 324 518 320 520 831 518 328       518 434

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, łącznik 

komór, korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek auto-

matyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią 

(należy wykonać otwór w blacie o średnicy 

14 mm), zestaw montażowy (uszczelka do 

nabycia we własnym zakresie)
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BLANCO ANDANO-IF/A
stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej
Niepowtarzalne połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych

Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu 

połączeniu kątów i wykończenia w stali 

polerowanej

Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko 

wysokiej jakości

Obszerna komora zapewnia maksymalne 

wykorzystanie przestrzeni

Płaska krawędź IF umozliwia montaż wpuszczany 

lub podwieszany

Stylowe akcesoria: jako opcja szklana deska do 

krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 

     
230 700 227 692 230 734 517 666  

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów. W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze przeznaczonym na dźwignię korka automatycz-

nego, wówczas korek automatyczny należy zastąpić korkiem manualnym.

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku  pytań zapraszamy do kontaktu. 

 

BLANCO ANDANO 400-IF/A 500-IF/A 700-IF/A 340/180-IF/A 340/340-IF/A 400/400-IF/A  
Materiał/kolor    Prawa komora    

       

Szerokość szafki dolnej w cm  45cm  60cm  80cm  60cm  80cm  90cm  Zalecana bateria 
BLANCO VONDA

  
    

  

Głębokość komór 190 mm 190 mm 190 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/190 mm  

stal szlachetna 
gładka  519 555 519 556 519 557 519 558 520 832 519 559   518 434

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z okrągłą, chromowaną dźwignią (otwór  

Ø 14 mm), z okrągłą, chromowaną 

dźwignią, zestaw montażowy (uszczelka do 

nabycia we własnym zakresie)
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BLANCO ANDANO-U
stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej
Niepowtarzalne połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych

Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu 

połączeniu kątów i wykończenia w stali 

polerowanej

Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko 

wysokiej jakości

Obszerna komora zapewnia maksymalne 

wykorzystanie przestrzeni

Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia  

i odsączarka ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
230 700 227 697 227 692 230 734  

  

 

BLANCO ANDANO 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 700-U  
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm  Zalecana bateria 
BLANCO VONDA

        

Głębokość komór 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm  

stal szlachetna 
gładka  518 301 518 305 518 309 519 373 518 313 518 614   518 434

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy (usz-

czelka do nabycia we własnym zakresie)

 
 



280

BLANCO ANDANO-U
stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej
Niepowtarzalne połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych

Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu 

połączeniu kątów i wykończenia w stali 

polerowanej

Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko 

wysokiej jakości

Obszerna komora zapewnia maksymalne 

wykorzystanie przestrzeni

Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia  

i odsączarka ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
230 700 227 697 227 692 230 734  

  

 

BLANCO ANDANO 340-U 400-U 450-U 500-U 700-U   
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm   Zalecana bateria 
BLANCO VONDA

     
   

Głębokość komór 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm   

stal szlachetna 
gładka  518 306 518 310 519 374 518 314 518 615     518 434

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

w komorze głównej z okrągłą, chromowaną 

dźwignią (należy wykonać otwór w blacie  

o średnicy 14 mm), zestaw montażowy 

(bez uszczelki)
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BLANCO ANDANO-U
stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej
Niepowtarzalne połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych

Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu 

połączeniu kątów i wykończenia w stali 

polerowanej

Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko 

wysokiej jakości

Obszerna komora zapewnia maksymalne 

wykorzystanie przestrzeni

Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia  

i odsączarka ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
230 700 227 697 227 692 230 734  

  

 

BLANCO ANDANO 340/180-U 340/180-U 340/340-U 500/180-U 500/180-U 400/400-U  
Materiał/kolor Lewa komora Prawa komora  Prawa komora Lewa komora   

       

Szerokość szafki dolnej w cm  60cm  60cm  80cm  80cm  80cm  90cm  Zalecana bateria 
BLANCO VONDA

        

Głębokość komór 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm  

stal szlachetna 
gładka  518 321 518 317 520 824 520 826 520 828 518 325   518 434

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy 

(uszczelka do nabycia we własnym 

zakresie)
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BLANCO ANDANO-U
stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej
Niepowtarzalne połączenie elementów 

wizualnych i funkcjonalnych

Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu 

połączeniu kątów i wykończenia w stali 

polerowanej

Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko 

wysokiej jakości

Obszerna komora zapewnia maksymalne 

wykorzystanie przestrzeni

Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia  

i odsączarka ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
230 700 227 697 227 692 230 734  

  

 

BLANCO ANDANO 340/180-U 340/180-U 340/340-U 500/180-U 500/180-U 400/400-U  
Materiał/kolor Lewa komora Prawa komora  Prawa komora Lewa komora   

       

Szerokość szafki dolnej w cm  60cm  60cm  80cm  80cm  80cm  90cm  Zalecana bateria 
BLANCO VONDA

        

Głębokość komór 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm  

stal szlachetna 
gładka  518 322 518 318 520 825 520 827 520 829 518 326   518 434

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

w komorze głównej z okrągłą, chromowaną 

dźwignią (należy wykonać otwór w blacie  

o średnicy 14 mm), zestaw montażowy 

(bez uszczelki)
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BLANCO SUBLINE Ceramic
Stylowy program komór podwieszanych 

z ceramiki PuraPlus® o eleganckim, 

 niepowtarzalnym designie.

Strony 304 - 305

R18

Program komór BLANCO 

Seria komór BLANCO  przyciąga 

 uwagę swoją różnorodnością. 

Nowoczesne komory są dostępne 

z listwą na baterię lub bez, a dzięki płaskiej 

krawędzi IF można je zamontować techniką 

montażu nakładanego. Ponadto w asorty-

mencie jest wiele komór przeznaczonych do 

montażu podwieszanego.

Czy to pojedynczo, czy też w połączeniu 

z inną komorą, elegancka forma tych stalo-

wych komór nadaje charakter kuchni.

Narożniki i zaokrąglenia komory w połączeniu 

z nowoczesnymi wykończeniami powierzchni 

tworzą harmonijną całość.

Strony 272 - 282

BLANCO STATURA
Kompaktowe komory podwieszane, 

w tylko jednym wycięciu blatu

Strony 284

BLANCO UNDERLINE
Najbardziej różnorodny program centrów 

kuchennych w klasycznym designie

Strony 287 - 288

R50

R60

BLANCO SUBLINE 
Linia zaprojektowana do montażu pod-

wieszanego oraz na równi z blatem - po-

nadczasowe i eleganckie komory z kompozytu 

SILGRANIT® PuraDur®.

Strony 293 - 303

BLANCO CLARONLINE
Wykończone ręcznie komory linii BLANCO 

STEELART: minimalny promień zaokrągle-

nia wynoszący zaledwie 10 mm o czystych liniach 

i większej funkcjonalności.

Strony 60-61, 64-74

BLANCO ZEROXLINE
Purystyczna linia komór linii BLANCO 

STEELART: ręcznie wykończone komory 

pojedyncze lub podwójne o zerowym promieniu 

zaokrąglenia.

Strony 62-63, 75-80

R0
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BLANCO STATURA 6-U
stal szlachetna gładka
Funkcjonalne wzornictwo i różnorodność 
kombinacji

Różne możliwości umieszczenia komory

Przestronna komora główna

Szlachetny wygląd, nowoczesny i elegancki 

kształt komory

Nowoczesny kształt sitka i przelewu

Zestaw wielofunkcyjnych akcesoriów: czarna 

deska do krojenia z satynowego szkła, 

odsączarka i tacka, dostępne za dodatkową 

opłatą

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z 
czarnego szkła hartowanego

Tacka wielofunkcyjna ze 
stali szlachetnej

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

BLANCO SELECT 60/3

     
221 450 220 416 220 415 517 666 518 724

 

BLANCO STATURA 6-U
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO ELOSCOPE-F II

 

stal szlachetna gładka 514 050    

 

chrom
bez akcesoriów 516 672

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/28 mm

Do każdej komory dołączona jest armatura 

przelewowo-odpływowa.

2
9
6

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa korek  

automatyczny 3 ½‘‘ z sitkiem i z pokrętłem 

ze stali szlachetnej nr art. 119 293, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)
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Komory podwieszane BLANCO UNDERLINE - 
elastyczny program o wysokiej funkcjonalności

Komory podwieszane ujmują swoimi 

zaletami:

Krawędzie nie wystają ponad blat 

– w ten sposób zwiększa się powierz-

chnia użytkowa blatu

Jeden ruch ręki wystarczy, aby blat 

wokół zlewozmywaka znów był czysty

Różnorodność konfi guracji komór oraz 

akcesoriów może być wspaniałym 

źródłem inspiracji

Jednakowe promienie zaokrągle-

nia komóry głównej i dodatkowej 

umożliwiają harmonijne rozwiązania

Szczególnie atrakcyjne w połączeniu 

z blatami z kamienia, drewna lub 

 kompozytów (np. Corian)

Dopasowane stylistycznie akcesoria, jak na 

przykład przesuwana deska do krojenia czy 

odsączarka, którą można wieszać wzdłuż 

bądź w poprzek komory, przekształcą 

zlewozmywak w centrum prac kuchennych 

– osiowa koncepcja zestawiania komór

R50 R60 R80

BLANCO UNDERLINE

Ekskluzywne modele, takie jak np. 

BLANCO SUPRA wtapiają się harmonijnie 

w wystrój wnętrza kuchni.

Promień zaokrąglenia: 50 mm, 60 mm, 80 mm

BLANCO YPSILON 550-U – 2 w 1:

Dwie komory, jeden otwór w blacie i tylko jeden 

montaż.
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BLANCO UNDERLINE 
Przykłady montażu podwieszanego. Indywidualne planowanie i łączenie 

różnorodnych komór głównych i dodatkowych

BLANCO ANDANO BLANCO SUPRA

60 cm Szafka dolna szerokości 60 cm Szafka dolna szerokości

ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Łącznik 225 088

ANDANO 340/180-U

ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Łącznik 225 088

ANDANO 400/400-U

SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + Łącznik 225 088

SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Łącznik 225 088

SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Łącznik 225 088

70 / 80 cm Szafka dolna szerokości

80 cm Szafka dolna szerokości

80 cm Szafka dolna szerokości

90 cm Szafka dolna szerokości

90 cm Szafka dolna szerokości
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BLANCO SUPRA
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

Akcesoria opcjonalne  

     
Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Ociekacz z wkładem ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

  

     
223 297 513 485 517 666   

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. 

 

BLANCO SUPRA 160-U 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 340/340-U
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  30cm  45cm  45cm  60cm  60cm  80cm Zalecana bateria 
BLANCO CARENA-S

12

6

R60

3
2

2

184

3
1

0

160

        

Głębokość komór 130 mm 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175/175 mm

stal szlachetna 
szczotkowana  518 195 518 197 518 199 518 201 518 203 518 205 519 716 520 767

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy (bez 

uszczelki)

R60 
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BLANCO SUPRA
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

Akcesoria opcjonalne  

     
Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

Ociekacz z wkładem ze stali 
szlachetnej

 

     
223 297 507 829 230 734 513 485  

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. 

 

BLANCO SUPRA 160-U 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U  
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  Zalecana bateria 
BLANCO CARENA-S

12

6

R60

3
2

2

184

3
1

0

160

        

Głębokość komór 130 mm 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm  

stal szlachetna 
szczotkowana  518 196 518 198 518 200 518 202 518 204 518 206   520 767

                

W cenie zawarte są

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)

160-U, 180-U: stalowa odsączarka, arma-

tura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½‘‘  

z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)

R60 
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BLANCO YPSILON 550-U
stal szlachetna szczotkowana
Klasyczna linia komór do montażu 
podwieszanego

Klasyczne wzornictwo w wersji podwieszanej

Optymalnie umieszczony przelew i odpływ

Płaska krawędź ułatwia montaż

Akcesoria opcjonalne  

     
Ociekacz z czarnego 
tworzywa

Ociekacz z wkładem ze stali 
szlachetnej

Kosz na naczynia ze stali 
szlachetnej

BLANCO CapFlow™ 
Nakładka na odpływ

 

     
230 734 513 485 507 829 517 666  

 

BLANCO YPSILON 550-U
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor Prawa 
komora

Lewa 
komora

 Zalecana bateria
BLANCOCULINA-S

  

chrom
z korkiem automat. 518 211 518 212  
bez korka automat. 518 209 518 210  

517 597
 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 175/130 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automa-

tyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią 

 (wymagany otwór Ø 14 mm  - w wersji  

z korkiem automatycznym,), zestaw mon-

tażowy (uszczelka do nabycia we własnym 

zakresie)

R60
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BLANCO RONIS-U
stal szlachetna gładka
Niezwykły, okrągły zlewozmywak o dużych 
wymiarach i możliwości wszechstronnego 
zastosowania

Przestronna, okrągła komora o eleganckim 

wyglądzie

Do montażu podwieszanego, np. pod 

granitowym blatem

Precyzyjne kontury i podkreślone promienie

Duża powierzchnia użytkowa zapewniająca 

wygodne przygotowywanie potraw oraz mycie 

nieporęcznych naczyń

Innowacyjne akcesoria: czarna, satynowa  

szklana deska do krojenia, podstawka  

z dwiema stalowymi miseczkami ułatwiająca 

przygotowywanie posiłków. Podstawkę 

można również wykorzystać z innymi 

ogólnodostępnymi akcesoriami.

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia  
z czarnego, satynowego 
szkła hartowanego 

Stojak z 2 miseczkami 
(perforowaną  
i nieperforowaną) 

BLANCO PIONA Dozownik Korek SensorControl-BSC® BLANCO SELECT 60/3

   
224 451 224 842 515 991 515 399 518 724

 

BLANCO RONIS-U
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S

 

stal szlachetna gładka 518 494    

 

chrom
z korkiem automat. 520 767

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Średnica komory z kołnierzem: Ø 530 mm

 Głębokość komór: 170 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny  

z okrągłą, chromowaną dźwignią
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BLANCO UNDERLINE – Model
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Stal szlachetna

� = Akcesoria opcjonalne       

��=  Akcesoria opcjonalne (do zlewozmywaków 

o odpowiednich wymiarach)       

��= Zawarte w cenie

���= Nie zaleca się do modelu ANDANO IF/A

Akcesoria
do komór podwieszanych BLANCO UNDERLINE

Deska do krojenia z drewna 
 jesionowego
230 700

� � � � �� �� �� � �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła hartowanego

227 697

� � � � �� �� �� � �� �� �� �� � �� �� �� �� ��

Odsączarka
ze stali szlachetnej

 227 692
� � � � �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

Odsączarka
ze stali szlachetnej

223 297
� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

Kosz na naczynia
ze stojakiem na talerze (zdejmowanym)

ze stali szlachetnej

507 829

� � � � � �� �� �� � � � �� �� �� � �� �� �� � �� �� � � ������������

Ociekacz
z czarnego tworzywa

230 734

Ociekacz z tworzywa 
z wkładem ze stali szlachetnej 

513 485

BLANCO SensorControl - BSC™
Sensoryczne sterowanie korka 

 automatycznego

515 399

BLANCO CapFlow™

Nakładka na odpływ ze stali szlachetnej

517 666
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BLANCO UNDERLINE – Model
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SILGRANIT® PuraDur® Ceramika

� = Akcesoria opcjonalne       

��=  Akcesoria opcjonalne (do zlewozmywaków 

o odpowiednich wymiarach)       

��= Zawarte w cenie

Akcesoria
do komór podwieszanych BLANCO UNDERLINE

Deska do krojenia z drewna 
 jesionowego
230 700

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła hartowanego

227 697

Deska do krojenia
z drewna bukowego

514 544

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła hartowanego

227 699

Odsączarka
ze stali szlachetnej

227 689

Odsączarka
ze stali szlachetnej

514 542

Odsączarka
ze stali szlachetnej

223 297

Kosz na naczynia
ze stojakiem na talerze (zdejmowanym)

ze stali szlachetnej

507 829

Ociekacz
z czarnego tworzywa

230 734

Ociekacz z tworzywa 
z wkładem ze stali szlachetnej 

513 485

BLANCO SensorControl - BSC™
Sensoryczne sterowanie korka 

 automatycznego

515 399

BLANCO CapFlow™

Nakładka na odpływ ze stali szlachetnej

517 666

� � � � � �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� ��

� � � � � �� �� �� �� �� �� �� � �� �� � �� �� �� �� �

� � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � � � �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� � �

� � � � � � � � � � � � � �� � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �
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BLANCO SUBLINE 
Eleganckie komory przeznaczone do montażu podwieszanego, 

na równi z blatem lub pod blatem

BLANCO SUBLINE, funkcjonalny  program 

komór z kompozytu SILGRANIT® Pura-

Dur® przeznaczonych do montażu podwie-

szanego i montażu na równi z blatem, o 

eleganckim, purystycznym designie, zawie-

ra zarówno komory pojedyncze, jak i po-

dwójne, dostępne w różnych rozmiarach. 

Wąskie promienie zaokrąglenia, wynoszące 

zaledwie 10 mm, umożliwiają maksymalne 

wykorzystanie powierzchni komory.

Różnorodne akcesoria oferują dodatkowe 

możliwości praktycznego zastosowania 

komory.

Komory ceramiczne BLANCO SUBLINE, 

przeznaczone do montażu podwiesza-

nego, nadają ponadczasowy, elegancki 

wygląd kuchni. Niezwykle małe promienie 

zaokrąglenia wynoszące zaledwie 18 mm 

stanowią nowoczesny akcent tej serii 

komór.

Obszerny program komór BLANCO SUBLINE 

z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® otwiera 

przed Państwem szerokie możliwości planowania 

przestrzeni.

Komory podwieszane SUBLINE z ceramiki – 

czyste linie nadające elegancki wygląd kuchni.

SILGRANIT® montaż podwieszany

Ceramika montaż podwieszany

SILGRANIT® montaż na równi 

z blatem
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90 cm Szafka dolna szerokości 

SILGRANIT® PuraDur® Ceramika

120 cm Szafka dolna szerokości 

120 cm Szafka dolna szerokości 

100 cm Szafka dolna szerokości 90 cm Szafka dolna szerokości 

120 cm Szafka dolna szerokości 100 cm Szafka dolna szerokości 

60 cm Szafka dolna szerokości 70 cm Szafka dolna szerokości 

80 cm Szafka dolna szerokości 80 cm Szafka dolna szerokości 

+ + Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

Łącznik 

225 088

SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

+ +

SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

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

Komory podwieszane BLANCO SUBLINE –

przykładowe konfi guracje 
Indywidualne projekty oraz różnorodne połączenia komór głównych i dodatkowych
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Przykłady montażu zlewozmywaków BLANCO 

Montaż od góry

W przypadku tego rodzaju montażu 

 zlewozmywak umieszcza się, od góry, 

w wyfrezowanym otworze. Zlewozmywaki 

stalowe BLANCO z brzegiem profilowa-

nym wyposażone są już w uszczelkę. 

W przypadku zlewozmywaków z kompo-

zytu SILGRANIT® PuraDur® lub ceramiki 

należy nanieść warstwę uszczelniającą.

SILGRANIT® PuraDur® CeramikaStal szlachetna

Zlewozmywaki stalowe i z kompozytu 

SILGRANIT® PuraDur® mocuje się, od 

spodu blatu, za pomocą elementów 

mocujących natomiast zlewozmywaki 

ceramiczne jedynie się nakłada.

Płaska krawędź IF W przypadku montażu nakładanego 

 zlewozmywak umieszcza się, od góry, 

w wyfrezowanym otworze. Przed mon-

tażem pokrywa się brzeg zlewozmywaka 

warstwą uszczelniającą. Zlewozmywaki 

mocuje się, od spodu blatu, za pomocą 

elementów mocujących.

Montaż na równi z blatem zlewozmywa-

ków „IF” jest odpowiednikiem klasyczne-

go montażu na równi z blatem.

Stal szlachetna: 
montaż od góry, nakładany

Stal szlachetna: 
montaż na równi z blatem

Montaż na równi 

z blatem

W przypadku tego rodzaju montażu zle-

wozmywak montowany jest od góry. Do 

tego celu wykorzystuje się zlewozmywaki 

o specjalnie wykończonym brzegu.

W blacie kuchennym należy wyfrezować 

brzeg. Na wyfrezowany brzeg należy na-

nieść materiał uszczelniający. Zlewozmy-

wak zostaje włożony w materiał uszczel-

niający, a następnie przymocowany do 

blatu za pomocą elementów mocujących.

SILGRANIT® PuraDur®Stal szlachetna

Montaż 

 podwieszany

W przypadku montażu podwieszanego 

zlewozmywak jest mocowany od dołu. 

Prawie wszystkie zlewozmywaki i komory 

BLANCO są przystosowane do tego 

typu montażu. W przypadku blatów 

z tworzywa warstwowego materiał nośny 

w okolicach wycięcia blatu jest całko-

wicie frezowany od dołu aż do warstwy 

wierzchniej.

Brzeg zlewozmywaka jest nakładany na, 

uprzednio posmarowany klejem z żywicy 

lanej, materiał warstwowy. Zlewozmywak 

zostaje, od dołu, trwale przytwierdzony 

do blatu za pomocą żywicy.SILGRANIT® PuraDur®
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Montaż 

 podwieszany
Specjalne komory podwieszane 

 BLANCO, a także prawie wszystkie zle-

wozmywaki BLANCO mogą być zamon-

towane od dołu w nienasiąkliwych blatach 

z kamienia naturalnego lub z tworzywa 

warstwowego. Cienkie blaty < 20 mm 

muszą być dodatkowo podbite. Pomię-

dzy brzegiem zlewozmywaka i dolną 

krawędzią naniesiona zostaje warstwa 

uszczelniająca. Za pomocą specjalnych 

uchwytów mocujących zlewozmywak 

mocowany jest do blatu.

Do przyśrubowania zlewozmywaka w bla-

cie z kamienia naturalnego lub tworzywa 

warstwowego służą specjalne kołki.

Moduł wbudowa-

ny między 2 blaty
Moduł nakładany

i przymocowany za pomocą śrub. Płyta 

blatu - w zależności od potrzeb - jest 

nakładana z prawej lub lewej strony i wy-

posażona w warstwę uszczelniającą.

Tego typu moduły zastępują, na okre-

ślonej szerokości, blat. Moduł zostaje 

nałożony na szafkę dolną zlewozmywaka 

Moduły nakładane umieszcza się, bez 

 elementów mocujących, w silikonie.

Stal szlachetna: komory podwieszane SILGRANIT® PuraDur®: komory podwieszane Ceramika: komory podwieszane

Stal szlachetna: 
montaż podwieszany zlewozmywaków

SILGRANIT® PuraDur®: 
montaż podwieszany zlewozmywaków

Szczegółowe wskazówki montażowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Do montażu podwieszanego zlewo-

zmywaków należy stosować specjalne 

elementy mocujące (patrz strona 432).

Stal szlachetna: 
moduł wbudowany między 2 blaty

SILGRANIT® PuraDur®: 
moduł wbudowany między 2 blaty

SILGRANIT® PuraDur®: 
moduł nakładany

Przykłady montażu zlewozmywaków BLANCO 
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BLANCO SUBLINE SteelFrame 
SILGRANIT® PuraDur® elegancko oprawiony w stal szlachetną

BLANCO SUBLINE 500-IF und i 500-IF/A 

SteelFrame w niezwykły sposób łączą w 

sobie estetykę, funkcjonalność i indywidu-

alizm. To wyjątkowe połączenie kamienno-

-jedwabistego kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur®  i eleganckiego obramowania ze 

stali szlachetnej.

Te innowacyjne zlewozmywaki są rów-

nocześnie doskonałym wyborem dla 

wszystkich, którzy przywiązują wagę do 

zachowania harmonii pomiędzy stalo-

wym obramowanie a eleganckimi płytami 

ceramicznymi, piekarnikami i pozostałymi 

elementami wyposażenia kuchni.

Nowy wariant z listwą na baterię zapewnia 

dodatkowo możliwość umieszczenia całe-

go obszaru roboczego w jednym wycięciu 

w blacie.

Delikatna, płaska krawędź IF ze stali szlachetnej 

jest zawsze modna i elegancka, nadaje zlewozmy-

wakowi wygląd montowanego na równi z blatem, 

szczególnie polecana do montażu w blatach 

z laminatu.

Obszerna komora o prostym kształcie umożliwia 

efektywne i komfortowe wykonywanie prac ku-

chennych. Akcesoria, takie jak nowoczesna deska 

do krojenia z drewna jesionowego, sprawiają, 

że BLANCO SUBLINE SteelFrame jest jeszcze 

bardziej funkcjonalny.

Oprócz koloru antracyt obydwa modele SUBLINE 

SteelFrame dostępne są również w kolorze 

białym, dzięki czemu można je harmonijnie wkom-

ponować do jasnych kuchni.
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BLANCO SUBLINE 500-IF 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® 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

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
230 700 227 689 223 297 230 734 520 782

 

BLANCO SUBLINE 500-IF 
SteelFrame

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

 

antracyt

 

stal szlachetna 
matowa
517 593
 

z korkiem automat. 521 015    
bez korka automat. 519 430    

 

biały

 

stal szlachetna 
matowa
517 593
 

z korkiem automat. 521 016    
bez korka automat. 521 017    

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z okrągłą, chromowaną dźwignią (w wersji 

z korkiem automatycznym)
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BLANCO SUBLINE  
500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

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 do 

montażu w blatach z laminatu

Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®

Akcesoria opcjonalne Sortownik

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
230 700 227 689 223 297 230 734 520 782

 

BLANCO SUBLINE 500-IF/A 
SteelFrame

Materiał/kolor    Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

 

antracyt

 

stal szlachetna 
matowa
517 593
 

z korkiem automat. 520 932    
bez korka automat. 520 933    

 

biały

 

stal szlachetna 
matowa
517 593
 

z korkiem automat. 521 018    
bez korka automat. 521 019    

 Możliwość montażu na równi z blatem

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Głębokość komór: 190 mm

 

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, korek automatyczny 

z okrągłą, chromowaną dźwignią (w wersji 

z korkiem automatycznym)
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BLANCO SUBLINE-U
SILGRANIT® PuraDur®

Niezwykły design komór podwieszanych  
z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki 

specjalnej technologii produkcji i montażu

Montaż nie wymagający 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

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

 

    
230 700 227 697 227 689 223 297  

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie. 

 

BLANCO SUBLINE 160-U 320-U 400-U 500-U 700-U   
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  30cm  40cm  50cm  60cm  80cm   Zalecana bateria 
BLANCO LINEE-S

        

Głębokość komór 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm   

antracyt  513 399 518 546 518 555 518 564 518 573     518 438

szarość 
skały  518 951 518 953 518 963 518 966 518 969     518 804

alumetalik  513 400 518 547 518 556 518 565 518 574     518 439

perłowoszary  520 643 520 645 520 654 520 659 520 662     520 745

biały  513 394 518 549 518 558 518 567 518 576     518 441

jaśmin  513 396 518 550 518 559 518 568 518 577     518 442

szampan  513 951 518 551 518 560 518 569 518 578     518 443

tartufo  517 425 518 553 518 562 518 571 518 580     518 446

kawowy  515 051 518 554 518 563 518 572 518 581     518 445

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy 

(uszczelka do nabycia we własnym 

zakresie)
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BLANCO SUBLINE-U
SILGRANIT® PuraDur®

Niezwykły design komór podwieszanych  
z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki 

specjalnej technologii produkcji i montażu

Montaż nie wymagający 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

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

 

    
230 700 227 697 227 689 223 297  

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie. 

 

BLANCO SUBLINE 320-U 400-U 500-U 700-U    
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  40cm  50cm  60cm  80cm    Zalecana bateria 
BLANCO LINEE-S

        

Głębokość komór 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm    

antracyt  513 406 515 762 513 413 515 782       518 438

szarość 
skały  518 952 518 961 518 965 518 968       518 804

alumetalik  513 407 515 753 513 414 515 773       518 439

perłowoszary  520 644 520 653 520 658 520 661       520 745

biały  513 401 515 754 513 408 515 774       518 441

jaśmin  513 403 515 755 513 410 515 775       518 442

szampan  513 952 515 756 513 953 515 776       518 443

tartufo  517 427 517 433 517 434 517 437       518 446

kawowy  515 055 515 759 515 056 515 779       518 445

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek  

3 ½‘‘ z sitkiem, zestaw montażowy 

(uszczelka do nabycia we własnym 

zakresie), korek automatyczny z okrągłą, 

chromowaną dźwignią
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT® PuraDur®

Linia produktów przeznaczonych do montażu 
podwieszanego, z kompozytu SILGRANIT® 
PuraDur® – ze zintegrowaną powierzchnią 
funkcyjną

Komora podwieszana dla wymagających

Ponadczasowa, elegancka forma komory

2 w 1: komfort i funkcjonalność na 2 poziomach

Ze zintegrowaną powierzchnią do odstawiania  

i suszenia naczyń

Idealnie dopasowany kosz wielofunkcyjny ze stali 

szlachetnej

Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne  

     
Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

(tylko w wersji 700-U Level)
   
230 700 227 697 227 689 223 297

  

 

BLANCO SUBLINE 350/350-U 700-U Level 480/320-U 340/160-U 340/160-U   
Materiał/kolor   Lewa komora Prawa komora Lewa komora   

       

Szerokość szafki dolnej w cm  80cm  80cm  90cm  90x90cm 
60cm

 90x90cm 
60cm

  Zalecana bateria 
BLANCO LINEE-S

        

Głębokość komór 200/200 mm 200/140 mm 200/200 mm 190/130 mm 190/130 mm   

antracyt  518 591 518 600 519 484 520 411 518 582     518 438

szarość 
skały  518 960 518 972 519 485 520 412 518 957     518 804

alumetalik  518 592 518 601 519 486 520 413 518 583     518 439

perłowoszary  520 651 520 665 520 657 520 414 520 648     520 745

biały  518 594 518 603 519 488 520 415 518 585     518 441

jaśmin  518 595 518 604 519 489 520 416 518 586     518 442

szampan  518 596 518 605 519 490 520 417 518 587     518 443

tartufo  518 598 518 607 519 492 520 418 518 589     518 446

kawowy  518 599 518 608 519 493 520 419 518 590     518 445

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa 

korki 3 ½‘‘ wyposażone w sitka, zestaw 

montażowy (bez uszczelki)
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT® PuraDur®

Linia produktowa do montażu podwieszanego, 
w kolorach SILGRANIT® PuraDur® – ze 
zintegrowaną powierzchnią funkcyjną

Komora podwieszana dla wymagających

Ponadczasowa, elegancka forma komory  

o prostym kształcie

2 w 1: dwie komory, jeden otwór w blacie

Kompletny program umożliwiający różnorodne 

aranżacje

Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®

Opcjonalnie: deski do krojenia – szklana i  

z drewna klonowego, odsączarka wielofunkcyjna, 

ociekacz

W cenie zawarte są Akcesoria opcjonalne  

     
Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

Deska do krojenia z drewna 
jesionowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Kosz wielofunkcyjny na 
naczynia ze stali szlachetnej

* (tylko w wersji 700-U Level 
oznaczonej *)

   
230 700 227 697 227 689 223 297

  

 

BLANCO SUBLINE 350/350-U 700-U Level 700-U Level* 480/320-U 340/160-U 340/160-U  
Materiał/kolor    Lewa komora Prawa komora Lewa komora  

       

Szerokość szafki dolnej w cm  80cm  80cm  80cm  90cm  90x90cm 
60cm

 90x90cm 
60cm

 Zalecana bateria 
BLANCO LINEE-S

        

Głębokość komór 200/200 mm 200/140 mm 200/140 mm 200/200 mm 190/130 mm 190/130 mm  

antracyt  516 295 518 390 518 381 * 519 474 520 402 513 795   518 438

szarość 
skały  518 959 518 973 518 971 * 519 475 520 403 518 956   518 804

alumetalik  516 286 518 391 518 382* 519 476 520 404 513 789   518 439

perłowoszary  520 650 520 666 520 664 * 520 656 520 405 520 647   520 745

biały  516 287 518 393 518 384 * 519 478 520 406 513 790   518 441

jaśmin  516 288 518 394 518 385 * 519 479 520 407 513 791   518 442

szampan  516 289 518 395 518 386* 519 480 520 408 513 954   518 443

tartufo  517 432 518 397 518 388 * 519 482 520 409 517 430   518 446

kawowy  516 292 518 398 518 389 * 519 483 520 410 515 057   518 445

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 

automatyczny 3 ½‘‘ z sitkiem, z okrągłą, 

chromowaną dźwignią (otwór Ø 14 mm), 

zestaw montażowy (uszczelka do nabycia 

we własnym zakresie)
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BLANCO SUBLINE
BLANCO ceramika

Nowoczesna linia komór podwieszanych  
z ceramiki

Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki 

nowoczesnej technice produkcji i montażu

Montaż bez dodatkowego nakładu pracy

Najwyższy komfort pielęgnacji ceramiki

Elegancka, prosta geometria komory

Wyposażenie dodatkowe: drewniana deska do 

krojenia i stalowa odsączarka

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
514 544 227 699 514 542 230 734  

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie. 

 

BLANCO SUBLINE 375-U 500-U 350/150-U     
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  45cm  60cm  60cm     Zalecana bateria 
BLANCO LINUS-S

        

Głębokość komór 185 mm 200 mm 185/130 mm     

biały połysk  516 035 514 506 514 522         516 710

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,  

korek 3 ½‘‘ z sitkiem

R18 
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BLANCO SUBLINE
BLANCO ceramika PuraPlus®

Stylowa linia komór podwieszanych z ceramiki 
PuraPlus®

Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki 

specjalnej technologii produkcji i montażu

Montaż nie wymagający dodatkowego nakładu 

pracy

Najwyższy komfort pielęgnacji ceramiki

Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory

Akcesoria opcjonalne  

     
Deska do krojenia z drewna 
bukowego

Deska do krojenia 
ze srebrnego szkła 
hartowanego 

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

 

    
514 544 227 699 514 542 230 734  

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie. 

 

BLANCO SUBLINE 375-U 500-U 350/150-U     
Materiał/kolor        

       

Szerokość szafki dolnej w cm  45cm  60cm  60cm     Zalecana bateria 
BLANCO LINUS-S

        

Głębokość komór 185 mm 200 mm 185/130 mm     

czarny  516 044 514 515 514 531         516 708

bazaltowy  516 974 516 975 516 976         517 643

szarość 
aluminium  516 041 514 512 514 528         516 709

biały połysk  516 042 514 513 514 529         516 710

biały mat  516 038 514 509 514 525         516 711

magnolia 
połysk  519 595 519 596 519 597         519 750

jaśmin  516 040 514 511 514 527         516 712

                

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-

rem 3 ½‘‘, korek automatyczny z okrągłą, 

chromowaną dźwignią

R18 Z ułatwiającą czyszczenie 
powierzchnią PuraPlus®
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Montaż na równi z blatem 
Eleganckie rozwiązanie spełniające najwyższe wymagania

W przypadku montażu na równi z blatem 

zlewozmywak i blat stanowią jedność - bez 

zbędnych kantów.

Dzięki temu czyszczenie blatu jest o wiele 

prostsze - jednym ruchem ręki można łatwo 

usunąć np. wodę lub okruchy z blatu. Dzię-

ki bezstopniowemu połączeniu zlewozmy-

waka i blatu poszerzona zostaje powierzch-

nia robocza wokół zlewozmywaka. 

Oprócz praktycznych zalet tego typu mon-

tażu na niewątpliwą uwagę zasługuje czy-

stość linii, nadająca tym zlewozmywakom 

niepowtarzalny design. Nowoczesny, płaski 

wygląd kuchni może zostać łatwo osią-

gnięty przy zastosowaniu zintegrowanych 

zlewozmywaków przeznaczonych do mon-

tażu na równi z blatem. To dotyczy również 

zlewozmywaków wyposażonych w płaską 

krawędź IF, a także modeli zamontowanych 

przy pomocy montażu podwieszanego.

BLANCO DIVON II 45 S oferuje 2 możliwości 

montażu: montaż na równi z blatem lub montaż 

nakładany od góry, dzięki którym powierzchnia zle-

wozmywaka wizualnie prawie stapia się z blatem.

Praktyczne i higieniczne czyszczenie blatu: 

wystarczy zetrzeć okruchy z powierzchni blatu do 

zlewozmywaka.

Płaska krawędź IF:

1 model, 2 możliwości montażu

Montaż na równi z blatem

 Montaż nakładany (pewny i szybki)

Montaż na równi z blatem:

optyczna jedność zlewozmywaka i blatu, bez 

zbędnych kantów, zapewniająca harmonijny 

i ponadczasowy wygląd.

Montaż podwieszany:

prawie bezstopniowy montaż od dołu, nadający 

zlewozmywakowi nowoczesny, elegancki wygląd.
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Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na 

równi z blatem
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SILGRANIT® PuraDur®

antracyt szarość skały alumetalik biały jaśmin kawowy

BLANCO ALAROS 6 S-F

deska czarna

deska biała

86

86

517 682

517 689

518 822

518 823

517 683

517 690

517 684

517 691

517 685

517 692

517 688

517 695

BLANCO AXIA II 45 S-F

prawa komora 89 516 785 518 825 516 786 517 651 516 788 516 791

BLANCO AXIA II 5 S-F

prawa komora 90 516 811 518 827 516 812 517 650 516 814 516 817

BLANCO AXIA II 6 S-F

z korkiem automat., z akcesoriami 91, 92 516 875 518 834 516 876 517 649 516 878 516 881

BLANCODELTA II-F 95 521 261 521 262 521 263 521 264 521 265 521 266

BLANCO ZENAR 45 S-F

Prawa komora

z deską do krojenia z drewna jesionowego

ze szklaną deską do krojenia

bez akcesoriów

96

96

97

519 182

519 291

519 332

519 183

519 292

519 333

519 184

519 293

519 334

519 185

519 294

519 335

519 186

519 295

519 336

519 189

519 298

519 339

BLANCO ZENAR 45 S-F

Lewa komora

z deską do krojenia z drewna jesionowego

ze szklaną deską do krojenia

bez akcesoriów

96

96

97

519 299

519 190

519 340

519 300

519 191

519 341

519 301

519 192

519 342

519 302

519 193

519 343

519 303

519 194

519 344

519 306

519 197

519 347

BLANCO ZENAR 5 S-F

Prawa komora

z deską do krojenia z drewna jesionowego

ze szklaną deską do krojenia

bez akcesoriów 

98

98

99

520 468

520 462

520 474

520 469

520 463

520 475

520 470

520 464

520 476

520 471

520 465

520 477

520 472

520 466

520 478

520 473

520 467

520 479

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

Prawa komora

z deską do krojenia z drewna jesionowego

ze szklaną deską do krojenia

bez akcesoriów 

100

101

101

519 315

519 307

516 068

519 316

519 308

518 931

519 317

519 309

516 062

519 318

519 310

517 660

519 319

519 311

516 063

519 322

519 314

516 066

Wszystkie zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®  w wersji F wyposażone są w dźwignię korka automatycznego
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SILGRANIT® PuraDur®

antracyt szarość skały alumetalik biały jaśmin kawowy

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

Lewa komora

z deską do krojenia z drewna jesionowego

ze szklaną deską do krojenia

bez akcesoriów 

100

101

101

519 323

519 198

519 348

519 324

519 199

519 349

519 325

519 200

519 350

519 326

519 201

519 351

519 327

519 202

519 352

519 330

519 205

519 355

BLANCO ZENAR XL 6 S-F 

Steamer System Plus

z deską do krojenia z drewna jesionowego

ze szklaną deską do krojenia

103

103

521 236

521 242

521 237

521 243

521 238

521 244

521 239

521 245

521 240

521 246

521 241

521 247

BLANCO ELON XL 6 S-F 131 519 510 519 511 519 512 519 513 519 514 519 517

BLANCO METRA 45 S-F 118 519 081 519 086 519 082 519 083 519 084 519 088

BLANCO METRA 5 S-F 120 519 097 519 102 519 098 519 099 519 100 519 104

BLANCO METRA 6-F 121 519 134 - 519 135 - - -

BLANCO METRA 6 S-F 122 519 113 519 118 519 114 519 115 519 116 519 120

BLANCO METRA XL 6 S-F 124 519 150 518 883 519 151 516 522 516 523 519 157

BLANCO DALAGO 45-F 136 517 166 518 847 517 167 517 169 517 658 517 171

BLANCO DALAGO 5-F 137 518 530 518 849 518 531 518 532 518 533 518 536

BLANCO DALAGO 6-F 138 514 773 518 851 514 770 514 771 517 657 515 095

BLANCO DALAGO 8-F 139 516 639 518 853 516 640 516 644 517 656 516 645

BLANCO SUBLINE 320-F 300 519 790 519 791 519 792 519 793 519 794 519 795

BLANCO SUBLINE 400-F 300 519 796 519 797 519 798 519 799 519 800 519 801

BLANCO SUBLINE 500-F 300 519 808 519 809 519 811 519 812 519 813 519 814

BLANCO SUBLINE 340/160-F 302 519 802 519 803 519 804 519 805 519 806 519 807

Wszystkie zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®  w wersji F wyposażone są w dźwignię korka automatycznego

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na 

równi z blatem



309

Materiał / Model W zestawie
patrz str.

Odwracalny Prawa komora Lewa komora

Stal szlachetna gładka

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 190 521 011 521 012

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact 191 521 013 521 014

BLANCO DIVON II 45 S-IF 182 519 816 519 815

BLANCO DIVON II 5 S-IF 183 519 818 519 817

BLANCO DIVON II 6 S-IF 184 519 820 519 819

BLANCO DIVON II 8-IF 185 519 821

BLANCO DIVON II 8 S-IF 185 519 823 519 822

BLANCO STATURA 6-IF 186 514 484

BLANCO STATURA 6-IF Crystal deska czarna 187 516 029

BLANCO STATURA 6-IF Crystal deska biała 187 516 101

BLANCO AXIS II 45 S-IF 192 516 527

BLANCO AXIS II 5 S-IF 193 516 528

BLANCO AXIS II 6 S-IF 195 516 529 516 530

BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition 195 516 531 516 532

BLANCO AXIS II 6 S-IF Steamer Edition 194 516 533 516 534

BLANCO RONIS-IF 196 518 493

BLANCO STRATO Pro-IF 197 516 758 516 759

BLANCODELTA-IF 198 514 626

BLANCO VEKTRIS 6 S-IF 199 514 627 514 528

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF 200 516 842

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF 201 516 849

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF 202 516 852

BLANCO CLASSIC 4 S-IF 204 518 766 518 767

BLANCO CLASSIC 45 S-IF 205 516 854 516 855

BLANCO CLASSIC 8-IF 206 514 641

BLANCO ANDANO 180-IF 274 518 303

BLANCO ANDANO 340-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

275
275

518 308

518 307

BLANCO ANDANO 400-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

275
275

518 312

518 311

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na 

równi z blatem
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Materiał / Model W zestawie
patrz str.

Odwracalny Prawa komora Lewa komora

Stal szlachetna gładka

BLANCO ANDANO 450-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

275
275

519 376

519 375

BLANCO ANDANO 500-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

275
275

518 316

518 315

BLANCO ANDANO 700-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

275
275

518 617

518 616

BLANCO ANDANO 340/180-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

276
276

518 320

518 319

518 324

518 323

BLANCO ANDANO 340/340-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

276
276

520 831

520 830

BLANCO ANDANO 400/400-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

276
276

518 328

518 327

BLANCO ANDANO 400-IF/A 278 519 555

BLANCO ANDANO 500-IF/A 278 519 556

BLANCO ANDANO 700-IF/A 278 519 557

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A 278 519 558

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A 278 520 832

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A 278 519 559

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na 

równi z blatem
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Materiał / Model W zestawie
patrz str.

Odwracalny Prawa komora Lewa komora

Stal szlachetna szczotkowana

BLANCO MEDIAN 45 S-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

209
209

518 449

518 485

518 450

518 486

BLANCO MEDIAN 6 S-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

211
211

518 451

518 487

518 452

518 488

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

213
213

518 453

518 489 518 490

BLANCO MEDIAN 8 S-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

215
215

518 455

518 491

518 456

518 492

BLANCO MEDIAN 9-IF 217 518 457

BLANCO LANTOS 45 S-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

229
229

519 717

519 718

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto
z korkiem automat.

bez korka automat.

230
230

519 707

519 708

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact 231 519 059

BLANCO LANTOS 5 S-IF 233 517 281

BLANCO LANTOS 6-IF
Odsączarka ze stali szlachetnej

Odsączarka z transparentnego, szarego tworzywa

234
234

516 676

519 542

BLANCO LANTOS 6 S-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

z korkiem automat. z odsączarką stal szlachetna

236
236
237

519 719

519 721

519 720

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

238
238

519 709

519 710

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact
z korkiem automat.

bez korka automat.

240
240

519 713

519 714

BLANCO LANTOS 8-IF Compact 241 520 434

BLANCO LANTOS 8-IF
z korkiem automat.

bez korka automat.

239
239

519 711

519 712

BLANCO LANTOS 9 E-IF 242 516 277

BLANCODANA-IF 246 514 646

BLANCO RONDOSOL-IF 248 514 647

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na 

równi z blatem
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Baterie kuchenne BLANCO 
Estetyka i funkcjonalność we wszystkich aspektach

 

Zertyfikowana jakość 

Baterie BLANCO są drobiazgowo kon-

trolowane i ponadobowiązkowo certyfi-

kowane. Oferują tym samym najwyższe 

standardy, jakie są obecnie dostępne na 

rynku.

Idealne dopasowanie

Zlewozmywak i bateria są doskonale do 

siebie dopasowane kolorystycznie. Różne 

wykończenia powierzchni pozwalają na 

optymalne dopasowanie baterii do każde-

go zlewozmywaka BLANCO.

Doskonały design

Wyczucie idealnej formy sprawia, że 

baterie BLANCO już dziś stają się ikonami 

nowoczesnego designu. Wielokrotnie 

nagradzane wzornictwo przyciąga spoj-

rzenia.

Wysokiej jakości komponenty

Wszystkie elementy baterii BLANCO są 

wykonane z materiałów wysokiej jakości 

z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 

w zakresie materiałów i technologii.

Wygodna obsługa

Precyzyjny mechanizm zapewnia do-

datkowy komfort podczas codziennego 

użytkowania baterii, a także łatwą obsługę 

i trwałość.

Sprawdzone elementy

Baterie BLANCO poddawane są rygory-

stycznym badaniom, które potwierdzają 

ich pełne zdrowotne bezpieczeństwo. 

Elementy baterii mające kontakt z wodą 

są testowane i certyfikowane.

Płytki ceramiczne i głowica

Wysokiej jakości, ceramiczne płytki, 

w które wyposażona jest głowica BLANCO 

odznaczają się wyjątkową trwałością 

i łatwością obsługi dźwigni podczas za-

mykania i otwierania dopływu wody.

Zawór zwrotny

Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega 

cofaniu się brudnej wody do wylewki 

baterii w przypadku pozostawienia jej 

w wypełnionej wodą komorze zlewozmy-

waka.

Filtr

Filtr BLANCO chroni baterię przed za-

brudzeniami i uszkodzeniem. Zapewnia 

bezawaryjną pracę i długą żywotność 

baterii.
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BLANCOCULINA-S Duo

Strony 324

BLANCO LEVOS-S

Strony 327

BLANCO LINEE

BLANCO LINEE-S

Strony 325-326

BLANCO QUADRIS-S

Strony 328

BLANCO ACTIS-S  

BLANCO ACTIS

Strony 370-371

BLANCO AJARIS

Strony 381

BLANCO ALTA

Strony 354

BLANCO ALTA-S Compact Vario

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO ALTA Compact

Strony 355-357

BLANCO ALTURA-S

BLANCO ALTURA

Strony 373

BLANCO AMONA

Strony 408

BLANCO ANTAS-S

BLANCO ANTAS

Strony 386-388

BLANCO ARUM-S

BLANCO ARUM

Strony 392
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Przegląd baterii kuchennych
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Wykończenia Funkcje

Galwaniczne Lita stal Kolor
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BLANCO AVONA-S

BLANCO AVONA

Strony 362-363

BLANCO BRAVON-S

BLANCO BRAVON

Strony 395

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO CARENA-S

BLANCO CARENA

Strony 366-368

BLANCOCULINA-S

Strony 329

BLANCOCULINA-S Mini

Strony 330

BLANCO DARAS-S

BLANCO DARAS

Strony 402-403

BLANCO ELIPSO-S II

BLANCO ELIPSO II

Strony 348-349

BLANCO ELOS One

Strony 334

BLANCO ELOSCOPE-F II

Strony 335

BLANCO FELISA-S

BLANCO FELISA

Strony 360-361

BLANCO FILO-S

BLANCO FILO

Strony 382-383

BLANCO FINESS

Strony 384

Przegląd baterii kuchennych
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BLANCO FONTAS

Strony 346

BLANCO JETA

Strony 396

BLANCO JIL

Strony 364

BLANCO JURENA-S

BLANCO JURENA

Strony 365

BLANCO LINEE-S

Strony 332

BLANCO LINUS-S Vario

BLANCO LINUS-S

BLANCO LINUS

Strony 342-344

BLANCO LIVIA-S

Strony 359

BLANCO LOMIS-S

BLANCO LOMIS

Strony 372

BLANCO MASTER-S Semi-Profi 

Strony 331

BLANCO MIDA-S

BLANCO MIDA

Strony 404-405

BLANCO MILA-S

BLANCO MILA

Strony 407

Przegląd baterii kuchennych
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Wykończenia Funkcje

Galwaniczne Lita stal Kolor
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BLANCO MILI

Strony 406

BLANCO NAVA

Strony 391

BLANCO NEA-S

BLANCO NEA

Strony 377-378

BLANCOORION-S

BLANCOORION

Strony 389

BLANCO PERISCOPE-S-F II

Strony 337

BLANCO PYLOS-S

BLANCO PYLOS

Strony 352-353

BLANCO QUATURA-S

BLANCO QUATURA

Strony 333

BLANCO SAGA

Strony 347

BLANCO SEDA

Strony 369

BLANCO SORA

Strony 398

BLANCO TERA

Strony 399

BLANCO TIVO-S

BLANCO TIVO

Strony 374-375

Przegląd baterii kuchennych
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BLANCO TRADON

Strony 397

BLANCO TRIMA

Strony 385

BLANCO VITIS-S

BLANCO VITIS

Strony 400-401

BLANCO VONDA

BLANCO VONDA Control

Strony 340

BLANCOWEGA-S

BLANCOWEGA

Strony 393-394

BLANCO YOVIS-S

BLANCO YOVIS

Strony 338-339

BLANCO ZENOS-S

BLANCO ZENOS

Strony 379-380

Przegląd baterii kuchennych
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BLANCO CULINA-S Mini

BLANCO LIVIA-SBLANCO AVONA-S

BLANCO CARENA-S Vario

Baterie kuchenne BLANCO 
Nowości, które budzą zachwyt

Bogata oferta baterii BLANCO spełni 

oczekiwania najbardziej wymagających 

użytkowników kuchni. Różnorodne wzory 

i nowe formy zapewniają optymalny 

wybór. 

Dzięki różnym wykończeniom i rozwiąza-

niom baterie są doskonale dopasowane 

do potrzeb nowoczesnych gospodarstw 

domowych. Niektóre modele występują  

w wersji z wyciąganą wylewką, która 

zwiększa zasięg baterii. Innowacyjne 

rozwiązania w zakresie obsługi gwarantu-

ją jeszcze większy komfort użytkowania. 

Wysokiej jakości materiały zapewniają 

płynną pracę i trwałość baterii.
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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.

Elegancka i praktyczna: 

BLANCO ELOSCOPE-F II  Strona 335
Bezstopniowe opuszczanie:

BLANCO PERISCOPE-S-F II   Strona 337

Baterie z możliwością położenia

BLANCO ALTA-S-F Compact Strona 358
BLANCO ALTA-F Compact Strona 358

BLANCO TIVO-S-F Strona 376
BLANCO TIVO-F Strona 376

BLANCO ELIPSO-S-F II Strona 350
BLANCO ELIPSO-F II  Strona 350

Baterie opuszczane bezstopniowo

BLANCO LINUS-S-F Strona 345
BLANCO LINUS-F Strona 345

BLANCOORION-S-F Strona 390
BLANCOORION-F Strona 390
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Program dla najbardziej wymagających
Atrakcyjne wykończenia - perfekcyjnie dopasowane do zlewozmywaka

Chrom matowy Dekor SILGRANIT®-Look SILGRANIT®

Stal szlachetna

szczotkowana

Stal szlachetna Polerowany mosiądz Ceramika

W kolorze stali Stal szlachetna Stylizowana na 

ceramikę

Ceramika

Produkty BLANCO STEELART 

dostępne są w eleganckich wy-

kończeniach. Bateria i akcesoria 

są perfekcyjnie dopasowane pod 

względem formy i powierzchni.

Stal szlachetna polerowana

Stal szlachetna matowa

Baterie       Wykończenia zlewozmywaków Baterie       Wykończenia zlewozmywaków

Chrom Stal szlachetna Mangan SILGRANIT®/Ceramika

Dopasowanie wykończeń 

powierzchni baterii i zlewozmy-

waków BLANCO jest kluczowym 

elementem podczas ich projek-

towania.
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Zaufajcie Państwo bateriom BLANCO
Jakość z korzyścią dla Państwa zdrowia

Czysta woda to nasz wkład w Państwa 

zdrowie. Dlatego baterie BLANCO pod-

legają ponadobowiązkowym badaniom, 

zgodnie z wymogami niemieckich przepi-

sów w zakresie dostarczania wody pitnej 

i higieny, są certyfikowane przez DVGW 

CERT GmbH (Ośrodek Certyfikacyjny 

Niemieckiego Zrzeszenia Gazownictwa 

i Gospodarki Wodnej).

Tym samym BLANCO poświadcza speł-

nianie wymagań dotyczących bezpieczeń-

stwa wody pitnej. Baterie BLANCO gwa-

rantują najwyższą jakość, jaka obecnie 

dostępna jest na rynku.

Baterie, które nie są poddawane bada-

niom, mogą znacznie przekraczać granice 

zawartych w nich substancji niebez-

piecznych dla zdrowia. Elementy baterii 

BLANCO, mające kontakt z wodą pitną, 

składają się wyłącznie z przebadanych 

i dopuszczonych do obrotu materiałów. 

Bateria BLANCO otrzymuje certyfikat 

DVGW dopiero po weryfikacji i ocenie 

wyników badań wykonanych przez LGA 

(Landesgewerbeanstalt - Niemiecki Instytut 

Przemysłowy) oraz TZW (Technologiezen-

trum Wasser - Centrum Technologii Wody).

Baterie BLANCO są drobiazgowo kontro-

lowane i ponadobowiązkowo certyfiko-

wane, co potwierdza ich pełne zdrowotne 

i higieniczne bezpieczeństwo.
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BLANCO STEELART
Akcesoria systemowe

BLANCO STEELART rozszerza eksklu-

zywny program produktów o nowości 

ze stali szlachetnej. Precyzyjnie dopaso-

wane do linii STEELART, pod względem 

formy i powierzchni, elementy – bateria, 

dozownik i dźwignia korka, zapewniają 

całkowicie harmonijny wygląd centrum 

kuchennego.

Dwa rodzaje wzornictwa:

 ZEROX Systemdesign z  akcesoriami 

BLANCO QUADRIS. Konsekwentnie 

utrzymana geometryczna forma

CLARON Systemdesign z akcesoriami 

systemowymi BLANCO LEVOS o ele-

ganckim wyglądzie

Wykończenie powierzchnii doskonale 

pasujące do programu STEELART:

 −  Stal szlachetna matowa  

w modelach z listwą na baterię: 

BLANCO CLARON-IF/A  

i BLANCO ZEROX-IF/A 

 − Stal szlachetna polerowana  

w  modelach podwieszanych  

i do montażu na równi z blatem 

BLANCO STEELART  

BLANCO QUADRIS-SBLANCO LINEE-S BLANCO LEVOS-S

BLANCOCULINA-S Duo

i BLANCO FLOW-IF oraz modelach bez 

listwy na baterię BLANCO CLARON-IF  

i BLANCO ZEROX-IF
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BLANCO STEELART
Baterie kuchenne – systemowy design

ZEROX systemowy designCLARON systemowy design 

BLANCO QUADRIS

BLANCO QUADRIS-S

BLANCO QUADRIS

Nasze sugestie 

odnośnie łączenia 

poszczególnych ele-

mentów funkcyjnych

BLANCO LEVOS-SBateria

BLANCO LEVOSDozownik

BLANCO LEVOSDźwignia korka Dźwignia okrągła

BLANCO PIONA

BLANCO LINEE/-S BLANCOCULINA-S Duo

Dźwignia okrągła

BLANCO PIONA

BLANCO QUADRIS-S z korkiem automatycz-

nym i dozownikiem płynu do mycia naczyń

Systemowe wzornictwo BLANCO LINEE-S
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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

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)

- Wymagane dwa otwory pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Metalowy wąż wylewki

- 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 przy montażu ze 

zlewozmywakami stalowymi

- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu 

wody, zgodnie z normą EN 1717

- Zgłoszona do certyfi kacji przez LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

 

BLANCOCULINA-S 
Duo

Materiał/kolor
 

 

 

chrom
517 667

 

stal szlachetna polerowana
515 991

 

stal szlachetna matowa
515 992

 

BLANCO PIONA

 

chrom
221 339

 

stal szlachetna polerowana
222 115

 

stal szlachetna matowa
222 118

 

Dźwignia korka automatycznego

 

chrom
519 782 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna polerowana
519 783 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna matowa
519 784 Wysokociśnieniowa

 

Zalecany dozownik Zalecana dźwignia korka automatycznego
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BLANCO LINEE-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Jasno. Bezkompromisowo. Konsekwentnie.

Ekskluzywne wzornictwo systemowe

Doskonale pasuje do produktów SteelArt, 

zwłaszcza: BLANCO CLARON i BLANCO 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 wylewka

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa 

i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO LINEE-S Materiał/kolor
 

 

 

chrom
517 667

 

stal szlachetna polerowana
515 991

 

stal szlachetna matowa
515 992

 

BLANCO PIONA

 

chrom
221 339

 

stal szlachetna polerowana
222 115

 

stal szlachetna matowa
222 118

 

Dźwignia korka automatycznego

 

chrom
517 591 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna polerowana
517 592 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna matowa
517 593 Wysokociśnieniowa

 

Zalecany dozownik Zalecana dźwignia korka automatycznego
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BLANCO LINEE
Wykończenia powierzchni metaliczne
Jasno. Bezkompromisowo. Konsekwentnie.

Ekskluzywne wzornictwo systemowe

Doskonale pasuje do produktów SteelArt, 

zwłaszcza: BLANCO CLARON i BLANCO FLOW-IF

Model w wykończeniu ze stali szlachetnej 

polerowanej przeznaczony do i 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°

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa 

i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO LINEE Materiał/kolor
 

 

 

chrom
517 667

 

stal szlachetna polerowana
515 991

 

stal szlachetna matowa
515 992

 

BLANCO PIONA

 

chrom
221 339

 

stal szlachetna polerowana
222 115

 

stal szlachetna matowa
222 118

 

Dźwignia korka automatycznego

 

chrom
517 594 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna polerowana
517 595 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna matowa
517 596 Wysokociśnieniowa

 

Zalecany dozownik Zalecana dźwignia korka automatycznego
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BLANCO LEVOS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Bateria o eleganckim, prostym wyglądzie

Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO 

SteelArt

Doskonale dopasowana do produktów SteelArt, 

zwłaszcza do BLANCO CLARON

Stal szlachetna polerowana: optymalnie 

dopasowana do komór podwieszanych 

i montowanych na równi z blatem linii SteelArt

Stal szlachetna matowa: doskonale dopasowana 

do modeli IF linii SteelArt z listwą na baterię

Wysoka, wyciągana wylewka umożliwia łatwe 

napełnianie garnków i wazonów

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się 

wody zgodnie z normą EN 1717

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze 

zlewozmywakami stalowymi

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa 

i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO LEVOS-S Materiał/kolor
 

 

 

chrom
517 585

 

stal szlachetna polerowana
517 586

 

stal szlachetna matowa
517 587

 

BLANCO LEVOS

 

chrom
221 901

 

stal szlachetna polerowana
221 940

 

stal szlachetna matowa
221 941

 

Dźwignia korka automatycznego

 

chrom
514 917 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna polerowana
514 918 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna matowa
514 919 Wysokociśnieniowa

 

Zalecany dozownik Zalecana dźwignia korka automatycznego
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BLANCO QUADRIS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne
Konsekwentna prostota

Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO 

SteelArt

Perfekcyjnie dopasowana do produktów linii 

SteelArt, zwłaszcza do modeli BLANCO ZEROX 

z zerowym promieniem zaokrąglenia

Stal szlachetna polerowana: perfekcyjnie 

dopasowana do komór podwieszanych 

i montowanych na równi z blatem linii SteelArt

Stal szlachetna matowa: perfekcyjnie 

dopasowana do modeli IF linii SteelArt z listwą na 

baterię

Wyciągana wylewka umożliwia łatwe napełnianie 

garnków i wazonów

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka

- Wymagany otwór pod baterię 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 montowanych ze 

zlewozmywakami stalowymi

- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu 

wody zgodnie z normą EN 1717

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa 

i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO 
QUADRIS-S

Materiał/kolor
 

 

 

chrom
517 588

 

stal szlachetna polerowana
517 589

 

stal szlachetna matowa
517 590

 

BLANCO QUADRIS

 

chrom
221 902

 

stal szlachetna polerowana
221 942

 

stal szlachetna matowa
221 943

 

Dźwignia korka automatycznego

 

chrom
514 606 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna polerowana
514 607 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna matowa
514 608 Wysokociśnieniowa

 

Zalecany dozownik Zalecana dźwignia korka automatycznego
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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

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA 

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

 

BLANCOCULINA-S Materiał/kolor
 

 

chrom
517 597 Wysokociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
517 598 Wysokociśnieniowa
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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

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCOCULINA-S 
Mini

Materiał/kolor
 

 

chrom
519 843 Wysokociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
519 844 Wysokociśnieniowa
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BLANCO MASTER-S 
Semi-Profi 
Wykończenia powierzchni metaliczne
Armatura dla profesjonalistów

Precyzyjny, architektoniczny kształt

Elastyczna wylewka (stalowa sprężyna) 

z ruchomym wężem

Możliwość wyjęcia węża wylewki z uchwytu - 

ruchomy dzięki zastosowaniu elastycznej stalowej 

sprężyny

Łatwe mocowanie wylewki w uchwycie

Kąt obrotu wylewki: 360°

Możliwość umocowania wylewki po środku, 

z prawej lub lewej strony - wygoda dla 

leworęcznych użytkowników

Wylewka: 2 rodzaje strumienia, 

przełącznik strumienia, wylewka 

prysznicowa z wypustkami 

redukującymi tworzenie się kamienia

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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 się wody zgodnie z normą 

EN 1717

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO MASTER-S 
Semi-Profi 

Materiał/kolor
 

36
0°

 

chrom
514 246 Wysokociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
514 247 Wysokociśnieniowa
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BLANCO LINEE-S
SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Wyrazista. Bezkompromisowa. Konsekwentna.

Wyciągana, chromowana wylewka wysokiej 

jakości

Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków 

i komór z SILGRANIT® PuraDur®

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 130°

- 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

- Certyfi kowana przez LGA 

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO LINEE-S Materiał/kolor
 

 

antracyt/chrom
518 438 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 804 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
518 439 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 745 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
518 441 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
518 442 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
518 443 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
518 446 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
518 445 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
518 438 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 804 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
518 439 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 745 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
518 441 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
518 442 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
518 443 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
518 446 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
518 445 Wysokociśnieniowa
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BLANCO QUATURA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Prostota konstrukcji w nowoczesnej kuchni
Kwadratowy, smukły kształt z delikatnymi 

krawędziami

Pasuje do zlewozmywaków o prostym 

wzornictwie i rozwiązań z komorami 

podwieszanymi

Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie 

garnków i wazonów

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 120°)

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Wyposażona w głowicę ceramiczną

- 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

- Certyfi kowana przez LGA 

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

  

BLANCO 
QUATURA-S

Materiał/kolor
 

 

 

chrom
517 185 Wysokociśnieniowa

 

BLANCO QUATURA
Wykończenia powierzchni metaliczne

Prostota konstrukcji w nowoczesnej kuchni
Kwadratowy, smukły kształt z delikatnymi 

krawędziami

Pasuje do zlewozmywaków o prostym 

wzornictwie i rozwiązań z komorami 

podwieszanymi

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

i wazonów

Kąt obrotu wylewki: 360°

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Wyposażona w głowicę ceramiczną

- 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

- Certyfi kowana przez LGA 

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
 

  

BLANCO QUATURA Materiał/kolor
 

 

 

chrom
517 186 Wysokociśnieniowa

 



334

BLANCO ELOS One
Wykończenia powierzchni metaliczne
Przejrzysty wygląd

Prosty design

Eleganckie, drobne szczegóły wpływają na 

nowoczesny wygląd baterii

Oszczędność miejsca - konieczność wycięcia 

tylko jednego otworu

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

i wazonów

Kąt obrotu wylewki: 360°

Pasuje do zlewozmywaków wpuszczanych w blat

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Wyposażona w głowicę ceramiczną

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO ELOS One Materiał/kolor
 

 

chrom
517 557 Wysokociśnieniowa
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BLANCO ELOSCOPE-F II
Wykończenia powierzchni metaliczne
Opuszczana bateria o prostym wzornictwie

Proste wzornictwo do nowoczesnych aranżacji 

kuchni

Wyższa wylewka ułatwia napełnianie wysokich 

garnków i wazonów

Optymalne wykorzystanie wszystkich zalet przy 

zastosowaniu z kompaktowym zlewozmywakiem 

podwieszanym BLANCO STATURA (z listwą na 

baterię umieszczoną z boku komory)

Baterię BLANCO ELOSCOPE-F II można opuścić 

poniżej linii blatu

Bateria pracuje w pełnym rozłożeniu. Możliwość 

opuszczenia w celu otworzenia okna

Wymagany odstęp między zlewozmywakiem 

a oknem: tylko 3 cm

Minimalny wymagany 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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO 
ELOSCOPE-F II

Materiał/kolor
 

360°
360°

 

chrom
516 672 Wysokociśnieniowa
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BLANCO PERISCOPE-S-F II / 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.

 

 BLANCO LEXA 6 S – –  

 BLANCO LEXA 9 E – – – 

 BLANCO LIVIT 45 / 45 S / 45 S Centric – – – –

 BLANCO LIVIT 45 S Salto / XL 5 S / XL 6 S – – – –

 BLANCO LIVIT 6 S / 6 S Compact – – –

 BLANCO LIVIT 5 S Centric / 6 S Centric – – – –

 BLANCO MAGNAT  – – –

 BLANCO MEDIAN 6 S / 9 – – –

 BLANCO MEDIAN 45 S / XL 6 S / 8 S 80 80 – –

 BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S – – – –

 BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact – –  

 BLANCO METRA 8 S – –  –

 BLANCO METRA 9 / 9 E – – – 

 BLANCO METRA XL 6 S – – – –

 BLANCO MEVIT XL 6 S – – – –

 BLANCO MODEX-M 60 – – – 

 BLANCO MODUS-M 90 – – – 

 BLANCO PALONA 6 – – – –

 BLANCO PANOR 60 – – – 

 BLANCO PLENTA – – – 

 BLANCO PRION 45  S / 5  S / 6 S – – – –

 BLANCO RONDOVAL 45 –  – –

 BLANCO RONDOVAL 45 S – –  

 BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S – –  –

 BLANCO SONA 6 S – –  

 BLANCO STATURA 6-IF / 6-U  – – –

 BLANCO STATURA 6-IF Crystal – – – –

 BLANCO STRATO Pro-IF –  – –

 BLANCO TIPO XL 6 S  – – –

 BLANCO TRISONA 6 S – – – 80

 BLANCO VEKTRIS 6 S – – – –

 BLANCO YOVA XL 6 S – – – –

 BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S – – – 

 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus – – – 

 BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (Ceramika) – – – –

 BLANCO ZIA 40 S / 45 S / 45 SL – –  –

 BLANCO ZIA 5 S – – – –

 BLANCO ZIA XL 6 S / 8 S / 9 – – – –

 BLANCO ZIA 9 E – – – –

 

 BLANCO ADON XL 6 S – – – –

 BLANCO ALAROS 6 S – – – 

 BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A – – – –

 BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400-400-IF/A – – – –

 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact – – – –

 BLANCO AXIA II 45 S / 5 S – – – –

 BLANCO AXIA II 6 S / 8 / 8 S – – – 

 BLANCO AXIS II 45 S-IF / 5 S-IF – – – –

 BLANCO AXIS II 6 S-IF / 6 S-IF Edition – – – –

 BLANCO AXON II 6 S – – – –

 BLANCO CLARIS 6 S   – –

 BLANCO CLASSIC 40 S –   – –

 BLANCO CLASSIC 45 / 45 S / 5 S – – – –

 BLANCO CLASSIC 6 S    

 BLANCO CLASSIC 8  –  – 

 BLANCO CLASSIC 8 S –   –

 BLANCO CLASSIC Neo 45 S / 5 S / XL 6 S – – – –

 BLANCO CLASSIC Neo 6 S – –  

 BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF – – – –

 BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF / 6 S-IF   – –

 BLANCO CRON 6 S – –  

 BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8 – – – 

 BLANCODANA-IF –  – –

 BLANCODELTA –  – –

 BLANCODELTA II – – – –

 BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF – – – –

 BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF – – – –

 BLANCO ELON 45 S, XL 6 S, XL 8 S – – – –

 BLANCO FLEX Pro 45 S – – – –

 BLANCO IDESSA 45 S – – – –

 BLANCO IDESSA 5 S / 6 S / XL 6 S – – – –

 BLANCO LANIS 6 S / 9 E  – – – –

 BLANCO LANTOS 45 S / 5 S / 45 S-IF / 5 S-IF –  60 – –

 BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto –  60 – –

 BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact – – – –

 BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF / 6-IF   – –

 BLANCO LANTOS 9 E-IF / 8-IF / 8 S-IF – – – –

 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF –  80 – –

 BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S – – – –

Przy modelach BLANCO JARON, CLARON IF, FLOW IF i ZEROX IF 
nie ma możliwości montażu powyższych baterii bezpośrednio za 
przelewem!

Uwaga:

Korzystanie z akcesoriów może być ograniczone.

SILGRANIT®/
ceramika

Wybicie podfrezo-
wanego otworu  

Pokrętło
  z  z
 przodu tyłu

Stal szlachetna
Wykonanie 

 odpowiedniego 
otworu za pomocą 
wykrojnika 35 mm

Pokrętło

 z  z

 przodu tyłu

ZlewozmywakSILGRANIT®/
ceramika

Wybicie podfrezo-
wanego otworu  

Pokrętło
  z z
 przodu tyłu

Stal szlachetna
Wykonanie 

 odpowiedniego 
otworu za pomocą 
wykrojnika 35 mm

Pokrętło

 z  z

 przodu tyłu

Zlewozmywak

  – = 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
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BLANCO PERISCOPE-S-F II
Wykończenia powierzchni metaliczne
Opuszczana bateria do montażu przy oknie

Nowoczesne, zgodne z najnowszymi trendami 

wzornictwo

Wyższa wylewka ułatwia napełnianie wysokich 

garnków i wazonów

Bateria pracuje w pełnym rozłożeniu. Możliwość 

opuszczenia w celu otworzenia okna

Wysokiej jakości wylewka wykonana z metalu

Jednakowy otwór pod baterię i pokrętło 

(2 x 35 mm)

Szczególnie polecana do montażu z komorami 

podwieszanymi

Minimalny wymagany odstęp pomiędzy 

zlewozmywakiem a skrzydłem okna wynosi 

7 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. 432 

- Obrotowa, opuszczana wylewka

- Wymagane 2 otwory pod baterię i pokrętło o średnicy 35 mm

- Ceramiczna głowica

- Obudowa wylewki wykonana z metalu

- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętką 3/8‘‘ zapewniającą łatwy 

i pewny montaż

- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapiennego

- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą 

EN 1717

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO 
PERISCOPE-S-F II

Materiał/kolor
 

36 0°
36 0°

 

chrom
516 671 Wysokociśnieniowa
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BLANCO YOVIS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Inspirowana naturą

Naturalna forma nadaje produktowi elegancki 

i fi ligranowy wygląd

Ergonomiczna, wygodna obsługa

Idealnie dopasowana do zlewozmywaków 

i komór o miękkich konturach

Również w wykończeniu Bi-Color - kolor idealnie 

dopasowany do zlewozmywaków i komór 

z SILGRANIT® PuraDur®

Wysoka, wyciągana, metalowa wylewka wysokiej 

jakości umożliwia łatwe napełnianie garnków 

i wazonów

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO YOVIS-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
518 291 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
518 292 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 807 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
518 293 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 758 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
518 295 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
518 296 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
518 297 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
518 300 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
518 299 Wysokociśnieniowa

 

 

chrom
518 291 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
518 292 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 807 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
518 293 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 758 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
518 295 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
518 296 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
518 297 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
518 300 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
518 299 Wysokociśnieniowa
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BLANCO YOVIS
Wykończenia powierzchni metaliczne
Inspirowana naturą

Naturalna forma nadaje produktowi elegancki 

i fi ligranowy wygląd

Ergonomiczna, wygodna obsługa

Idealnie dopasowana do zlewozmywaków 

i komór o miękkich konturach

Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie 

wysokich naczyń

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO YOVIS Materiał/kolor
 

 

chrom
518 290 Wysokociśnieniowa
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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

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) 

  

BLANCO VONDA Materiał/kolor
 

 

 

chrom
518 434 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
518 435 Wysokociśnieniowa

 

BLANCO VONDA Control
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

Obszerna listwa na baterie

Dzięki zintegrowanemu korkowi automatycznemu 

nie jest konieczne wycinanie dodatkowych 

otworów

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) 

  

BLANCO VONDA 
Control

Materiał/kolor
 

 

 

chrom
518 436 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
518 437 Wysokociśnieniowa
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BLANCO LINUS-S Vario
Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność
Stonowany design

Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie 

wysokich naczyń

2 rodzaje strumienia zapewnia umieszczony 

w dolnej części wylewki przełącznik strumienia 

z wypustkami redukującymi osadzanie się 

kamienia

 

  

BLANCO LINUS-S 
Vario

Materiał/kolor
 

14
0°

 

 

chrom
518 406 Wysokociśnieniowa

 

BLANCO LINUS-S 
dźwignia z lewej strony
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

- 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
- Certyfi kowana przez LGA
- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
 

  

BLANCO LINUS-S Materiał/kolor
 

14
0°

 

 

chrom
514 016 Wysokociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
514 017 Wysokociśnieniowa

 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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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

Dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków 

stalowych BLANCO

Perfekcyjne dopasowanie baterii do 

zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur® pod względem designu i koloru 

(dotyczy baterii w kolorach SILGRANIT®-Look)

14
0°

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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO LINUS-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
512 402 Wysokociśnieniowa

 
512 200 Niskociśnieniowa

 

 

chrom matowy
512 403 Wysokociśnieniowa

 
512 201 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
512 404 Wysokociśnieniowa

 
512 202 Niskociśnieniowa

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 184 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
516 688 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 813 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
516 689 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 747 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
516 692 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
516 693 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
516 694 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 621 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
516 697 Wysokociśnieniowa
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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°

Dostępna w 7 modnych kolorach ceramiki

Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków 

ceramicznych BLANCO

Szczególnie polecana do montażu z modelem 

BLANCO AXON II 6 S

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO LINUS-S Materiał/kolor
 

14
0°

 

czarny
516 708 Wysokociśnieniowa

 

 

bazaltowy
517 643 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość aluminium
516 709 Wysokociśnieniowa

 

 

biały połysk
516 710 Wysokociśnieniowa

 

 

biały mat
516 711 Wysokociśnieniowa

 

 

magnolia połysk
519 750 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
516 712 Wysokociśnieniowa
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BLANCO LINUS
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Praktyczna forma i funkcjonalność

Minimalistyczne wzornictwo

Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie 

garnków i wazonów

Wylewka obracana o 360°

Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej

Dostępna w 9 modnych kolorach kompozytu 

SILGRANIT®-Look

Perfekcyjne dopasowanie baterii do 

zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur® pod względem designu i koloru

Szczególnie polecana do montażu z modelem 

AXIA II

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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

-  Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO LINUS Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
514 019 Wysokociśnieniowa

 
514 020 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
514 021 Wysokociśnieniowa

 
514 022 Niskociśnieniowa

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 183 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
516 698 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 814 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
516 699 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 746 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
516 702 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
516 703 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
516 704 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 622 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
516 707 Wysokociśnieniowa
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BLANCO LINUS-S-F
Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność – również do 
montażu przy oknie*

Minimalistyczne wzornictwo

Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry 

i odłożyć na bok

Wyciągana wylewka

Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie 

garnków i wazonów

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej 

  

BLANCO 
LINUS-S-F

Materiał/kolor
 

14
0°

*Odległość między baterią i skrzydłem okna 
powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm

 

chrom
514 023 Wysokociśnieniowa

 
514 276 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
514 024 Wysokociśnieniowa

 

BLANCO LINUS-F
Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność – również do 
montażu przy oknie*

Minimalistyczne wzornictwo

Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry 

i odłożyć na bok

Wysoka wylewka zapewniająca łatwiejsze 

napełnianie garnków i wazonów

Obrotowa wylewka (kąt obrotu: 360°)

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej 

  

BLANCO LINUS-F Materiał/kolor
 

36
0°

*Odległość między baterią i skrzydłem okna 
powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm

 

chrom
514 025 Wysokociśnieniowa

 
514 277 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
514 026 Wysokociśnieniowa
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BLANCO FONTAS
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
2 w 1: woda z wodociągu i woda pitna, 
uzdatniona bezpośrednio z baterii

Wysoka wylewka z podwójną funkcją - bez 

konieczności wycinania oddzielnego otworu

Łatwa obsługa dzięki oddzielnej dźwigni 

uruchamiającej dopływ wody do picia

Oddzielny dopływ wody pitnej uzdatnionej – bez 

możliwości zmieszania z wodą z wodociągu

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- 3 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

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO FONTAS Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
515 581 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
518 503 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 808 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
518 504 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 743 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
518 506 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
518 507 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
518 508 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
518 512 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
518 513 Wysokociśnieniowa
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BLANCO SAGA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Niesamowita: perfekcyjne połączenie designu 
i funkcjonalności

Prosty kształt i nowoczesny sposób obsługi 

dzięki zintegrowanemu systemowi sterującemu

Sterowanie ilością wody za pomocą pokrętła 

przesuwanego w przód lub w tył

Ustawianie temperatury wody za pomocą 

pokrętła przekręcanego w prawo lub w lewo

Czarny kołnierz wylewki stanowi szczególny 

akcent

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Kąt obrotu wylewki: 180°

- Bateria jednouchwytowa

- Wymagany otwór średnicy pod baterię 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 ze stali 

szlachetnej

- Certyfi kowana przez LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

 

BLANCO SAGA Materiał/kolor
 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
519 446 Wysokociśnieniowa
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BLANCO ELIPSO-S II
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Klasyk wśród baterii przystosowany do 
wymagań każdego użytkownika

Klasyczne wzornictwo utrzymane 

w nowoczesnym stylu

Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni

Funkcjonalność w korzystnej cenie

Wyciągana wylewka z dwoma rodzajami 

strumienia

Wylewka wyposażona w wypustki zapobiegające 

powstawaniu kamienia

Łatwe czyszczenie regulatora strumienia dzięki 

prostemu demontażowi sitka

Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej

11
5°

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. 432 

- Wyciągana wylewka

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Metalowa wylewka

- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują pewny 

i łatwy montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami 

stalowymi

- Wyposażona seryjnie w dwa zawory zwrotne, które zapobiegają cofaniu wody, zgodnie 

z normą EN 1717

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO ELIPSO-S II Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
514 847 Wysokociśnieniowa

 
514 848 Niskociśnieniowa

  

antracyt
514 866 Wysokociśnieniowa

 
514 867 Niskociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 786 Wysokociśnieniowa

 
518 787 Niskociśnieniowa

 

 

alumetalik
514 852 Wysokociśnieniowa

 
514 853 Niskociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 739 Wysokociśnieniowa

 
520 740 Niskociśnieniowa

 

 

biały
514 854 Wysokociśnieniowa

 
514 855 Niskociśnieniowa

 

 

jaśmin
514 856 Wysokociśnieniowa

 
514 857 Niskociśnieniowa

 

 

szampan
514 858 Wysokociśnieniowa

 
514 859 Niskociśnieniowa

 

 

tartufo
517 623 Wysokociśnieniowa

 
517 624 Niskociśnieniowa

 

 

kawowy
514 868 Wysokociśnieniowa

 
514 869 Niskociśnieniowa
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BLANCO ELIPSO II
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Klasyk wśród baterii przystosowany do 
wymagań każdego użytkownika

Klasyczne wzornictwo utrzymane 

w nowoczesnym stylu

Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni

Funkcjonalność w korzystnej cenie

Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej

20
0

17
4

13
3

130°

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. 432 

- Wyciągana wylewka

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują pewny 

i łatwy montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami 

stalowymi

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO ELIPSO II Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
514 879 Wysokociśnieniowa

 
514 880 Niskociśnieniowa

  

antracyt
514 898 Wysokociśnieniowa

 
514 899 Niskociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 788 Wysokociśnieniowa

 
518 789 Niskociśnieniowa

 

 

alumetalik
514 884 Wysokociśnieniowa

 
514 885 Niskociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 737 Wysokociśnieniowa

 
520 738 Niskociśnieniowa

 

 

biały
514 886 Wysokociśnieniowa

 
514 887 Niskociśnieniowa

 

 

jaśmin
514 888 Wysokociśnieniowa

 
514 889 Niskociśnieniowa

 

 

szampan
514 890 Wysokociśnieniowa

 
514 891 Niskociśnieniowa

 

 

tartufo
517 625 Wysokociśnieniowa

 
517 626 Niskociśnieniowa

 

 

kawowy
514 900 Wysokociśnieniowa

 
514 901 Niskociśnieniowa
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BLANCO ELIPSO-S-F II
Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyk wśród baterii przystosowany do 
wymagań każdego użytkownika, do montażu 
przy oknie*

Klasyczne wzornictwo utrzymane 

w nowoczesnym stylu

Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni

Wyciągana wylewka z dwoma rodzajami 

strumienia

Wylewka wyposażona w wypustki zapobiegające 

powstawaniu kamienia

Łatwe czyszczenie regulatora strumienia dzięki 

prostemu demontażowi sitka

 

  

BLANCO ELIPSO-
S-F II

Materiał/kolor
 

18
8

13
820

9

11
5

* Odległość między baterią i skrzydłem okna 
powinna wynosić nie mniej niż 4 cm

 

chrom
514 911 Wysokociśnieniowa

 

BLANCO ELIPSO-F II
Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyk wśród baterii przystosowany do 
wymagań każdego użytkownika, do montażu 
przy oknie*

Klasyczne wzornictwo utrzymane 

w nowoczesnym stylu

Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni

- Wyciągana wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm 

i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują pewny i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie 

się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy 

montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfi kowana przez LGA
- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

  

BLANCO ELIPSO-F II Materiał/kolor
 

17
6

13
520

2 130

* Odległość między baterią i skrzydłem okna 
powinna wynosić nie mniej niż 4 cm

 

chrom
514 913 Wysokociśnieniowa

 

- Wyciągana wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 

3/8‘‘ gwarantują pewny i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się 

kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze 

zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w dwa zawory zwrotne, które zapobiegają 

strumieniowi cofającemu zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfi kacji LGA
- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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BLANCO ELIPSO-S-A II
Wykończenia powierzchni metaliczne
Klasyk wśród baterii przystosowanych do 
każdych wymagań, z zaworem odcinającym do 
podłączenia zmywarki lub pralki

Klasyczne wzornictwo utrzymane 

w nowoczesnym stylu

Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni

Wyciągana wylewka z dwoma rodzajami 

strumienia

Wylewka wyposażona w wypustki zapobiegające 

powstawaniu kamienia

Łatwe czyszczenie regulatora strumienia dzięki 

prostemu demontażowi sitka

Zintegrowany zawór odcinający do podłączenia 

zmywarki lub pralki

Bez konieczności uciążliwego 

schylania się pod zlewozmywak

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Wyciągana, metalowa wylewka

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują pewny 

i łatwy 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, który zapobiega cofaniu wody zgodnie z normą 

EN 1717

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO ELIPSO-
S-A II

Materiał/kolor
 

 

chrom
514 915 Wysokociśnieniowa
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BLANCO PYLOS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Nowoczesna bateria o klasycznym wyglądzie 
dla najbardziej wymagających

Niepowtarzalny wygląd dzięki geometrycznym 

kształtom

Odpowiada aktualnym trendom

Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie 

garnków i wazonów

Idealnie pasuje do małych i dużych 

zlewozmywaków

Wyjątkowo daleki zasięg dzięki wyciąganej 

wylewce

Dostępne w wersji nisko- lub wysokociśnieniowej

Kolor stali: idealne uzupełnienie 

zlewozmywaków stalowych

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO PYLOS-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
512 991 Wysokociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
512 995 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
512 984 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 790 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
512 968 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 751 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
512 970 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
512 972 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
513 982 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
517 628 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
514 935 Wysokociśnieniowa
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BLANCO PYLOS
Wykończenia powierzchni metaliczne
Nowoczesna bateria o klasycznym wyglądzie 
dla najbardziej wymagających

Niepowtarzalny wygląd dzięki geometrycznym 

kształtom

Odpowiada aktualnym trendom

Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie 

garnków i wazonów

Idealnie pasuje do małych i dużych 

zlewozmywaków

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO PYLOS Materiał/kolor
 

 

chrom
512 985 Wysokociśnieniowa
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BLANCO ALTA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Wyrafi nowany kształt

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

i naczyń

Obrotowa przednia część wylewki - 

bezproblemowe napełnianie butelek

Kąt obrotu wylewki: 360°

Idealnie pasuje do zlewozmywaków stalowych

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Bateria jednouchwytowa

- Ruchoma wylewka

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują szybki i pewny montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO ALTA Materiał/kolor
 

 

chrom
512 319 Wysokociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
512 321 Wysokociśnieniowa
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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

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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO ALTA-S 
Compact

Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
 

200

128

 

chrom
515 122 Wysokociśnieniowa

 
518 448 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
515 123 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 182 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
515 333 Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

szarość skały/chrom
518 809 Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

alumetalik/chrom
515 326 Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

perłowoszary/chrom
520 730 Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

biały/chrom
515 327 Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

jaśmin/chrom
515 328 Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

szampan/chrom
515 329 Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

tartufo/chrom
517 634 Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

kawowy/chrom
515 334 Wysokociśnieniowa
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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

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO ALTA-S 
Compact Vario

Materiał/kolor
 

200

128

 

chrom
518 407 Wysokociśnieniowa
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200

 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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO ALTA 
Compact

Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
515 120 Wysokociśnieniowa

 
518 447 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
515 121 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 181 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
515 323 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 810 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
515 316 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 729 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
515 317 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
515 318 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
515 319 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
517 633 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
515 324 Wysokociśnieniowa

 

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 dziewięciu modnych kolorach 

SILGRANIT®-Look

Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: 

kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem
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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

 

  

BLANCO ALTA-S-F 
Compact

Materiał/kolor
 

200

128

* Minimalny odstęp pomiędzy 
zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 2,5 cm.

 

chrom
518 413 Wysokociśnieniowa

 

BLANCO ALTA-F Compact
Wykończenia powierzchni metaliczne

Estetyka w kompaktowej formie - bateria 
podokienna*

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°

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) 

  

BLANCO ALTA-F 
Compact

Materiał/kolor
 

200

* Minimalny odstęp pomiędzy 
zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 2,5 cm.

 

chrom
518 412 Wysokociśnieniowa

 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA
- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
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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

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO LIVIA-S Materiał/kolor
 

* Dostępna od  01.01.2016

 

chrom
521 291

 

polerowany mosiądz
521 292*

 

mangan
521 293

 

BLANCO LIVIA

 

chrom
521 294

 

polerowany mosiądz
521 295*

 

mangan
521 296

 

Dźwignia korka automatycznego

 

chrom
521 288* Wysokociśnieniowa

 

 

polerowany mosiądz
521 289* Wysokociśnieniowa

 

 

mangan
521 290* Wysokociśnieniowa

 

Zalecany dozownik Zalecana dźwignia korka automatycznego
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BLANCO FELISA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Sztuka gry kształtów

Wysoka bateria harmonijnie łącząca cylindryczne 

i proste formy

Długa, umieszczona wyżej wylewka ułatwia 

napełnianie garnków i wazonów

Wyciągana wylewka

Kolorowe wykończenia powierzchni są doskonale 

dopasowane do zlewozmywaków i komór 

z kompozytu SILGRANIT®

Wyciągana wylewka

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Kąt obrotu wylewki 115°

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Ceramiczna głowica

- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8‘‘ zapewniają łatwy 

i pewny montaż

- Stalowe powleczenie węża wylewki

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO FELISA-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
520 336 Wysokociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
520 337 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
520 338 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
520 346 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
520 339 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 347 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
520 340 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
520 341 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
520 342 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
520 344 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
520 345 Wysokociśnieniowa
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BLANCO FELISA
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Sztuka gry kształtów

Wysoka bateria harmonijnie łącząca cylindryczne 

i proste formy

Długa, umieszczona wyżej wylewka ułatwia 

napełnianie garnków i wazonów

Kolorowe wykończenia powierzchni są doskonale 

dopasowane do zlewozmywaków i komór 

z kompozytu SILGRANIT®

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Kąt obrotu wylewki 140°

- Wymagany otwór pod baterię 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

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami 

stalowymi

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

 

BLANCO FELISA Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
520 324 Wysokociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
520 325 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
520 326 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
520 334 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
520 327 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 335 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
520 328 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
520 329 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
520 330 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
520 332 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
520 333 Wysokociśnieniowa
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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 

Wyciągana, metalowa wylewka

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka, kąt obrotu:

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczni

- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8“ zapewniają łatwy 

i pewny montaż

- Metalowe powleczenie węża wylewki

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 * Dostępna od  01.01.2016

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO AVONA-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
521 277* Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
521 278* Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
521 285 * Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
521 279 * Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
521 286 * Wysokociśnieniowa

 

 

biały
521 280* Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
521 281* Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
521 282* Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
521 283 * Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
521 284* Wysokociśnieniowa

 



363

B
at

er
ie

, 
d

o
zo

w
n

ik
i

BLANCO AVONA
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 

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 * Dostępna od  01.01.2016

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO AVONA Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
521 267* Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
521 268* Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
521 275* Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
521 269 * Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
521 276 * Wysokociśnieniowa

 

 

biały
521 270* Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
521 271* Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
521 272* Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
521 273* Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
521 274* Wysokociśnieniowa
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BLANCO JIL
Wykończenia powierzchni metaliczne
Filigranowy kształt - atrakcyjne szczegóły

Subtelny wygląd zapewnia prosty kształt baterii

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

i wazonów

Kąt obrotu wylewki: 360°

Model szczególnie polecany do mniejszych, 

nowoczesnych zlewozmywaków

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO JIL Materiał/kolor
 

 

chrom
517 578 Wysokociśnieniowa
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BLANCO JURENA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Najwyższa elegancja
Charakterystyczny kształt

Nowoczesna koncepcja wyciąganej wylewki

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

i wazonów

Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia 

mieszacza

 

  

BLANCO 
JURENA-S

Materiał/kolor
 

 

 

chrom
520 765 Wysokociśnieniowa

 

BLANCO JURENA
Wykończenia powierzchni metaliczne

Najwyższa elegancja
Charakterystyczny kształt

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

i wazonów

Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia 

mieszacza

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
 

  

BLANCO JURENA Materiał/kolor
 

 

 

chrom
520 764 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
- Zgłoszona do certyfi kacji LGA
- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



366

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO CARENA-S 
Vario

Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
521 356 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
521 358 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
521 359 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
521 360 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
521 367 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
521 368 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
521 372 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
521 373 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
521 376 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
521 378 Wysokociśnieniowa

 

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®
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BLANCO CARENA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
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. 432 

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

 

BLANCO CARENA-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
520 767 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
520 980 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
520 981 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
520 982 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 983 Wysokociśnieniowa

 

biały/chrom
520 984   Wysokociśnieniowa

 

jaśmin/chrom
520 985 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
520 986 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
520 987 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
520 988 Wysokociśnieniowa
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BLANCO CARENA
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Porywający kształt

Klasycznie-nowoczesna bateria z segmentu 

Premium

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. 432 

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

 

BLANCO CARENA Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
520 766 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
520 971 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
520 972 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
520 973 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 974 Wysokociśnieniowa

 

biały/chrom
520 975   Wysokociśnieniowa

 

jaśmin/chrom
520 976 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
520 977 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
520 978 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
520 979 Wysokociśnieniowa
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BLANCO SEDA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Mała, ale jakże imponująca!

Niezwykła koncepcja wzornicza z prostopadle 

umieszczoną wylewką

Obracana w górę i w dół wylewka ułatwia 

napełnianie wysokich naczyń

Ze względu na kompaktowy kształt polecana jest 

szczególnie do małych zlewozmywaków

Dostępna w wykończeniu powierzchni chrom 

oraz w atrakcyjnym połączeniu kolorystycznym 

chrom/czarny matowy

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°

- Regulowana wysokość wylewki (od 180 mm do 230 mm)

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8‘‘ umożliwiają szybki 

i łatwy montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami 

stalowymi

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO SEDA Materiał/kolor
 

 

chrom
519 062 Wysokociśnieniowa

 

 

chrom/czarny matowy
519 063 Wysokociśnieniowa
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BLANCO ACTIS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Klasyczny kształt i funkcje w nowoczesnej 
interpretacji

Uznany kształt w nowym wydaniu
Wygodny uchwyt ułatwiający obsługę
Wyjątkowo daleki zasięg dzięki wyciąganej wylewce
2 rodzaje strumienia
Element redukujący ilość osadu w główce
Zdejmowane sitko ułatwia czyszczenie regulatora 
strumienia
Bateria w wykończeniu chrom dostępna w wersji 
nisko- lub wysokociśnieniowej
Kolor stali szlachetnej: idealne uzupełnienie 
zlewozmywaków stalowych
Oferowana w 9 modnych kolorach wysokiej 
jakości kompozytu SILGRANIT®

Doskonałe dopasowanie kolorystyczne 
baterii i zlewozmywaków z kompozytu 
SILGRANIT®

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. 432 

- 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, który zapobiega cofaniu wody, zgodnie z normą 

EN 1717

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO ACTIS-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
512 913 Wysokociśnieniowa

 
512 914 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
512 917 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
512 935 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 815 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
512 919 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 728 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
512 921 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
512 923 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
513 987 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 631 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
514 939 Wysokociśnieniowa
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BLANCO ACTIS
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Klasyczny kształt i funkcje w nowoczesnej 
interpretacji

Uznany kształt w nowym wydaniu

Wygodny uchwyt ułatwiający obsługę

Wyjątkowo daleki zasięg dzięki obrotowej 

(o 360°) wylewce

Bateria w wykończeniu chrom dostępna w wersji 

nisko- lub wysokociśnieniowej

Kolor stali: idealne uzupełnienie zlewozmywaków 

stalowych

Oferowana w 9 modnych kolorach wysokiej 

jakości kompozytu SILGRANIT®

Doskonałe dopasowanie kolorystyczne baterii 

i zlewozmywaków z kompozytu 

SILGRANIT®

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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO ACTIS Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
512 889 Wysokociśnieniowa

 
512 890 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
512 893 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
512 911 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 816 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
512 895 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 727 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
512 897 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
512 899 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
513 985 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 632 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
514 941 Wysokociśnieniowa
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BLANCO LOMIS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Elegancka bateria ze stali szlachetnej
Prosty i stonowany design

Bateria z wylewką z litej stali szlachetnej

Wysoka wylewka umożliwia łatwe napełnianie 

garnków i wazonów

Wyciągana wylewka

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Wąż wylewki z osłoną nylonową

- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm 

i nakrętka 3/8‘‘ umożliwiają szybki i łatwy montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie 

się kamienia

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy 

montażu ze zlewozmywakami stalowymi

- Zgłoszona do certyfi kacji przez LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji przez DVGW (Niemieckie 

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) 

  

BLANCO LOMIS-S Materiał/kolor
 

 

 

stal szlachetna szczotkowana
518 716 Wysokociśnieniowa

 
519 725 Niskociśnieniowa

 

BLANCO LOMIS
Wykończenia powierzchni metaliczne

Elegancka bateria ze stali szlachetnej
Prosty i stonowany design

Bateria z litej stali szlachetnej

Wysoka wylewka umożliwia łatwe napełnianie 

garnków i wazonów

Przednia część wylewki obrotowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm 

i nakrętka 3/8‘‘ umożliwiają szybki i łatwy montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie 

się kamienia

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy 

montażu ze zlewozmywakami stalowymi

- Zgłoszona do certyfi kacji przez LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji przez DVGW (Niemieckie 

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
 

  

BLANCO LOMIS Materiał/kolor
 

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
518 718 Wysokociśnieniowa
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BLANCO ALTURA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Kompaktowa bateria ze stali szlachetnej
Stonowany, estetyczny wygląd

Bateria z wyciąganą wylewką, z litej stali 

szlachetnej

Szczególnie polecana do kompaktowych 

zlewozmywaków

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Wąż wylewki z osłoną nylonową

- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm 

i nakrętka 3/8‘‘ umożliwiają szybki i łatwy montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie 

się kamienia

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy 

montażu ze zlewozmywakami stalowymi

- Zgłoszona do certyfi kacji przez LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji przez DVGW (Niemieckie 

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) 

  

BLANCO ALTURA-S Materiał/kolor
 

 

 

stal szlachetna szczotkowana
518 719 Wysokociśnieniowa

 
519 726 Niskociśnieniowa

 

BLANCO ALTURA
Wykończenia powierzchni metaliczne

Kompaktowa bateria ze stali szlachetnej
Stonowany, estetyczny wygląd

Bateria z litej stali szlachetnej

Polecana szczególnie do kompaktowych 

zlewozmywaków

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm 

i nakrętka 3/8‘‘ umożliwiają szybki i łatwy montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie 

się kamienia

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy 

montażu ze zlewozmywakami stalowymi

- Zgłoszona do certyfi kacji przez LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji przez DVGW (Niemieckie 

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
 

  

BLANCO ALTURA Materiał/kolor
 

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
518 720 Wysokociśnieniowa
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BLANCO TIVO-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Komfort w najlepszej postaci

Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

Idealnie dopasowana do nowoczesnych 

zlewozmywaków, takich jak BLANCO CLASSIC 

Pro

Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej

Dostępna w 9 modnych kolorach kompozytu 

SILGRANIT®-Look

Bateria dopasowana kolorystycznie do 

zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur®

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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO TIVO-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
517 648 Wysokociśnieniowa

 
518 424 Niskociśnieniowa

  

antracyt/chrom
517 610 Wysokociśnieniowa

 
518 425 Niskociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 798 Wysokociśnieniowa

 
518 799 Niskociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
517 611 Wysokociśnieniowa

 
518 426 Niskociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 755 Wysokociśnieniowa

 
520 754 Niskociśnieniowa

 

 

biały/chrom
517 613 Wysokociśnieniowa

 
518 428 Niskociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
517 614 Wysokociśnieniowa

 
518 429 Niskociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
517 615 Wysokociśnieniowa

 
518 430 Niskociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
517 619 Wysokociśnieniowa

 
518 433 Niskociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
517 618 Wysokociśnieniowa

 
518 432 Niskociśnieniowa
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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 CLASSIC Pro 

i BLANCO ZIA

Dostępna w 9 modnych kolorach kompozytu 

SILGRANIT®-Look

Bateria dopasowana kolorystycznie do 

zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur®

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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO TIVO Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
517 599 Wysokociśnieniowa

 
518 414 Niskociśnieniowa

  

antracyt/chrom
517 600 Wysokociśnieniowa

 
518 415 Niskociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 800 Wysokociśnieniowa

 
518 801 Niskociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
517 601 Wysokociśnieniowa

 
518 416 Niskociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 753 Wysokociśnieniowa

 
520 752 Niskociśnieniowa

 

 

biały/chrom
517 603 Wysokociśnieniowa

 
518 418 Niskociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
517 604 Wysokociśnieniowa

 
518 419 Niskociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
517 605 Wysokociśnieniowa

 
518 420 Niskociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
517 609 Wysokociśnieniowa

 
518 423 Niskociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
517 608 Wysokociśnieniowa

 
518 422 Niskociśnieniowa
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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

 

  

BLANCO TIVO-S-F Materiał/kolor
 

* Minimalny odstęp pomiędzy 
zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 5,5 cm.

 

chrom
518 410 Wysokociśnieniowa

 
518 411 Niskociśnieniowa

 

BLANCO TIVO-F
Wykończenia powierzchni metaliczne

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°

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej 

  

BLANCO TIVO-F Materiał/kolor
 

* Minimalny odstęp pomiędzy 
zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 4,5 cm.

 

chrom
518 408 Wysokociśnieniowa

 
518 409 Niskociśnieniowa

 

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 120°
- Wymagany otwór pod baterię 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
- Wersja niskociśnieniowa wyposażona w regulator 

strumienia 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
- Certyfi kowana przez LGA
- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 
*W wersji wysokociśnieniowej
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BLANCO NEA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Kompaktowa bateria zaprojektowana 
z rozmachem

Kontrastowe, kompaktowe wzornictwo

Zwiększony zasięg dzięki wyciąganej wylewce

Wysoka wylewka umożliwia łatwe napełnianie 

wysokich naczyń

Dostępna również w wersji kolorystycznie 

dopasowanej do zlewozmywaków i komór 

z kompozytu SILGRANIT®

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. 432 

- Kąt obrotu wylewki 145°

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Ceramiczna głowica

- Powleczenie węża wylewki ze stali szlachetnej

- 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

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) 

* w wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO NEA-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
520 296 Wysokociśnieniowa

 
520 297 Niskociśnieniowa

  

antracyt
520 298 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
520 306 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
520 299 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 307 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
520 300 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
520 301 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
520 302 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
520 304 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
520 305 Wysokociśnieniowa

 
Materiał/kolor SILGRANIT®-Look:
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BLANCO NEA
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Kompaktowa bateria zaprojektowana 
z rozmachem

Kontrastowe, kompaktowe wzornictwo

Wysoka wylewka umożliwia łatwe napełnianie 

wysokich naczyń

Kąt obrotu wylewki 360°

Dostępna również w wersji kolorystycznie 

dopasowanej do zlewozmywaków i komór 

z SILGRANIT® PuraDur® 

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. 432 

- 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 zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze 

zlewozmywakami ze stali szlachetnej

- Zgłoszona do certyfi kacji LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) 

* w wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO NEA Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
519 402 Wysokociśnieniowa

 
519 737 Niskociśnieniowa

  

antracyt
519 403 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
519 412 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
519 404 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 749 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
519 406 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
519 407 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
519 408 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
519 410 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
519 411 Wysokociśnieniowa

 

Materiał/kolor SILGRANIT®-Look:
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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

Kolor stali stanowi idealne uzupełnienie 

zlewozmywaków stalowych

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. 432 

- 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*

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO ZENOS-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
517 815 Wysokociśnieniowa

 
517 816 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
517 818 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
517 819 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 784 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
517 820 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 760 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
517 822 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
517 823 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
517 824 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
517 828 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
517 827 Wysokociśnieniowa
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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

Kolor stali stanowi idealne uzupełnienie 

zlewozmywaków stalowych

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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO ZENOS Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
517 801 Wysokociśnieniowa

 
517 802 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
517 804 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
517 805 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 783 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
517 806 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 759 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
517 808 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
517 809 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
517 810 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
517 814 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
517 813 Wysokociśnieniowa
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BLANCO AJARIS
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Bateria o wyraźnym profi lu

Nowoczesne wzornictwo utrzymane w formalnym 

stylu

Ergonomiczna obsługa dzięki umieszczonej 

z boku wylewce

Możliwość ustawienia dźwigni w dowolnej pozycji

Model nie wymagający dużo miejsca, model 

odwracalny

Również w wykończeniu Bi-Color – kolor idealnie 

dopasowany do zlewozmywaków i komór 

z kompozytu SILGRANIT®

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka - kąt obrotu 360°

- Wymagany otwór pod baterię 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

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO AJARIS Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
520 814 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
520 815 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
520 822 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
520 816 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 823 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
520 817 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
520 818 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
520 819 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
520 820 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
520 821 Wysokociśnieniowa
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BLANCO FILO-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Smukła i elegancka

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

oraz naczyń

Wyciągana końcówka wylewki

Idealna do małych zlewozmywaków

Uwaga:

BLANCO FILO-S nie należy montować 

ze zlewozmywakami ceramicznymi ze 

względu na brak możliwości dokładnego 

uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, 

w którym montowana jest bateria.

- Bateria mieszakowa z jedną dźwignią

- Ruchoma wylewka

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują szybki i pewny montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO FILO-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
512 405 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna szczotkowana
517 180 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/w kolorze stali
512 760 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 811 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
512 753 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 742 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/w kolorze stali
512 754 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
512 755 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
513 990 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
517 636 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
514 943 Wysokociśnieniowa
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BLANCO FILO
Wykończenia powierzchni metaliczne
Smukła i elegancka

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

i naczyń

Obrotowa wylewka – bezproblemowe napełnianie 

butelek

Kąt obrotu wylewki: 360°

Doskonale pasuje do zlewozmywaków stalowych

Uwaga:

BLANCO FILO nie należy montować 

ze zlewozmywakami ceramicznymi ze 

względu na brak możliwości dokładnego 

uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, 

w którym montowana jest bateria.

- Bateria jednouchwytowa

- Ruchoma wylewka

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują szybki i pewny montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO FILO Materiał/kolor
 

 

chrom
512 324 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 178 Wysokociśnieniowa
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BLANCO FINESS
Wykończenia powierzchni metaliczne
Prosta i smukła

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

oraz naczyń

Idealna do małych zlewozmywaków

Kąt obrotu wylewki: 360°

Uwaga:

BLANCO FINESS nie należy montować 

ze zlewozmywakami ceramicznymi ze 

względu na brak możliwości dokładnego 

uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, 

w którym montowana jest bateria.

- Bateria jednouchwytowa

- Ruchoma wylewka

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują szybki i pewny montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO FINESS Materiał/kolor
 

 

chrom
512 322 Wysokociśnieniowa

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 179 Wysokociśnieniowa
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BLANCO TRIMA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Nowoczesna bateria z funkcją fi ltrowania

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°

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO TRIMA Materiał/kolor
 

 

chrom
520 840 Wysokociśnieniowa
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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

Dostępna w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-

Look

Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: 

kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem

140°

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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO ANTAS-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
515 348 Wysokociśnieniowa

 
516 764 Niskociśnieniowa

  

antracyt/chrom
515 356 Wysokociśnieniowa

 
516 772 Niskociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 794 Wysokociśnieniowa

 
518 795 Niskociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
515 349 Wysokociśnieniowa

 
516 765 Niskociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 733 Wysokociśnieniowa

 
520 734 Niskociśnieniowa

 

 

biały/chrom
515 350 Wysokociśnieniowa

 
516 766 Niskociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
515 351 Wysokociśnieniowa

 
516 767 Niskociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
515 352 Wysokociśnieniowa

 
516 768 Niskociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
517 637 Wysokociśnieniowa

 
517 638 Niskociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
515 357 Wysokociśnieniowa

 
516 773 Niskociśnieniowa

 



387

B
at

er
ie

, 
d

o
zo

w
n

ik
i

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, zwłaszcza do 

BLANCO IDESSA 6 S

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO ANTAS-S Materiał/kolor
 

140°

 

czarny/chrom
516 075 Wysokociśnieniowa

 

 

bazaltowy/chrom
517 647 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość aluminium/chrom
516 074 Wysokociśnieniowa

 

 

biały połysk/chrom
516 069 Wysokociśnieniowa

 

 

biały mat/chrom
516 070 Wysokociśnieniowa

 

 

magnolia połysk/chrom
519 748 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
516 072 Wysokociśnieniowa
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BLANCO ANTAS
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
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

Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: 

kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem

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. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO ANTAS Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
515 337 Wysokociśnieniowa

 
516 103 Niskociśnieniowa

  

antracyt/chrom
515 345 Wysokociśnieniowa

 
516 111 Niskociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
518 796 Wysokociśnieniowa

 
518 797 Niskociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
515 338 Wysokociśnieniowa

 
516 104 Niskociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 731 Wysokociśnieniowa

 
520 732 Niskociśnieniowa

 

 

biały/chrom
515 339 Wysokociśnieniowa

 
516 105 Niskociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
515 340 Wysokociśnieniowa

 
516 106 Niskociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
515 341 Wysokociśnieniowa

 
516 107 Niskociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
517 639 Wysokociśnieniowa

 
517 640 Niskociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
515 346 Wysokociśnieniowa

 
516 112 Niskociśnieniowa
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BLANCOORION-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Sprawdzona jakość
Wyciągana wylewka z możliwością przełączania 

jednolitego strumienia wody na prysznic

Również w wersji imitującej stal

Kolor stali stanowi idealne uzupełnienie 

zlewozmywaków stalowych

- Bateria jednouchwytowa

- Ruchoma, wyciągana 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

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Wyposażona seryjnie w dwa zawory zwrotne, które 

zapobiegają cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717*

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej 

  

BLANCOORION-S Materiał/kolor
 

140°

 

 

chrom
511 268 Wysokociśnieniowa

 
511 272 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
512 543 Wysokociśnieniowa

 

BLANCOORION
Wykończenia powierzchni metaliczne

Sprawdzona jakość
Również w wersji imitującej stal

Kolor stali stanowi idealne uzupełnienie 

zlewozmywaków stalowych

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- 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
- Certyfi kowana przez LGA
- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 
*W wersji wysokociśnieniowej

 

  

BLANCOORION Materiał/kolor
 

135°

 

 

chrom
511 276 Wysokociśnieniowa

 
511 280 Niskociśnieniowa

 

 

w kolorze stali
512 542 Wysokociśnieniowa
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BLANCOORION-S-F
Wykończenia powierzchni metaliczne

Wypróbowana jakość – również do montażu 
przy oknie*

Niedroga armatura do montażu przy oknie

Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry 

i odłożyć na bok

Wyciągana wylewka

2 rodzaje strumienia

Wygodny uchwyt

- Kąt obrotu wylewki 120°

- 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

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający 

cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej
 

  

BLANCOORION-S-F Materiał/kolor
 

* Odległość między baterią i skrzydłem okna 
powinna wynosić nie mniej niż 4,5 cm

 

chrom
514 208 Wysokociśnieniowa

 
514 278 Niskociśnieniowa

 

BLANCOORION-F
Wykończenia powierzchni metaliczne

Wypróbowana jakość – również do montażu 
przy oknie*

Niedroga armatura do montażu przy oknie

Wysoka i długa wylewka

Wygodny uchwyt

Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry 

i odłożyć na bok

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* 

*W wersji wysokociśnieniowej 

  

BLANCOORION-F Materiał/kolor
 

* Odległość między baterią i skrzydłem okna 
powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm

 

chrom
514 207 Wysokociśnieniowa

 
514 279 Niskociśnieniowa
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BLANCO NAVA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Klasyczne wzornictwo

Wysoka wylewka ułatwiająca napełniania 

garnków i wazonów

Obrotowa wylewka - kąt obrotu: 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. 432 

- Bateria jednouchwytowa ½‘‘

- 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

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO NAVA Materiał/kolor
 

 

chrom
513 649 Wysokociśnieniowa
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BLANCO ARUM-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Wyciągana wylewka

2 rodzaje strumienia

- 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

- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający 

cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

  

BLANCO ARUM-S Materiał/kolor
 

 

 

chrom
515 585 Wysokociśnieniowa

 

BLANCO ARUM
Wykończenia powierzchni metaliczne

Wysoka i długa wylewka

Obrotowa wylewka - kąt obrotu: 360°

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
 

  

BLANCO ARUM Materiał/kolor
 

 

 

chrom
515 584 Wysokociśnieniowa
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BLANCOWEGA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Jakość za niewielką cenę

Wyciągana wylewka

Idealna do małych zlewozmywaków

Teraz dostępna również w wersji 

niskociśnieniowej w wykończeniu „chrom‘‘

Oferowana w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-

Look

Doskonałe dopasowanie kolorystyczne baterii 

i zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur®

Bateria wyposażona w przełącznik strumienia

Bateria w wersji niskociśnieniowej 

wyposażona jest w regulator ciśnienia 

wody chroniący bojler.

Uwaga:

BLANCOWEGA-S nie należy montować 

ze zlewozmywakami ceramicznymi ze 

względu na brak możliwości dokładnego 

uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, 

w którym montowana jest bateria.

- Bateria jednouchwytowa

- Ruchoma wylewka

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm oraz 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 dwa zawory zwrotne, które zapobiegają cofaniu wody, zgodnie 

z normą EN 1717

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCOWEGA-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
512 035 Wysokociśnieniowa

 
514 212 Niskociśnieniowa

  

antracyt
512 047 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 805 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
512 038 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 763 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
512 039 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
512 041 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
513 996 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 642 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
514 949 Wysokociśnieniowa

 



394

BLANCOWEGA
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Jakość za niewielką cenę

Wysoka i długa wylewka

Idealna do małych zlewozmywaków

Teraz dostępna również w wersji 

niskociśnieniowej w wykończeniu „chrom‘‘

Oferowana w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-

Look

Doskonałe dopasowanie kolorystyczne baterii 

i zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur®

Bateria w wersji niskociśnieniowej 

wyposażona jest w regulator ciśnienia 

wody chroniący bojler.

Uwaga:

BLANCOWEGA nie należy montować 

ze zlewozmywakami ceramicznymi ze 

względu na brak możliwości dokładnego 

uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, 

w którym montowana jest bateria.

- Bateria jednouchwytowa

- Ruchoma wylewka

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm oraz nakrętka 3/8‘‘ gwarantują 

szybki i pewny montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCOWEGA Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
137 228 Wysokociśnieniowa

 
514 211 Niskociśnieniowa

  

antracyt
511 113 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 806 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
511 880 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 762 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
511 110 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
511 116 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
513 995 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 641 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
514 950 Wysokociśnieniowa
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BLANCO BRAVON-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyczna i ponadczasowa
Wysoka, łukowata i długa wylewka gwarantuje 

płynny przebieg pracy przy zlewozmywaku

Ergonomicznie umieszczony uchwyt

Zwiększony zasięg dzięki wyciąganej wylewce

 

  

BLANCO 
BRAVON-S

Materiał/kolor
 

 

 

chrom
520 282 Wysokociśnieniowa

 
520 283 Niskociśnieniowa

 

BLANCO BRAVON
Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyczna i ponadczasowa
Wysoka, łukowata i długa wylewka gwarantuje 

płynny przebieg pracy przy zlewozmywaku

Ergonomicznie umieszczony uchwyt

Kąt obrotu wylewki 360°

Szczególnie polecana do małych, kompaktowych 

zlewozmywaków

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm 

i nakrętka 3/8‘‘ umożliwiają szybki i łatwy montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie 

się kamienia

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy 

montażu ze zlewozmywakami stalowymi

- Certyfi kowana przez LGA

- Zgłoszona do certyfi kacji przez DVGW (Niemieckie 

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
 

  

BLANCO BRAVON Materiał/kolor
 

 

 

chrom
518 818 Wysokociśnieniowa

 

 

chrom
519 722 Niskociśnieniowa

 

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 100°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowy wąż wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm 

i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują łatwy 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
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający 

cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfi kacji LGA*
- Zgłoszona do certyfi kacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*          *W wersji 
wysokociśnieniowej
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BLANCO JETA
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look
Ergonomiczna. Praktyczna. Dobra.

Ergonomiczna obsługa dzięki umieszczonej 

z boku wylewce

Mieszacz umiejscowiony po prawej stronie 

wylewki

Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków 

i wazonów

Dostępna w wykończeniu chrom i we wszystkich 

kolorach kompozytu SILGRANIT®

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy Ø 35 mm

- Głowica ceramiczna

- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 350 mm i nakrętka 3/8‘‘ gwarantują szybki 

i pewny montaż

- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO JETA Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
519 727 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
519 728 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
519 736 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
519 729 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 744 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
519 730 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
519 731 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
519 732 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
519 734 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
519 735 Wysokociśnieniowa
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BLANCO TRADON
Wykończenia powierzchni metaliczne
Nowoczesna funkcjonalność, tradycyjny kształt

Klasyczna forma

W modnym stylu rustykalnym

Komfortowa obsługa za pomocą jednego 

uchwytu

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO TRADON Materiał/kolor
 

 

chrom
515 990 Wysokociśnieniowa

 

 

polerowany mosiądz
520 787 Wysokociśnieniowa
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BLANCO SORA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Tradycyjny wygląd, nowoczesna funkcja 
fi ltrowania

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. 432 

- 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

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO SORA Materiał/kolor
 

 

chrom
520 834 Wysokociśnieniowa

 

 

polerowany mosiądz
520 835 Wysokociśnieniowa
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BLANCO TERA
Wykończenia powierzchni metaliczne
Tradycyjny kształt, najwyższa funkcjonalność

Klasyczna armatura o dwóch uchwytach

W modnym stylu rustykalnym

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Bateria z dwoma uchwytami

- 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

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO TERA Materiał/kolor
 

 

chrom
512 597 Wysokociśnieniowa

 

 

polerowany mosiądz
512 590 Wysokociśnieniowa
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BLANCO VITIS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look

Wyciągana wylewka

Przeznaczona szczególnie do małych 

zlewozmywaków

Dostępna w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-

Look

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Bateria jednouchwytowa ½‘‘

- 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 osadzania się kamienia na główce baterii

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą 

EN 1717

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO VITIS-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
515 583 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
515 376 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 802 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
515 369 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 757 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
515 370 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
515 371 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
515 372 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 663 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
515 377 Wysokociśnieniowa
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BLANCO VITIS
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look

Wysoka i długa wylewka

Przeznaczona szczególnie do małych 

zlewozmywaków

Kąt obrotu wylewki: 360°

Dostępna w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-

Look

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Bateria jednouchwytowa ½‘‘

- 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 osadzania się kamienia na główce baterii

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii

- Certyfi kowana przez LGA

- Certyfi kowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO VITIS Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
515 582 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
515 366 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 803 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
515 359 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 756 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
515 360 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
515 361 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
515 362 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 662 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
515 367 Wysokociśnieniowa
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BLANCO DARAS-S
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look

Z wyciąganą wylewką

Dopasowana do niewielkich zlewozmywaków

Dostępna w chromie i 9 atrakcyjnych kolorach 

SILGRANIT®-Look

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 80°)

- 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

 

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920

  

BLANCO DARAS-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
517 731 Wysokociśnieniowa

 
519 724 Niskociśnieniowa

  

antracyt
517 732 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 792 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
517 733 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 736 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
517 735 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
517 736 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
517 737 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 741 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
517 740 Wysokociśnieniowa
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BLANCO DARAS
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look

Dopasowana do niewielkich zlewozmywaków

Kąt obrotu wylewki 360°

Dostępna w chromie i 9 atrakcyjnych kolorach 

SILGRANIT®-Look

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO DARAS Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
517 720 Wysokociśnieniowa

 
519 723 Niskociśnieniowa

  

antracyt
517 721 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
518 793 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
517 722 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 735 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
517 724 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
517 725 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
517 726 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
517 730 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
517 729 Wysokociśnieniowa
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BLANCO MIDA-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
521 454* Wysokociśnieniowa

 
   

  

antracyt
521 455* Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

szarość skały
521 462* Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

alumetalik
521 456* Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

perłowoszary
521 463* Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

biały
521 457* Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

jaśmin
521 458* Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

szampan
521 459* Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

tartufo
521 460* Wysokociśnieniowa

 
   

 

 

kawowy
521 461* Wysokociśnieniowa

 
   

 

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®

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- 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

- 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

- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą 1717

* Dostępna od  01.02.2016

  

Akcesoria opcjonalne

Filtr (1 szt.) Element dystansowy do węża od baterii

  
128 434 511 920
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BLANCO MIDA
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look

Wysoka, delikatnie wygięta wylewka 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. 432 

- 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

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO MIDA Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
517 742 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt
519 415 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały
519 424 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik
519 416 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary
520 748 Wysokociśnieniowa

 

 

biały
519 418 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin
519 419 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan
519 420 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo
519 422 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy
519 423 Wysokociśnieniowa
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BLANCO MILI
Wykończenia powierzchni metaliczne

Wysoka wylewka w kształcie litery J 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. 432 

- 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

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO MILI Materiał/kolor
 

 

chrom
519 413 Wysokociśnieniowa
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BLANCO MILA-S
Wykończenia powierzchni metaliczne

Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia 

napełnianie garnków i wazonów

Kąt obrotu wylewki: 360°

- 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

 

  

BLANCO MILA-S Materiał/kolor
 

 

 

chrom
519 810 Wysokociśnieniowa

 

BLANCO MILA
Wykończenia powierzchni metaliczne

Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia 

napełnianie garnków i wazonów

Kąt obrotu wylewki: 360°

- 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

 

  

BLANCO MILA Materiał/kolor
 

 

 

chrom
519 414 Wysokociśnieniowa
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BLANCO AMONA
Wykończenia powierzchni metaliczne 
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Klasyczna koncepcja z nowoczesną ergonomią

Komfortowa, dwuuchwytowa bateria 

umożliwiająca oddzielne sterowanie ciepłą i zimną 

wodą

Zawory wyposażone są w ceramiczne głowice 

i zapewniają łatwą obsługę

Nowoczesne pokrętła o ergonomicznym kształcie

Kąt obrotu wylewki 360°

Bateria dostępna także w wykończeniu 

pasującym do kolorowych zlewozmywaków 

i komór z kompozytu SILGRANIT®

W przypadku montażu baterii, dźwigni 

korka automatycznego lub dozownika 

w blatach kamiennych, z konglomeratu 

lub w zlewozmywakach ceramicznych 

należy zastosować elastyczną taśmę 

uszczelniającą, s. 432 

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)

- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm

- Głowice ceramiczne regulowane kurkiem o kącie obrotu 90°

- 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

 

Akcesoria opcjonalne  

Filtr (1 szt.)  

  
128 434  

  

BLANCO AMONA Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor
  

 

chrom
520 769 Wysokociśnieniowa

 

 

antracyt/chrom
520 770 Wysokociśnieniowa

 

 

szarość skały/chrom
520 777 Wysokociśnieniowa

 

 

alumetalik/chrom
520 771 Wysokociśnieniowa

 

 

perłowoszary/chrom
520 778 Wysokociśnieniowa

 

 

biały/chrom
520 772 Wysokociśnieniowa

 

 

jaśmin/chrom
520 773 Wysokociśnieniowa

 

 

szampan/chrom
520 774 Wysokociśnieniowa

 

 

tartufo/chrom
520 775 Wysokociśnieniowa

 

 

kawowy/chrom
520 776 Wysokociśnieniowa
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Dozowniki do płynu
BLANCO QUADRIS

Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO 

SteelArt

Doskonale pasuje do produktów SteelArt, 

zwłaszcza BLANCO ZEROX bez zaokrągleń

Wygodne uzupełnianie płynu od góry

 

 

 

chrom
517 588

 

 

stal szlachetna polerowana
517 589

 

 

stal szlachetna matowa
517 590

 

Materiał/kolor
 

Materiał/kolor
 

Materiał/kolor
 

BLANCO QUADRIS

Dozowniki do płynu 
BLANCO LEVOS

Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO 

SteelArt

Doskonałe dopasowanie do produktów SteelArt, 

zwłaszcza do BLANCO CLARON

Wygodne uzupełnianie płynu od góry

 

 

 

chrom
517 585

 

 

stal szlachetna polerowana
517 586

 

 

stal szlachetna matowa
517 587

 

Materiał/kolor
 

Materiał/kolor
 

Materiał/kolor
 

BLANCO LEVOS

 - Wymagany otwór o średnicy 35 mm 

 - Pojemność: 500 ml

 - Wymagany otwór o średnicy 35 mm 

 - Pojemność: 500 ml
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Dozowniki do płynu 
BLANCO PIONA

Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO 

SteelArt

Doskonałe dopasowanie do produktów SteelArt, 

zwłaszcza do BLANCO CLARON

Wygodne uzupełnianie płynu od góry

 

 

 

stal szlachetna matowa
515 992

 

 

stal szlachetna polerowana
515 991

 

 

stal szlachetna 
szczotkowana
517 537
 

 

chrom
517 667

 

Materiał/kolor
 

Materiał/kolor
 

BLANCO PIONA

Dozowniki do płynu 
BLANCO LIVIA

Nowoczesne wzornictwo z wizualnie 

kontrastującymi elementami dekoracyjnymi

Rozwiązanie systemowe: dozownik dopasowany 

do dźwigni korka automatycznego i baterii

Dostępny w różnych wykończeniach powierzchni

Wygodne uzupełnianie płynu od góry

 

 

 chrom
521 291

 

 

mangan
521 293

 

 

polerowany mosiądz
521 292*
 

 

 

Materiał/kolor
 

Materiał/kolorBLANCO LIVIA

 - Wymagany otwór o średnicy 35 mm 

 - Pojemność: 500 ml

 - Wymagany otwór o średnicy 35 mm 

 - Pojemność: 500 ml

* Dostępna od  01.01.2016
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Dozowniki do płynu 
BLANCO TORRE

Wygodne uzupełnianie płynu od góry

Praktyczny dodatek do zlewozmywaka

Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków 

ze stali szlachetnej (BLANCO TORRE i BLANCO 

TANGO, w kolorze stali)

 

 

 

w kolorze stali
512 594

 

 

chrom
512 593

 

Materiał/kolor
 

Materiał/kolor
 

58

BLANCO TORRE

Dozowniki do płynu 
BLANCO TANGO

Wygodne uzupełnianie płynu od góry

Praktyczny dodatek do zlewozmywaka

Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków 

ze stali szlachetnej (BLANCO TORRE i BLANCO 

TANGO, w kolorze stali)

 

 

 

chrom
511 266

 

 

w kolorze stali
512 643

 

Materiał/kolor
 

Materiał/kolor
 

BLANCO TANGO

 - Wymagany otwór o średnicy 35 mm 

 - Pojemność: 300 ml

 - Wymagany otwór o średnicy 35 mm 

 - Pojemność: 300 ml
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BLANCO TIGA
Wygodne uzupełnianie płynu od góry

Praktyczny dodatek do zlewozmywaka

Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze 

stali szlachetnej

 

 

Materiał/kolor
 

BLANCO TIGA

BLANCO CRATON
Wygodne uzupełnianie płynu od góry

Praktyczny dodatek do zlewozmywaka

Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze 

stali szlachetnej

 

 

 

chrom
513 650

 

Materiał/kolor
 

BLANCO CRATON

 - Wymagany otwór o średnicy 35 mm 

 - Pojemność: 250 ml

 - Wymagany otwór o średnicy 35 mm 

 - Pojemność: 300 ml

 

chrom
510 769
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BLANCO SELECT 
Systemy segregacji odpadków 

Optymalna głębokość montażu

Dzięki głębokości montażu wynoszącej 

40 cm BLANCO SELECT można zamon-

tować niemal w każdej szafce.

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 or-

ganicznych najlepiej nadaje się mały kosz 

z dopasowaną pokrywą.

Lepsze wykorzystanie przestrzeni

Systemy segregacji odpadków BLANCO 

SELECT dostępne są we wszystkich 

najbardziej popularnych rozmiarach 

(do szafek: 45 cm, 50 cm, 60 cm), co 

daje optymalne możliwości projektowe.

Delikatne domykanie

BLANCO SELECT można zamontować 

we wszystkich dostępnych, wysuwanych 

szafkach. Selektory wyposażone są 

w system delikatnego i cichego domyka-

nia.

Doskonała organizacja

Stabilna, metalowa pokrywa jest w cało-

ści wysuwana, może służyć również jako 

praktyczna półka. Opcjonalnie dostępna 

szuflada będzie wygodnym schowkiem.

Komfortowa obsługa

Dzięki listwie BLANCO MOVEX wysuwane 

szafki można bez wysiłku otwierać stopą. 

Ten sprytny dodatek może być montowa-

ny do wszystkich frontów szafek. 

Wysoka stabilność

Nawet pod dużym obciążeniem system 

jest lekki w obsłudze; kosze i uchwyty 

są stabilne i wytrzymałe. System został 

sprawdzony pod kątem obciążenia do 

38 kg.

Szybki montaż

System segregacji odpadków można 

niezwykle łatwo i szybko zamontować.
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BLANCO SELECT
Najlepszy selektor BLANCO: najnowszej 
generacji system segragacji odpadków i system 
organizacji przestrzeni w szafce dolnej

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne 

wzornictwo

Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się 

zanieczyszczeń

Szuflada jest optycznie dopasowana do selektora

Możliwość dowolnej konfiguracji pojemników 

selektora

Niezwykle szybki i łatwy montaż

  

 W cenie zawarte są

powlekana proszkowo pokrywa,  

kosze z tworzywa i zestaw montażowy

Wysokość montażowa 474 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 

 
 

60 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 49 l

BLANCO SELECT  

 

518 725  

W cenie zawarte są
 

Szuflada organizacyjna

 

 
 

518 726  

W cenie zawarte są

Szuflada organizacyjna

60 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 45 l

 
 

520 783  

W cenie zawarte są

Pokrywa kosza 6l, szuflada organizacyjna

60 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 
 

520 782  

W cenie zawarte są

Pokrywa kosza 8l, szuflada organizacyjna

60 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 46 l

Akcesoria opcjonalne  

    
 

BLANCO SELECT Clip

Uchwyt do worka na śmieci

521 300

BLANCO SELECT AutoMove

System elektrycznego 

otwierania 

BLANCO MOVEX SELECT 60

Pokrywa systemowa

SELECT pokrywa kosza 15 l

   
521 301 519 357 229 341  229 338
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BLANCO SELECT
Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne 

wzornictwo

Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się 

zanieczyszczeń

Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu 

czystości

Łatwe wysuwanie pokrywy

Niezwykle szybki i łatwy montaż

Wyposażenie opcjonalne: BLANCO MOVEX 

- listwa do wysuwania stopą, do selektorów 

BLANCO SELECT z wysuwanymi frontami

Funkcjonalnie zaprojektowane kosze,  

z dopasowanymi wizualnie uchwytami

  

 W cenie zawarte są

rama montażowa, powlekana proszkowo 

pokrywa, kosze z tworzywa i zestaw 

montażowy

 
 

 

45 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

BLANCO SELECT  

 

518 721  

 

 
 

518 722  50 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 
 

520 779  

W cenie zawarte są

Pokrywa kosza 8 l

50 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 
 

518 723  60 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 49 l

Akcesoria opcjonalne  

    
 

BLANCO SELECT Clip

Uchwyt do worka na śmieci

BLANCO SELECT AutoMove

System elektrycznego 

otwierania  

BLANCO MOVEX Pojemnik uniwersalny
SELECT do kosza 15 l i 19 l

Pokrywa kosza 8 l

    
521 300 521 301 519 357 229 342  231 975
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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 

lub 6l

Łatwe wysuwanie pokrywy

Niezwykle szybki i łatwy montaż

Wyposażenie opcjonalne: BLANCO MOVEX 

listwa do wysuwania stopą, do selektorów 

BLANCO SELECT z wysuwanymi frontami

  

 W cenie zawarte są

rama montażowa, powlekana proszkowo 

pokrywa, kosze z tworzywa i zestaw 

montażowy

 
 

 

60 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 45 l

BLANCO SELECT  

 

518 724  

 

 
 

520 781  

W cenie zawarte są

Pokrywa kosza 6 l

60 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 
 

520 780  

W cenie zawarte są

Pokrywa kosza 8 l

60 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 46 l

Akcesoria opcjonalne  

   
  

Szuflada BLANCO Orga do

montażu z BLANCO SELECT

przeznaczonych do szafki 60 cm

BLANCO SELECT Clip

Uchwyt do worka na śmieci

BLANCO SELECT AutoMove

System elektrycznego 

otwierania  

 BLANCO MOVEX Pojemnik uniwersalny

SELECT do kosza 15l i 19l

   
518 727 521 300 521 301  519 357  229 342
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BLANCO FLEXON
Do montażu w szafkach z wysuwaną szufladą

Perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni

Idealny do rozbudowy już posiadanej kuchni

Szybki i łatwy montaż: należy obsadzić system  

w szufladzie, zamocować i gotowe!

Dostępne są wersje pasujące do szafek  

o szerokościach od 30 do 90 cm

  

  

 

Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

11 l

11 l

BLANCO FLEXON  

 

516 596  

 

 

 
 

516 597  

 

40 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

16 l

16 l

 
 

516 598  

 

45 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

17 l 17 l

 
 

516 599  

 

50 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

11 l

17 l

11 l
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BLANCO FLEXON
Do montażu w szafkach z wysuwaną szufladą

Perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni

Idealny do rozbudowy już posiadanej kuchni

Szybki i łatwy montaż: należy obsadzić system  

w szufladzie, zamocować i gotowe!

Dostępne są wersje pasujące do szafek  

o szerokościach od 30 do 90 cm

  

  

 

 

 

516 600  

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

 
 49 l

17 l

16 l

16 l

 

 

 

516 601  

 

90 Szerokość szafki 
dolnej w cm

 
 57 l

0,
5 

l
0,

5 
l



419

B
LA

N
C

O
 S

E
LE

C
T

BLANCO BOTTON
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)

 
 

 

    
    

     
     

 W cenie zawarte są:

kompletnie zmontowany system z tworzy-

wa z metalowym ramieniem wysuwającym 

selektor z szafki, z 2 koszami (wersja 45/2) 

lub 3 koszami (wersja 60/3) o pojemności 

13 l, zestaw montażowy

 

Automatic
 

 

Automatic
517 468  

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

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

13 l 13 l

 

Automatic
 

 

Automatic
517 470  

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

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

13 l 13 l 13 l
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BLANCO BOTTON
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)

 
 

 

    
    

    
    

 W cenie zawarte są:

kompletnie zmontowany system  

z tworzywa z 2 koszami (wersja 45/2)  

lub 3 koszami (wersja 60/3) o pojemności 

13 l, zestaw montażowy

 

 

517 467  

 

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual: 

- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach 

- Głębokość montażu: 400 mm 

- Wysokość montażu: 350 mm

 

13 l 13 l

 

 

517 469  

 

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual: 

- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach 

- Głębokość montażu: 400 mm 

- Wysokość montażu: 350 mm

 

13 l 13 l 13 l

 

 

 

517 467  

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual: 

- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach 

- Głębokość montażu: 400 mm 

- Wysokość montażu: 350 mm
13 l 13 l

 

 

 

517 469  

 

60 Szerokość szafki 
dolnej w cm

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual: 

- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach 

- Głębokość montażu: 400 mm 

- Wysokość montażu: 350 mm
13 l 13 l 13 l
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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

  

 

     
     

     
     

 W cenie zawarte są:

kompletnie zmontowany system z two-

rzywa, rama montażowa, pokrywa, 1 kosz 

14 l, zestaw montażowy, ścianka dzieląca 

kosz na dwie części (w wersji -S)

 

BLANCO SINGOLO-S  

 

BLANCO SINGOLO-S 512 881  

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm

 

 

BLANCO SINGOLO  

 

BLANCO SINGOLO 512 880  

 

45 Szerokość szafki 
dolnej w cm
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BLANCO SOLON
stal szlachetna

Wbudowany w blat
Bezpośredni dostęp do kosza

Najwyższej jakości stal szlachetna

Wygodny i estetyczny

  

 W cenie zawarte są

kosz o pojemności 7 l, pierścień 

montażowy i stalowa pokrywa

Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 7 l

 

BLANCO SOLON  

 

BLANCO SOLON
ż od góry - nakładany

512 336  

 

BLANCO SOLON
ż na równi z blatem

512 471  

 

BLANCO SOLON
ż w blacie granitowym

512 472  
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BLANCO COMPACT ECON
Sortownik odpadów przeznaczony do szafki 
narożnej

W całości wyciągany, aby można było w pełni 

wykorzystać wnętrze szafki narożnej

  

 W cenie zawarte są

rama montażowa z dwustopniowymi pro-

wadnicami i pokrywą, powlekane w kolorze 

szarym, podstawa, zestaw montażowy  

i dwa kosze o pojemności 11 l każdy

Wskazówka:

 

260

402

34
9

40, 50, 

90 x 90 

 Szerokość 
szafki dolnej 
w cm

 

 

516 606  
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Praktyczny uchwyt do worka na śmieci do BLANCO SELECT  

worka na śmieci w prosty i bezpieczny sposób 

15 l oraz do wszystkich wielkości worków na śmieci

BLANCO SELECT Clip        521 300

 

BLANCO SELECT Clip

System elektrycznego otwierania do BLANCO SELECT. 

szafek o frontach wysuwanych za pomocą docisku

zastosowania szafek o frontach bez uchwytów

odpływowej z syfonem rurowym płaskim (nr art. 137 287)

BLANCO SELECT AutoMove 521 301
 

 

BLANCO SELECT AutoMove

Komfortowa listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT  
i wszystkich wysuwanych frontów w dolnych szafkach kuchennych

Innowacyjne rozwiązanie - front szafki jest wysuwany stopą za pomocą 

listwy profilowej

Komfortowa i łatwa obsługa 

Łatwy montaż dzięki szablonowi, bez konieczności ustawiania i regulacji

Blenda ze stali szlachetnej

BLANCO MOVEX   519 357

Listwa do wysuwania stopą

BLANCO MOVEX

Akcesoria do BLANCO SELECT

Wymiary w mm

Wymiary w mm



425

B
LA

N
C

O
 S

E
LE

C
T

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

BLANCO box uniwersalny  229 342

BLANCO box uniwersalny

Wymiary w mm

Akcesoria do BLANCO SELECT

BLANCO Szuflada organizacyjna

zagospodarowania szafki pod zlewozmywakiem

przeznaczonego do szafki 60 cm

BLANCO Szuflada organizacyjna    518 727

 

BLANCO Pokrywa kosza

BLANCO Pokrywa kosza    15 l              229 338

BLANCO Pokrywa kosza    8 l                231 975

BLANCO Pokrywa kosza    6 l                231 974 

Wymiary w mm
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Model
Akcesoria

Materiał Nr katalogowy Wymiary

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

akcesoria zawarte w cenie 
akcesoria opcjonalne

ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Deska do krojenia  230 436 432 x 240 mm
Kosz wielofunkcyjny na naczynia stal szlachetna 223 297 360 x 160 x 130 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Deska do krojenia
Deska do krojenia

szkło hartowane, biale
szkło hartowane, czarne

225 545
225 546

 500 x 310 mm 
500 x 310 mm

Ociekacz nakładany stal szlachetna 225 353 358 x 300 x 17 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

ANDANO XL 6 S-IF Compact
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 227 692 415 x 201 x 81 mm
Deska do krojenia  szkło hartowane granatowe 232 846 495 x 280 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

AXIA II 45 S
SILGRANIT® PuraDur™

Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 225 124 466 x 340 x 21.4 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

AXIA II 5 S, AXIA II 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Odsączarka AXIA II 5 S 
Odsączarka AXIA II 6 S

stal szlachetna 
stal szlachetna

225 056 
225 046

296 x 118 x 72 mm
353 x 210 mm

Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 225 124 466 x 340 x 21.4 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

AXIS II 45 S-IF
stal szlachetna 
Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 224 975 510 x 340 x 21.4 mm
Odsączarka stal szlachetna 220 145 361 x 201 x 21 mm
Odsączarka stal szlachetna 224 787 361 x 201 x 77 mm
Deska do krojenia drewno orzechowe 225 331 494 x 290 x 41 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

AXIS II 5 S-IF
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 224 789 296 x 113 x 37 mm
Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 224 975 510 x 340 x 21.4 mm
Odsączarka za odlaganje stal szlachetna 220 145 361 x 201 x 21 mm
Odsączarka stal szlachetna 224 787 361 x 201 x 77 mm
Deska do krojenia drewno orzechowe 225 331 494 x 290 x 41 mm

AXIS II 6 S-IF
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 224 787 361 x 201 x 77 mm
Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 224 975 510 x 340 x 21.4 mm
Odsączarka za odlaganje stal szlachetna 220 145 361 x 201 x 21 mm
Deska do krojenia drewno orzechowe 225 331 494 x 290 x 41 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

AXIS II 6 S-IF Steamer Edition
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 224 787 361 x 201 x 77 mm
BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej stal szlachetna 225 330 355 x 350 x 25 mm
Deska do krojenia drewno orzechowe 225 331 494 x 290 x 41 mm
Pojemnik GN 1/3-65  stal szlachetna 1550 577  325 x 176 mm
Pojemnik GN 2/3-65  stal szlachetna 1550 585  354 x 325 mm
Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 224 975 510 x 340 x 21.4 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

AXIS II 6 S-IF Edition
stal szlachetna 
Odsączarka za odlaganje stal szlachetna 220 145 361 x 201 x 21 mm
Odsączarka stal szlachetna 224 787 361 x 201 x 77 mm
Deska do krojenia drewno orzechowe 225 331 494 x 290 x 41 mm
Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 224 975 510 x 340 x 21.4 mm
BLANCO CARRIER Tacka stal szlachetna 225 330 355 x 350 x 25 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm
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Model
Akcesoria

Materiał Nr katalogowy Wymiary

akcesoria zawarte w cenie 
akcesoria opcjonalne

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

AXON II 6 S
BLANCO keramika PuraPlus™

Odsączarka stal szlachetna 225 681 350 x 180 x 71 mm
Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 227 700 495 x 300 x 17.5 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

CLASSIC Neo 5 S
SILGRANIT® PuraDur™

Deska do krojenia  plastik 232 181  349 x 209 mm
Kosz wielofunkcyjny na naczynia stal szlachetna 223 297 360 x 160 x 130 mm
Odsączarka  stal szlachetna 232 180  344 x 194 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Odsączarka  stal szlachetna 232 180  344 x 194 mm
Deska do krojenia  plastik 232 181  349 x 209 mm
Kosz wielofunkcyjny na naczynia stal szlachetna 223 297 360 x 160 x 130 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

CLASSIC Pro 5 S-IF
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 225 251 319 x 175 x 35 mm
Deska do krojenia plastik 210 521 540 x 260 mm
Odsączarka stal szlachetna 225 253 358 x 183 x 77 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 225 362 540 x 260 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 514 650 370 x 250 x 27 mm

CLASSIC Pro 6 S-IF
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 225 253 358 x 183 x 77 mm
Deska do krojenia plastik 210 521 540 x 260 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 225 362 540 x 260 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 514 650 370 x 250 x 27 mm

CLASSIC 45
stal szlachetna 
Odsączarka z szarego tworzywa 214 486 457 x 164 x 20 mm
Odsączarka stal szlachetna 224 787 361 x 201 x 77 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 225 362 540 x 260 mm
Ociekacz czarne tworzywo 230 734 430 x 380 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

CRON 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Odsączarka tworzywo 214 484 212 x 166 x 113 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 215 525 428 x 333 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 512 805 363.5 x 291 x 153 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

DIVON II 6 S-IF
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 231 396 387 x 187 mm
Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 230 970 425 x 300 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Kratka ociekowa ze stali szlachetnej stal szlachetna 229 234 436 x 205 x 12 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 611 530 x 260 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 218 313 530 x 260 x 28 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

ELON 45 S
SILGRANIT® PuraDur™

Kratka ociekowa ze stali szlachetnej stal szlachetna 229 234 436 x 205 x 12 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 611 530 x 260 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 218 313 530 x 260 x 28 mm
Kosz wielofunkcyjny na naczynia stal szlachetna 223 297 360 x 160 x 130 mm
Odsączarka stal szlachetna 227 689 435 x 175 x 78 mm
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm
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Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

akcesoria zawarte w cenie 
akcesoria opcjonalne

LANIS 6 S
stal szlachetna
Odsączarka stal szlachetna 217 348 340 x 200 x 76 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 611 530 x 260 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 218 313 530 x 260 x 28 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 514 238 315 x 350 x 120 mm

LANIS 9 E
stal szlachetna
Odsączarka stal szlachetna 217 348 340 x 200 x 76 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 225 362 540 x 260 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 514 238 315 x 350 x 120 mm

LANTOS 5 S-IF
stal szlachetna
Odsączarka stal szlachetna 221 256 294 x 114 x 25 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 220 573 387 x 307 mm

LANTOS 6 S-IF
stal szlachetna
Odsączarka stal szlachetna 207 600 307 x 197 x 90 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 210 802 210 x 342 x 23.5 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 220 573 387 x 307 mm

LANTOS 6-IF
stal szlachetna
Odsączarka tworzywo 214 443 310 x 158 x 125 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 210 802 210 x 342 x 23.5 mm
Ociekacz tworzywo czarne 230 734 430 x 380 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

LANTOS 6-IF
stal szlachetna
Odsączarka stal szlachetna 208 195 327 x 178 x 78 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 210 802 210 x 342 x 23.5 mm
Ociekacz tworzywo czarne 230 734 430 x 380 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm

LEXA 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Odsączarka stal szlachetna 220 736 272 x 179 x 72 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 611 530 x 260 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 218 313 530 x 260 x 28 mm
Kosz wielofunkcyjny na naczynia stal szlachetna 223 297 360 x 160 x 130 mm
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

LIVIT 5 S Centric
stal szlachetna
Odsączarka stal szlachetna 221 133 324 x 111 x 26 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 611 530 x 260 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 218 313 530 x 260 x 28 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 220 573 387 x 307 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 514 651 313 x 250 x 27 mm
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

LIVIT 6 S Centric
stal szlachetna
Odsączarka stal szlachetna 221 132 359 x 190 x 76 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 218 313 530 x 260 x 28 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 220 573 387 x 307 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

MEDIAN 8 S
stal szlachetna
Kosz na naczynia stal szlachetna 220 573 387 x 307 mm
Odsączarka stal szlachetna 208 195 327 x 178 x 78 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 610 430 x 365 x 16.5 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 611 530 x 260 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 632 430 x 365 x 16.5 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 514 238 315 x 350 x 120 mm
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Odsączarka stal szlachetna 217 796 280 x 198.5 x 72.5 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 611 530 x 260 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 218 313 530 x 260 x 28 mm
Ociekacz tworzywo czarne 230 734 430 x 380 mm
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm
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akcesoria zawarte w cenie 
akcesoria opcjonalne

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

MULTI/2
stal szlachetna 
Odsączarka tworzywo szare 214 443 310 x 158 x 125 mm
Ociekacz tworzywo czarne 230 734 430 x 380 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 503 089 383 x 450 mm

SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Odsączarka  stal szlachetna 231 178 182 x 272 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 217 611 530 x 260 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 218 313 530 x 260 x 28 mm
Kosz wielofunkcyjny na naczynia stal szlachetna 223 297 360 x 160 x 130 mm

STATURA 6-IF Crystal
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 220 415 350 x 180 x 71 mm
Tacka wielofunkcyjna stal szlachetna 220 416 350 x 180 x 16 mm
Deska do krojenia szkło satynowe czarne 223 901 524 x 509 mm
Deska do krojenia szkło satynowe białe 223 902 524 x 509 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

STRATO Pro-IF
stal szlachetna 
Deska do krojenia szkło w kolorze srebrnym 221 458 396 x 300 mm
Odsączarka stal szlachetna 224 787 361 x 201 x 77 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

TRISONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Odsączarka stal szlachetna 219 258 336 x 173 x 68 mm
Deska do krojenia tworzywo białe 225 461 343 x 343 mm
Kosz wielofunkcyjny na naczynia stal szlachetna 223 297 360 x 160 x 130 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

VEKTRIS 6 S-IF
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 224 787 361 x 201 x 77 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 217 950 405 x 300 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

YOVA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Deska do krojenia  drewno jesionowe 230 434 386 x 386 mm
Kosz wielofunkcyjny na naczynia stal szlachetna 223 297 360 x 160 x 130 mm
Kosz na naczynia stal szlachetna 507 829 405 x 308 x 133 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 223 078 367 x 460 x 17.5 mm
Odsączarka stal szlachetna 223 077 360 x 164 x 59 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur™

Deska do krojenia 229 411 460 x 367 mm
Odsączarka stal szlachetna 223 077 360 x 164 x 59 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

ZENAR XL 6 S Steamer SystemPlus
SILGRANIT® PuraDur™

Pojemnik GN-P 1/3-65  stal szlachetna 1565 814  325 x 176 mm
Deska do krojenia  drewno jesionowe 232 791 383 x 402 mm 
Pojemnik GN-P 1/2-60  stal szlachetna 550 488 325 x 265 mm 
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm
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akcesoria zawarte w cenie 
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ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur™

Deska do krojenia szkło w kolorze mlecznym 224 629 367 x 375 x 17.5 mm
Odsączarka stal szlachetna 223 077 360 x 164 x 59 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur™

Deska do krojenia drewno jesionowe 229 421 375 x 367 mm
Odsączarka stal szlachetna 223 077 360 x 164 x 59 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

DELTA
BLANCO keramika PuraPlus™

Odsączarka stal szlachetna 207 360 306 x 220 x 81 mm
BLANCO TORRE Dozownik chrom 512 593  
Deska do krojenia drewno bukowe 513 651 250 x 441 x 23.5 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

DELTA II
SILGRANIT® PuraDur™

Odsączarka  stal szlachetna 232 585  303 x 219 mm
Kosz wielofunkcyjny na naczynia stal szlachetna 223 297 360 x 160 x 130 mm
Deska do krojenia  drewno klonowe 232 841  463 x 260 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm

DELTA-IF
stal szlachetna 
Odsączarka stal szlachetna 207 360 306 x 220 x 81 mm
Deska do krojenia drewno bukowe 513 484 250 x 433 x 23.5 mm
Korek SensorControl-BSC® czarny 515 399  

ATTIKA XL 60
stal szlachetna 
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm
Deska do krojenia drewno orzechowe 230 285 460 x 360 mm
Korek automatyczny z okrągłą dźwignią stal szlachetna 517 545  

ATTIKA 60/A
stal szlachetna 
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm
Deska do krojenia, jasen drewno jesionowe 229 238 454 x 300 mm
 Zestaw korka automatycznego z okrągłym chrom 519 377  

ATTIKA 60-T
stal szlachetna 
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ stal szlachetna 517 666 Ø 114 mm
Deska do krojenia drewno orzechowe 230 285 460 x 360 mm

CLARON 550-IF Steamer-Edition
stal szlachetna 
BLANCO CARRIER Tacka stal szlachetna 223 166 355 x 350 x 25 mm
Deska do krojenia drewno orzechowe 515 914 420 x 290 x 70 mm
Dźwignia korka automatycznego do BLANCO LEVOS stal szlachetna 221 940  
BLANCO PIONA Dozownik stal szlachetna 515 991  
BLANCO LEVOS Dozownik stal szlachetna 517 586  

CLARON 550-U Steamer-Edition
stal szlachetna 
BLANCO CARRIER Tacka stal szlachetna 223 166 355 x 350 x 25 mm
Deska do krojenia drewno orzechowe 515 914 420 x 290 x 70 mm
BLANCO PIONA Dozownik stal szlachetna 515 991  
BLANCO LEVOS Dozownik stal szlachetna 517 586  
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Zaślepka do otworu pod baterię 
Ø 48 mm stal szlachetna

Armatura przelewowo-odpływowa
2 x 1 ½”
(do ED 8 x 4) do BLANCO TOP

Armatura przelewowo-odpływowa
2 x 1 ½”
do BLANCO TOP

Zestaw modyfikujący armaturę 
przelewowo-odpływową bez 
korka automat.*
do zlewozmywaków z odpływem 
3 ½’’, wyposażony w sterowanie 
korkiem, bez pokrętła / dźwigni 
korka automatycznego

Zestaw modyfikujący armaturę 
przelewowo-odpływową bez 
korka automat.*
do zlewozmywaków z odpływem 
3 ½’’, wyposażony w sterowanie 
korkiem, bez pokrętła / dźwigni 
korka automatycznego

Syfon rurowy
z podłączeniem sztywnym 50 mm

Syfon rurowy
z podłączeniem 40 i 50 mm

Syfon rurowy płaski
z podłączeniem 50 mm
(oszczędność miejsca),
zalecany przy montażu selektora

Syfon butelkowy
z przyłączem do zmywarki/pralki

Łącznik 2 x 1 ½”

Łącznik 2 x 3 ½”

Łącznik uniwersalny 2 x 3 ½” lub
1 x 3 ½” + 1 x 1 ½”,
z syfonem rurowym z podłączeniem
sztywnym 50 mm

Łącznik uniwersalny 3 x 3 ½” lub
2 x 3 ½” + 1 x 1 ½”,
z syfonem rurowym z podłączeniem
sztywnym 50 mm

Armatura przelewowo-odpływowa
1 x 1 ½”
do BLANCO TOP, zlewozmywaków
nakładanych

Opis Nr    
 katalogowy

Przelew rurowy 1 ½”
(do EE 5 x 5-4,3)

Dozowniki
Strona 409-412

Syfon Nr
Opis katalogowy Ważne:

Przy zamówieniu należy podać model zlewozmywaka i termin
dostawy! 
Części zamienne i instrukcje obsługi mogą Państwo uzyskać w 
naszym serwisie lub na stronie internetowej: www.serwisblanco.pl 
 
* Nr art. i cenę należy ustalać z serwisem BLANCO

Typ zestawu jest uzależniony od rodzaju armatury przelewowo-
odpływowej zastosowanej przy danym zlewozmywaku.

221 339

137 164 

504 748

224 044

222 458

369 964

221 336 

137 034

Napowietrzacz DN 40 225 616

Korek automatyczny Nr
Opis katalogowy*

Łącznik  Nr
Opis  katalogowy

137 267 

137 262 

137 287 

137 158 

225 088

225 087

225 089

226 540 

*

Dźwignia korka automatycznego Nr
Opis katalogowy

119 293
*

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Dźwignia korka automatycznego BLANCO LIVIA
chrom

Dźwignia korka automatycznego BLANCO LIVIA
mangan

Dźwignia korka automatycznego BLANCO LIVIA
mosiądz

Pokrętło korka automatycznego
ze stali szlachetnej

Dźwignia korka automatycznego, okrągła
chrom

Dźwignia korka automatycznego 
w kolorze stali

Dźwignia korka automatycznego 
stal szlachetna szczotkowana

521 294**

521 295**

521 296**

** dostępny od stycznia 2016

** dostępny od stycznia 2016

** dostępny od stycznia 2016
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Ociekacz
z czarno-szarego tworzywa

Zestaw montażowy
do masywnych blatów  
(w komplecie 4 uchwyty)

Zestaw mocujący
pod wyfrezowane blaty  
(w komplecie 4 uchwyty)

Opis  Nr Opis  Nr  
  katalogowy   katalogowy 

Wykrojnik
do wykonywania w stalowych zlewozmy-
wakach otworów o średnicy 35 mm

Wykrojnik
do wykonywania w stalowych zlewozmy-
wakach otworów o średnicy 45 mm

Klucz do demontażu głowicy
SW 44

Przyrząd do odkręcania ozdobnej
osłony głowicy

Klucz do demontażu głowicy
SW 30 i SW 36

Listwa przyścienna uszczelniająca
z szarego tworzywa, do półki stojącej

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 zle-
wozmywaków ceramicznych. 3 x 150 mm,  
W zestawie: szablon montażowy

Listwa przyścienna uszczelniająca
z szarego tworzywa,
do montażu bocznego do ściany,
wysokość brzegu: 30 mm

Kątownik
do montażu zlewozmywaków
z kompozytu w blatach z tworzywa,
kompozytu, marmuru

Listwa przyścienna uszczelniająca
z szarego tworzywa,
do zlewozmywaków odwracalnych
długość: 800 mm
długość: 1000 mm
długość: 1200 mm

Zestaw montażowy
do zlewozmywaków
ze stali szlachetnej

Zestaw uchwytów
do montażu podwieszonych pod blatem 
zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® 
PuraDur® do montażu pod blatem wypo-
sażonym w wolną przestrzeń na elementy 
montażowe. Uszczelki należy zamawiać 
oddzielnie.
Zestaw 6 elementów mocujących
Zestaw 4 elementów mocujących

GN 1/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali szla-
chetnej, nieperforowany, głębokość 65 mm

GN 1/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali 
szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm

GN 1/2 Pojemnik gastronomiczny ze stali szla-
chetnej, nieperforowany, głębokość 65 mm

GN 1/2 Pojemnik gastronomiczny ze stali 
szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm

GN 2/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali szla-
chetnej, nieperforowany, głębokość 65 mm

GN 2/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali 
szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm

GN 1/3 Pokrywa ze stali szlachetnej

GN 1/2 Pokrywa ze stali szlachetnej

Deska do krojenia, uniwersalna
z drewna orzecha amerykańskiego,
do blatu i stołu.
Możliwość wsunięcia pod deskę
BLANCO CARRIER Tacki
ze stali szlachetnej wraz z pojemnikami.

212 330

212 331

 
 
230 734

 
 
137 001

 
137 002

127 432

139 181

127 433

 
137 513

 
120 055

 
 
 
137 528

 
 
 
140 918

137 075
137 077
137 078

220 311

212 596
212 332

1 550 577

1 565 814

1 550 581

574 343

1 550 585

1 565 800

550 655

550 656

515 914

Zestaw montażowy
do komór linii Subline z kompozytu 
 SILGRANIT® PuraDur® do montażu pod 
masywnym blatem. Uszczelki należy za-
mawiać 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

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Wykrojnik diamentowy
do wykonywania otworów o średnicy 35 mm  
w zlewozmywakach z kompozytu SILGRANIT®

 
 
122 071
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Korek SensorControl-BSC®

Akcesoria do komór podwieszanych BLANCO UNDERLINE

BLANCO CapFlow
Estetyczne zakrycie odpływu

Pełna fukcjonalność korka z sitkiem

Uniwersalne zastosowanie, bez konieczności przeróbek, do 

każdego zlewozmywaka z odpływem 3 ½"

Można myć w zmywarce

Produkt dostępny opcjonalnie

BLANCO CapFlow Wykończenie

BLANCO CapFlow 517 666

W zestawie:
 − Sensor sterowania korkiem

 − Korek 3 ½" z sitkiem, wyposażony w mechanizm sterujący

 − Podłączenie do zestawu spustowego zlewozmywaka DN 25, 30, 40

 − Zasilacz 230 V

Jedno naciśnięcie palcem na pole czujnika 

wystarczy, aby obsłużyć system odpływowy

Suche ręce: Korek z sitkiem jest otwierany  

i zamykany automatycznie

Prosty i wygodny montaż

Korek SensorControl-
BSC®

Wykończenie

BSC® 515 399

Konieczne wycięcie otworu o średnicy 35 mm!

Korek automatyczny sterowany sensorycznie -  
- zniewalająca elegancja i łatwość czyszczenia

Większy komfort dzięki łatwej obsłudze

Nowoczesny i błyszczący element w kuchni dzięki prostemu 

kształtowi i innowacyjnemu, estetycznemu wzornictwu

Wyjątkowo higieniczny - po spłukiwaniu nie jest konieczny kontakt 

z brudną wodą

Ergonomiczny - stwarza możliwość prawie  nieograniczonej pracy

Łatwe sterowanie 

230 V Konieczne podłączenie do sieci!
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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) - FILO /-S, FINESS, FONTAS

Dźwignia mieszacza krótka, stal szlachetna szczotkowana (długość całkowita dźwigni 70 mm) - FILO /-S, FINESS

Dźwignia mieszacza krótka, chrom (długość całkowita dźwigni 35 mm) - MIDA, MILA /-S, MILI

120 361
120 364
120 362
120 363
120 977
121 182
121 161

 Opis Nr  

  katalogowy

Akcesoria do baterii mieszakowych

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

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

Regulator strumienia (perlator) do baterii wysokociśnieniowych
Wyposażony w sitko ochronne, uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1
Zapobiega powstawaniu osadu wapiennego

Regulator strumienia do baterii wysokociśnieniowych
Wyposażony w uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1
Zapobiega spiętrzaniu się wody w wylewce i uszkodzeniu bojlera

Zestaw 2 regulujących zaworów kątowych
– Certyfikat PA
– Klasa głośności: 1
– DN 15
– chromowany mosiądz

Zawór kątowy + zestaw 2 regulujących zaworów kątowych
– Możliwość przyłączenia dodatkowego przewodu (np. zmywarki)
– Certyfikat PA
– Klasa głośności: 1
– DN 15
– chromowany mosiądz

Filtr z zaworem kątowym �", z uszczelką, 
do baterii kuchennych

Element dystansowy do prowadzenia węża od baterii

Elastyczny wężyk zasilający 2 x �"
Jednostka sprzedaży: 2 przewody

długość: 300 mm

długość: 500 mm

Elastyczny wężyk zasilający 2 x �"

Jednostka sprzedaży: 2 przewody

długość: 300 mm

długość: 500 mm

513 383
513 384

511 324

511 325

511 326

511 327

511 328

128 434

511 920

511 320

511 321

137 649

137 650



BLANCO ANTIKALK
1 x 30 ml spray

520 523

Stal szlachetna

BLANCO POLISH

palców i powstawanie zabrudzeń

UWAGA:
BLANCO POLISH nie można stosować do zlewo-

zmywaków ze stali o wykończeniu matowym, dekor 

i szczotkowanym.

BLANCO POLISH
1 x 150 ml tubka

511 895

SILGRANIT®

BLANCO ACTIV proszek
Aktywnie usuwa uporczywe plamy

 

czyszczenia zlewozmywaków z kom-
® PuraDur®

po owocach

Baterie i wszystkie powierzchnie

BLANCO ANTIKALK

 

powierzchnie baterii i zlewozmywaków

centrów zlewozmywakowych BLANCO

 

biodegradacji

BLANCO ACTIV
12 x 3 x 25 g  

komplet

520 785

BLANCO POLISH
12 x 150 ml komplet

511 894

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml

PuraPlus® Starter 100 ml

512 494

Ceramika

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
 

czyszczeniu powierzchni
-

chnie zlewozmywaków ceramicznych

BLANCO CeraCare
1 x 350 g  

Pojemnik z gąbką

519 080

BLANCO ACTIV proszek
proszek 3 saszetki

520 784

BLANCO CeraCare

pierwszym użyciu

ceramicznych komorach i zlewozmywa-
kach

-
legają biodegradacji

435
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ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź
tel. 042 689 10 11
fax: 042 688 19 76
office@comitor.pl
www.comitor.pl
www.wieczystagwarancja.pl
Infolinia: 0-801 BLANCO (25 26 26)
Odwiedź nas na:

www.facebook.com/comitor




