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Najlepsze widoki
w planowaniu kuchni

Dzięki koncepcji systemowej BLANCO SITY/BLANCO VIU i dopasowanym akcesoriom można teraz każdą kuchnię w łatwy sposób
uzupełnić o indywidualnie dobrany akcent kolorystyczny. Dopasowany
do otoczenia lub kontrastowy i wyróżniający się. Zlewozmywak BLANCO
SITY XL 6 S charakteryzuje się prostokątnym podwyższeniem na ociekaczu
oraz komorą w rozmiarze XL o dużej pojemności. Szczególny urok koncepcji

Tak kolorowe jak życie

systemowej polega na połączeniu z atrakcyjnym zestawem akcesoriów.

BLANCO SITY XL 6 S
i BLANCO VIU-S

Elastyczna deska do krojenia SITYPad perfekcyjnie wtapia się w geometrię
ociekacza; zawieszany w komorze pojemnik SITYBox może służyć jako
eleganckie miejsce do przechowywania przyborów do mycia naczyń.
Szczególny akcent stanowią świeże kolory akcesoriów. Czy będzie to lemon,
kiwi, orange czy lava grey - decyduje osobisty gust. Deska SITIPad i pojemnik
SITYBox są zawarte w cenie zlewozmywaka.
Szczególnie polecamy połączenie z baterią BLANCO VIU-S. Kompaktowa
i nowoczesna bateria posiada elastyczny wąż wylewki, którego obudowa
dostępna jest w czterech wyróżniających się kolorach, pasujących do
akcesoriów. Jej obsługa jest wygodna i bezpieczna, wyposażona jest
w wylewkę mocowaną w uchwycie, dźwignię mieszacza umieszczoną
z boku oraz energooszczędną funkcję „zimny start”.
Przykładowe zestawy
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT® PuraDur®, biały z akcesoriami
i BLANCO VIU-S lava grey

NOWOŚĆ

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT® PuraDur®, alumetalik
z akcesoriami i BLANCO VIU-S orange

NOWOŚĆ

Zlewozmywak: BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT® PuraDur® biały, deska do
krojenia SITYPad i pojemnik SITYBox kiwi
Bateria: BLANCO VIU-S, chrom/kiwi

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT® PuraDur®, szarość skały
z akcesoriami i BLANCO VIU-S kiwi

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT® PuraDur®, antracyt
z akcesoriami i BLANCO VIU-S lemon

NOWOŚĆ

Doskonałe miejsce pracy w wyrazistym kolorze orange.
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Zawsze przydatna elastyczna deska SITYPad w intensywnym
kolorze lemon.

BLANCO VIU-S zapewnia dużą swobodę ruchów dzięki elastycznemu
wężowi wylewki.

BLANCO VIU-S, w zestawie wymienne osłony na wąż wylewki
w czterech wyrazistych kolorach: chrom/lava grey, chrom/orange,
chrom/lemon, chrom/kiwi
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Zlewozmywak BLANCO FARON XL 6 S urzeka swoim

Życie w nowoczesnym
stylu wiejskiego domu

wyjątkowym wdziękiem. Został zaprojektowany z myślą
o aktualnych trendach, w nowoczesnym stylu rustykalnym, a
forma zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® nawiązuje do
tradycyjnych elementów stylistycznych. Charakterystyczne

BLANCO FARON XL 6 S

podwójne rowki przypominają boazerię, a mimo to zlewozmywak
wygląda lekko i prosto. Ociekacz i listwa na baterię są harmonijnie do siebie dopasowane. Wrażenie to podkreśla delikatny
profil krawędzi komory, który powtarza się również na desce do
krojenia.
Funkcjonalnymi zaletami zlewozmywaka BLANCO FARON XL 6 S
są przestronna komora XL i eleganckie wyposażenie w postaci
zakrytego przelewu C-overflow® i systemu odpływowego InFino®.
Opcjonalnie dostępna deska do krojenia z litego drewna jesionowego występuje również w wersji z wypalanym dekoracyjnym
ornamentem. To niezwykłe akcesorium stanowi dodatkowy
akcent w kuchni i zapewnia wygodę podczas przygotowywania
posiłków. Deskę do krojenia można dowolnie oprzeć nad zlewozmywakiem lub w poprzek komory. Zlewozmywak BLANCO
FARON XL 6 S wykonany jest z łatwego w utrzymaniu czystości
kompozytu SILGRANIT® PuraDur® i dostępny we wszystkich
kolorach z palety CombiColours.

Zlewozmywak: BLANCO FARON XL 6 S,
SILGRANIT® PuraDur®, biały
Bateria: BLANCO LIVIA-S, mangan i dźwignia
korka automatycznego LIVIA, mangan

NOWOŚĆ

Stylowe połączenia z drewnem, płytkami i innymi naturalnymi
materiałami tworzą w każdej kuchni przytulną a zarazem
nowoczesną atmosferę wiejskiej rezydencji – także w mieście.

BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®

Akcesoria opcjonalne
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® paleta kolorów

Delikatne podwójne rowki podkreślają rustykalny charakter.
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Deskę do krojenia można umieścić na ociekaczu lub nad komorą.

Deska do krojenia z litego drewna
jesionowego z ornamentem

antracyt

szarość skały

alumetalik

perłowoszary

biały

jaśmin

szampan

tartufo

muszkat

kawowy

Deska do krojenia z litego
drewna jesionowego
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Genialna zasada funkcjonalności staje się nowym standardem w nowoczesnej
kuchni. Wraz z wprowadzeniem na rynek piętrowej komory BLANCO ETAGON,

Piętrowa komora

BLANCO udało się po raz kolejny na nowo zdefiniować funkcjonalność i nadać
centrum zlewozmywakowemu wyznaczającą trendy jakość. Doskonała opinia

Projekt, który podbił rynek – teraz
z jeszcze większą ilością rozwiązań

klientów: najważniejsze miejsce pracy w kuchni jeszcze nigdy nie było tak
praktyczne, wszechstronne i eleganckie.
BLANCO rozszerzyło fascynującą koncepcję piętrowej komory o nowe,
różnorodne warianty.
BLANCO ETAGON szybko zdobywa wiernych fanów, gdy tylko choć raz użyje
się wysokiej jakości szyn i doświadczy wydajnej pracy na funkcjonalnych
poziomach. To przepis na sukces przyciągający jeszcze więcej zadowolonych
klientów, ze względu na bogatszy asortyment.
Większa różnorodność materiałów
Elegancka stal, naturalny SILGRANIT® PuraDur®, czy wyrazista Ceramika
PuraPlus® – piętrowa komora jest teraz dostępna we wszystkich trzech
materiałach. Niezależnie od tego czy lubią Państwo klasykę, czy najnowsze
trendy, dzięki pełnemu wyborowi materiałów znajdą Państwo rozwiązanie
zgodne z Waszymi upodobaniami.
Więcej rozwiązań montażowych
Możliwości montażu piętrowej komory są teraz jeszcze bardziej zróżnicowane:
mają Państwo teraz wybór pomiędzy montażem podwieszanym i wpuszczanym
w blat w przypadku wszystkich rodzajów materiałów. BLANCO ETAGON ze
stali szlachetnej, z elegancką krawędzią IF może być również zamontowany
na równi z blatem.
Większa swoboda projektowania
Niezależnie od tego, czy planują Państwo szafkę szerokości 60 lub 80 cm,
BLANCO ETAGON znajdzie w niej swoje miejsce. Komora jest teraz dostępna
w obu powyższych rozmiarach i będzie doskonałym rozwiązaniem w prawie
każdym projekcie.
Więcej rozmiarów komór
Niezależnie od Państwa wymagań, BLANCO ETAGON jest zawsze idealnym
rozwiązaniem: wielu z Was poszukuje przestronnych komór – piętrowa
Zlewozmywak: ETAGON 8,
SILGRANIT® PuraDur®, alumetalik
Bateria: BLANCO LINEE-S,
chrom/alumetalik

komora występuje w dużych rozmiarach. Na szczególną uwagę zasługują
ETAGON 700 i ETAGON 8, które zapewniają jeszcze więcej miejsca do pracy
równolegle na trzech poziomach, mogą służyć również do odstawiania w nich
dużych naczyń, blach do pieczenia lub rusztów.

Piętrowa komora zapewnia więcej miejsca
do równoległego wykonywania prac
kuchennych. Kuchnia pozostaje czysta,
a powierzchnia wokół zlewozmywaka
może być wykorzystana w inny sposób.

ETAGON 8 duża komora z kompozytu
SILGRANIT® PuraDur®.
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Teraz również z ceramiki – na zdjęciu w wersji
podwieszanej.

Zapewniają jeszcze więcej miejsca:
ETAGON 700-U/ -IF/ -IF/A.

Wykonywanie prac na trzech poziomach BLANCO ETAGON.
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Teraz w jeszcze większej liczbie kuchni
Pełne portfolio
Zlewozmywaki BLANCO ETAGON cieszą się dużym powodzeniem wśród szerokiej grupy klientów. Rodzina zlewozmywaków
rozrosła się i zaspokaja różne potrzeby w zakresie wielkości komory i wyglądu: eleganckiego lub naturalnego. Zachwyca swoją
genialną funkcjonalnością, dopasowanymi akcesoriami i wysokiej jakości wyposażeniem.
Stal szlachetna

SILGRANIT® PuraDur®

NOWOŚĆ

BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO ETAGON 500-IF

BLANCO ETAGON 500-U

NOWOŚĆ

BLANCO ETAGON 500-IF/A

NOWOŚĆ

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO ETAGON 6

NOWOŚĆ

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO ETAGON 8

Ceramika PuraPlus®

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zlewozmywak: BLANCO ETAGON 6,
Ceramica PuraPlus®, magnolia
Bateria: BLANCO LINUS-S,

BLANCO ETAGON 700-IF

BLANCO ETAGON 700-IF/A

BLANCO ETAGON 6

BLANCO ETAGON 500-U

magnolia połysk

Wszystko się zmienia dzięki BLANCO ETAGON. Teraz

Nowa wielofunkcyjność w kuchni wprawia w zachwyt:

poszczególne etapy przygotowywania posiłków wykonywane

• Po prostu genialny: przebieg pracy równolegle na

są w komorze. Genialna funkcjonalna krawędź wewnątrz,
w połączeniu z szynami, tworzy dodatkowy poziom roboczy.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® paleta kolorów

trzech poziomach.
• Oszczędność czasu: wszystkie czynności przechodzą
jedna w drugą.
• Zadowolenie: przygotują Państwo pyszne dania.

antracyt

szarość skały

alumetalik

perłowoszary

biały

jaśmin

szampan

tartufo

muszkat

kawowy

Ceramika PuraPlus® paleta kolorów

• Świetny wygląd: większy porządek w kuchni otwartej
na salon.
czarny

Namaczanie – odsączanie – krojenie: ergonomia i oszczędność
miejsca.
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Szyny ETAGON mają wszechstronne zastosowanie.

bazaltowy

biały połysk

magnolia
połysk

BLANCO ETAGON ułatwia wykonywanie codziennych czynności.

Doskonały do mycia dużych naczyń.
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Witamy w przyszłości, w świecie
baterii kuchennych! Dzięki innowacyjnej
ofercie baterii smart BLANCO wkracza
w nową erę. Gama inteligentnych produktów dostosowana jest do konkretnych potrzeb w kuchni. Innymi słowy,
każda z czterech baterii pomaga
w rozwiązaniu innego problemu, który
występuje podczas codziennych prac

Doskonałe baterie kuchenne.
Zaskakujące funkcje.
Inteligentne przedmioty.
Baterie Smart – nowości BLANCO.

kuchennych.

BLANCO EVOL-S Volume przekonuje
precyzyjną funkcją pomiaru, zapewniającą dozowanie dokładnej ilości wody.
Dzięki BLANCO TAMPERA Hot nie trzeba
już czekać na zagotowanie się wody:
dodatkowa funkcja pozwala na natychmiastowy pobór gorącej wody. Dzięki
wbudowanemu filtrowi redukującemu
ilość wapnia i uzdatniającemu wodę
BLANCO FONTAS-S II zjednuje sobie
znawców dobrego smaku. Zasmakujcie
Państwo wody o polepszonej jakości.
BLANCO SOLENTA-S Senso jest wyposażona w bezdotykowy czujnik ruchu,
który pozwala na wygodną obsługę baterii nawet, gdy mają Państwo zajęte ręce.
Cztery nowoczesne baterie z idealnymi
rozwiązaniami do codziennych prac
kuchennych. Cztery niepowtarzalne
produkty, o fascynujących zaletach jakościowych, które dostarczają mocnych
argumentów. Po prostu smart.

Volume
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NOWOŚĆ

Hot

NOWOŚĆ

Senso

Filtr

NOWOŚĆ

BLANCO EVOL-S Volume

BLANCO TAMPERA Hot

BLANCO SOLENTA-S Senso

BLANCO system filtrujący

Zawsze muszą mieć Państwo odmierzo-

Czy chcą Państwo, żeby gorąca woda

Potrzebują Państwo bieżącą wodę, nawet

Czy życzą sobie Państwo wodę

ną ilość wody? Nie ma problemu dzięki

wypływała w oka mgnieniu? Żaden

gdy obie ręce są zajęte? Nie ma problemu

o obniżonej zawartości wapnia i lepszym

zintegrowanej funkcji pomiaru ilości wody.

problem dzięki funkcji gorącej wody.

dzięki bezdotykowej technologii sensory-

smaku? To żaden problem dzięki funkcji

* Wkrótce w sprzedaży

cznej z funkcją start-stop.

filtrowania wody.
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Perfekcja jest wtedy, gdy wszystko dokładnie
działa. Tak jak w przypadku baterii BLANCO EVOL-S
Volume. Dzięki precyzyjnej funkcji pomiaru i intuicyjnemu pokrętłu można dokładnie odmierzyć potrzebną ilość wody. Niezależnie od tego, czy wyrabiają
Państwo ciasto na pizzę, czy przygotowują galaretkę,
czy też lody wodne - BLANCO EVOL-S Volume jest
idealną, inteligentną baterią, służącą do dokładnego
dozowania ilości wody.

Super odmierzanie.
Super dokładność.
Super pomysł.

Kolejna zaleta: precyzyjne zużycie wody oznacza

Super odmierzanie. Super dokładność. Super ciasto na pizzę.

koniec jej marnowania, co czyni baterię niezwykle
oszczędną i przyjazną dla środowiska. Nowy system
kontroli przepływu Dynamic Flow Control System
zapewnia inteligentne sterowanie przepływem wody:

Z BLANCO EVOL-S Volume
zawsze dokładna ilość wody

im większa żądana ilość wody, tym silniejszy i szybszy
przepływ wody. W rezultacie nie tracą Państwo niepotrzebnie czasu.
Bateria EVOL-S Volume dostępna jest w wykończeniu
chrom i w kolorze stali UltraResist, a także z dźwignią
z prawej lub z lewej strony, idealnie dopasowaną do
ustawienia komory zlewozmywaka. Po prostu super.
Pupil będzie zadowolony: dzięki dokładnemu pokrętłu można odmierzyć
indywidualną ilość wody.

NOWOŚĆ

Bateria: BLANCO EVOL-S Volume,

BLANCO EVOL-S Volume
• w kolorze stali UltraResist
• chrom
• dźwignia z prawej strony

NOWOŚĆ
BLANCO EVOL-S Volume
• w kolorze stali UltraResist
• chrom
• dźwignia z lewej strony
Z EVOL-S Volume ustawią Państwo ilość wody dokładnie z Waszym zapotrzebowaniem. Nie za dużo, nie za mało.

dźwignia z prawej strony, w kolorze stali
UltraResist.

Za pomocą pokrętła ustawiają Państwo dokładną
ilość wody: w zakresie od 100 ml do 5 l.
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Intuicyjna obsługa dotykowa: naciśnięcie pokrętła z lewej strony powoduje wypływ ustawionej
ilości wody.

Wyciągana, metalowa wylewka zapewnia
większą swobodę ruchów podczas czynności
wykonywanych przy zlewozmywaku.

Oszczędność kosztów i dbałość o środowisko: brak strat wody dzięki
dokładnemu jej zużyciu.

Zawsze dokładna ilość wody - nawet przy najmniejszych ilościach, jak np.
w przypadku lodów wodnych.
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Łyk świeżej wody może być tak pyszny! Gdy są

Filtrowana woda.
Lepszy smak,
Doskonałe rozwiązanie.
Mniej wapnia, więcej smaku:
dzięki systemom filtrującym
BLANCO woda smakuje lepiej.

Państwo spragnieni, nie ma nic lepszego. Również
podczas picia herbaty, przygotowywania własnej wody
lub korzystania z kostek lodu chcą Państwo polegać
na wodzie dobrej jakości.
I właśnie do takich celów świetnie nadają się inteligentne
baterie do wody filtrowanej BLANCO FONTAS-S II,
FONTAS II i TRIMA. Zintegrowany, wielostopniowy filtr
BWT oczyszcza wodę, redukuje zawartość wapnia
i metali ciężkich, a tym samym w znacznym stopniu
poprawia smak. Systemy filtrujące BLANCO oferują

Czy to herbata, kawa, czy po prostu czysta woda: spróbuj jej doskonałej
jakości, o obniżonej zawartości wapnia.

trzy opcje: wodę zimną, ciepłą oraz zimną filtrowaną.
Bateria 3 w 1, inteligencja pod każdym względem.
Dwie oddzielne dźwignie: do zimnej lub ciepłej wody
z prawej strony i do filtrowanej wody z lewej strony,
ułatwiają dozowanie zawsze tej wody, na którą właśnie
mają Państwo ochotę. Systemy filtrowania BLANCO:
przyjemność wyboru.
Duża pojemność filtra wydłuża okres użytkowania
i sprawia, że nie trzeba często wymieniać wkładu filtra,
co z kolei pozwala zaoszczędzić pieniądze.
BLANCO FONTAS-S II z filtrem wyróżnia się wyciąganą

FONTAS-S II: jedyna bateria do wody filtrowanej, z wyciąganą wylewką –
zapewnia dużo swobody podczas prac kuchennych.

wylewką wody zimnej, ciepłej i filtrowanej. Wylewka ta
zapewnia wygodę podczas czynności wykonywanych
przy zlewozmywaku. Dzięki temu można w łatwy sposób
napełnić filtrowaną wodą naczynia i urządzenia kuchenne
np. czajnik lub pojemnik na wodę do ekspresu do kawy.
Nowatorskie rozwiązanie, które doskonale smakuje.

Bateria: BLANCO FONTAS-S II, chrom
Wielostopniowy filtr BWT oznacza wyraźną poprawę smaku, wyczuwalną
nawet w kostkach lodu.

NOWOŚĆ
BLANCO FONTAS-S II
do wody filtrowanej
· chrom
· w kolorze stali UltraResist

W mgnieniu oka filtrowana woda pitna wypływa
bezpośrednio z baterii. Po prostu pyszna.
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Woda filtrowana i niefiltrowana woda z wodociągu
przepływają przez wylewkę i wypływają z niej
oddzielnymi przewodami. Zmieszanie jest
wykluczone.

Wysokiej jakości, wielostopniowy filtr BWT
zapewnia mniej wapnia i więcej smaku. Ponadto
wysoka wydajność filtra pozwala na dłuższy okres
użytkowania.

NOWOŚĆ
BLANCO TRIMA
do wody filtrowanej
· chrom

NOWOŚĆ
BLANCO FONTAS II do
wody filtrowanej
· chrom
· w kolorze stali UltraResist

NOWOŚĆ
BLANCO wkład filtra
Już nigdy więcej dźwigania ze sklepu ciężkich butli z wodą: dzięki
FONTAS-S II do wody filtrowanej zoptymalizowana woda mineralna jest
mądrą alternatywą.
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Seria zawsze popularnych komór BLANCO.
Obecnie panuje moda na komory, a fani klasycznych kształtów i zaokrągleń zawsze znajdą coś
dla siebie! Wszechstronny program oferuje liczne modele i kombinacje komór, także w różnych

BLANCO SUPRA

wariantach montażowych. Oprócz sprawdzonych komór podwieszanych teraz dostępne są także
wersje z płaską krawędzią IF i zintegrowaną listwą na baterię.

Klasyczna seria komór –
zawsze na czasie

BLANCO SUPRA z płaską krawędzią IF
montaż od góry/na równi z blatem

NOWOŚĆ

BLANCO SUPRA 400-IF/A

NOWOŚĆ

BLANCO SUPRA 500-IF/A

NOWOŚĆ

Zlewozmywak: BLANCO SUPRA 340/180-U, stal szlachetna szczotkowana

BLANCO SUPRA 400-IF

NOWOŚĆ

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

NOWOŚĆ

BLANCO SUPRA 500-IF

NOWOŚĆ

BLANCO SUPRA 340/180-IF

Bateria: BLANCO CARENA, chrom

BLANCO SUPRA montaż podwieszany
Akcesoria opcjonalne

Nakładany ociekacz
z tworzywa

SUPRA-kombinacja komór w wersji podwieszanej.
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Zestaw modyfikujący
armaturę przelewowoodpływową

BLANCO SUPRA 180-U

BLANCO SUPRA 340-U

BLANCO SUPRA 400-U

BLANCO SUPRA 500-U

BLANCO SUPRA 340/180-U
komora z lewej strony

BLANCO SUPRA 340/180-U
komora z prawej strony

BLANCO SUPRA 450-U

Dźwignia korka
automatycznego
(w przypadku modeli
IF/A zawarta w cenie)
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Seria zlewozmywaków ze stali szlachetnej zachwyca swą różnorod-

BLANCO LEMIS

nością – teraz została rozszerzona o dodatkowe modele. Wszystkie
zlewozmywaki LEMIS łączy przejrzyste wzornictwo i duża pojemność komory.

Szeroki program
zlewozmywaków ze stali
szlachetnej

Przestronna listwa na baterię i ociekacz nie tylko stanowią dodatkowe miejsce
do wykorzystania, lecz dodają zlewozmywakowi spokoju i elegancji.
Wrażenie to dodatkowo podkreśla płaska krawędź IF. Zlewozmywaki mogą
być wpuszczane w blat lub zamontowane na równi z blatem – wszystkie
modele są odwracalne i część z nich wyposażona w korek automatyczny.
Seria LEMIS oferuje również przemyślane rozwiązania do wykorzystania
w szczególnych projektach, np.:
• BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact – z dużą komorą, przeznaczony
do małych przestrzeni
• BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini do małych kuchni lub do montażu
w ostatniej szafce szeregowej
• BLANCO LEMIS 8-IF i 8 S-IF do szafki 80 cm
• BLANCO LEMIS 6-IF dla tych z Państwa, którzy cenią sobie wyjątkowo
dużą, przestronną komorę i chcą zrezygnować z ociekacza

Zlewozmywak: BLANCO LEMIS XL 6 S-IF
Compact, stal szlachetna szczotkowana
Bateria: BLANCO JURENA-S, chrom

NOWOŚĆ

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

NOWOŚĆ

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF
Compact
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Akcesoria opcjonalne

NOWOŚĆ

BLANCO LEMIS 45 S-IF

BLANCO LEMIS 6 S-IF

NOWOŚĆ

BLANCO LEMIS 8-IF

BLANCO LEMIS 6-IF

BLANCO LEMIS 6-IF zachwyca przejrzystością i dużą ilością miejsca.

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

CapFlow®

Odsączarka do
6 S-IF

Kosz na naczynia

NOWOŚĆ

BLANCO LEMIS 8 S-IF

BLANCO LEMIS XL 8-IF
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Kompaktowy system segregacji odpadków –
idealny w połączeniu z bojlerem lub systemem
filtrującym
BLANCO SELECT Compact 60/2

Sprawdzony system segregacji odpadków SELECT może
być teraz montowany również z bojlerami niskociśnieniowymi, systemami podgrzewającymi lub filtrującymi
wodę. BLANCO SELECT Compact 60/2 dzięki krótszej
konstrukcji wynoszącej 320 mm jest idealnym rozwiązaniem
w przypadku mniejszej głębokości montażowej, spowodowanej
lub Abfallsystem
systemu do filtrowania wody,
Das instalacją
bewährtebojlera
SELECT
w kann
szafcenun
o szerokości
60
cm.
Równocześnie posiada
auch in der Kombination
wszystkie
ulubione zalety SELECT, takie jak łatwe
mit Niederdruckboilern,
w Heißwassersystemen
utrzymaniu czystości krawędzie
lub ergonomiczne uchwyty
oder
koszy.
Oba kosze eingeplant
mają pojemność 17l. Pokrywa koszy jest
Filtersystemen
niewerden.
tylko higieniczna
i łatwa
czyszczeniu – służy również
Damit findet
daswperfekte
jako
półka
przechowywania przyborów
kuchennych.
SpülunddoVersorgungszentrum
in
nur einem Unterschrank Platz.
BLANCO SELECT Compact 60/2
verbindet die beliebten SELECT-Vorteile,
wie den reinigungsfreundlichen Rand
oder die ergonomisch gestalteten
Eimergriffe mit den baulichen

BLANCO SELECT
Anforderungen
Compact
60/2

im Zusammenhang mit

Boiler- oder Filtersystemen und die
damit verbundene geringere Einbautiefe.
Die Eimerabdeckung ist nicht nur
hygienisch und leicht reinigbar – sie dient
System segregacji odpadków:

auch zur Ablage von Spülutensilien.

BLANCO SELECT Compact 60/2
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Wprowadzenie komór BLANCO CLARON z powierzchnią Durinox® otwiera jeszcze większe
możliwości w projektowaniu ekskluzywnych kuchni ze stali szlachetnej. Niezależnie od tego,
czy jest to wersja podwieszana lub z płaską krawędzią IF, czy też z listwą na baterię. Wśród 14 komór
z powierzchnią Durinox® – teraz również z eleganckim promieniem zaokrąglenia wynoszącym 10 mm –
znajdą Państwo wiele modeli do swobodnego wykorzystania w projektach.
Eleganckie, czyste wzornictwo komory BLANCO CLARON zyskuje dzięki Durinox® dodatkowo na
funkcjonalności i wyrazistości. Wyjątkowa, jednorodna struktura powierzchni emanuje spokojem
dzięki aksamitnej, matowej optyce. Utwardzane w nowoczesnej technologii komory CLARON są
szczególnie odporne na zadrapania i łatwe w utrzymaniu czystości.

Komory podwieszane i z krawędzią IF:

IF/A-komory z listwą na baterię:

BLANCO CLARON
340-U /-IF Durinox®

BLANCO CLARON
400-IF/A Durinox®

BLANCO CLARON
400-U /-IF Durinox®

BLANCO CLARON
500-IF/A Durinox®

BLANCO CLARON
500-U /-IF Durinox®

BLANCO CLARON
700-IF/A Durinox®

BLANCO CLARON
700-U /-IF Durinox®

BLANCO CLARON
400/400-IF/A Durinox®

Idealne pod względem
wzornictwa i funkcjonalności
Komory BLANCO CLARON z powierzchnią Durinox®

Komory: BLANCO CLARON 500-IF/A
BLANCO CLARON
400/400-U /-IF Durinox®

i 700-IF/A, stal szlachetna Durinox®
Bateria: BLANCO PANERA-S, stal
szlachetna szczotkowana

Zalety Durinox® w skrócie:
• Unikalny, innowacyjny materiał: specjalnie uszlachetniona,
stalowa powierzchnia, o aksamitno-matowym wyglądzie
i jednorodnej strukturze
• Niezwykła odporność na zarysowania: ponad dwukrotnie
twardsza w porównaniu do standardowej powierzchni
ze stali szlachetnej
• Większa odporność na pozostawianie odcisków palców
w porównaniu do standardowej stali szlachetnej
• Łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości
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Wszechstronna, aksamitno-matowa powierzchnia Durinox®: wyjątkowa
odporność na zadrapania, łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości.

Nowe modele komór CLARON Durinox® z listwą na baterię są
wyposażone w intuicyjne zdalne sterowanie korkiem automatycznym
PushControl i w system odpływowy InFino®.

Eleganckie komory CLARON Durinox® dostępne są z płaską krawędzią
IF a także w wersji podwieszanej.
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Eleganckie połączenie materiałów
Blat BLANCO Durinox® z podwieszoną, zintegrowaną
komorą z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

Wykonanie na wymiar: blat ze stali szlachetnej Durinox®
z krawędziami SolidEdge, zintegrowana komora
podwieszana SUBLINE 500 SILGRANIT® PuraDur® antracyt
Bateria: BLANCO LINUS-S, antracyt

Odkryjcie Państwo z BLANCO STEELART sztukę stylowego łączenia wysokiej jakości materiałów. Najmłodszym dziełem
jest wykonywany na zamówienie blat ze stali szlachetnej, z którym harmonijnie zintegrowana jest komora podwieszana
BLANCO SUBLINE z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®.
Elegancka, prosta komora o kamienno-jedwabistej powierzchni została podwieszona i prawie bez widocznych łączeń
połączona z blatem. Ciemna, antracytowa komora SUBLINE kontrastuje z aksamitno-matowym blatem ze stali szlachetnej.
To wyjątkowe połączenie materiałów przyciąga wzrok w ekskluzywnych projektach kuchni.
Komora SUBLINE została specjalnie zaprojektowana do łączenia z blatami STEELART, dostępna jest w kolorze antracyt, do
montażu w szafce szerokości 60 cm i można ją łączyć ze wszystkimi stalowymi powierzchniami STEELART.
Ekscytujący, a zarazem harmonijny mix materiałów: antracytowa komora
z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® połączona z aksamitno-matową
powierzchnią ze stali szlachetnej Durinox®.
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W przypadku montażu podwieszanego komora SUBLINE jest połączona
z blatem niemal bez fug.
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BLANCO CRONOS to nowoczesna interpretacja tradycyjnego zlewozmywaka o minimalistycznym wzornictwie, z którego znane
są produkty STEELART. Wyróżnia się zwłaszcza charakterystyczny, szeroki front wykonany ze stali szlachetnej matowej, który
dzięki wykończeniu powierzchni doskonale współgra z frontami kuchennych urządzeń elektrycznych.
BLANCO CRONOS ze swoim charakterystycznym wzornictwem wspaniale wtapia się w stylistykę miejskich kuchni
o tradycyjnych formach.

Teraz również do szafki szerokości 60 cm

Charakterystyczny.
Niezależny. Stylowy.
BLANCO CRONOS XL 6.

• Ekskluzywny zlewozmywak ze stali szlachetnej,
o minimalistycznym wzornictwie
• Wyrazista forma z charakterystycznym, szerokim
frontem w wykończeniu ze stali szlachetnej matowej
• Możliwość indywidualnej konfiguracji wysokości frontu
• Zintegrowana, duża komora BLANCO CLARON XL
• System odpływowy InFino® – elegancki i łatwy
w utrzymaniu czystości
• Do montażu podwieszanego, wpuszczanego
w blat lub na równi z blatem

BLANCO CRONOS XL 6-U

BLANCO CRONOS XL 6

Wysokość szerokiego frontu BLANCO CRONOS można indywidualnie
dopasować do projektu kuchni.

Zintegrowana przestronna, pojedyncza komora BLANCO CLARON XL zapewnia
wiele miejsca na duże garnki, patelnie, czy nawet blachy do pieczenia.

Komory: BLANCO CRONOS XL 8-IF, stal szlachetna
Bateria: BLANCOCULINA-S Duo, stal szlachetna matowa
26
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94-104 Łódź

tel. 42 689 10 11

Park Handlowy Targówek

Domoteka

ul. Malborska 41

03-286 Warszawa

tel. 22 880 90 83

office@comitor.pl

www.comitor.pl

Infolinia: 0-801 BLANCO (25 26 26)

Odwiedź nas na:

www.facebook.pl/comitor

pinterest.com/comitorspzoo

instagram.com/comitor_pl
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