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Nowoczesne, 
wygodne kuchnie.
Doskonałe rozwiązania 
BLANCO

Przy zakupie centrum zlewozmywakowego nie należy  

uznawać kompromisów. Liczy się przede wszystkim jakość – 

pod każdym względem, jak również doskonała obróbka  

materiałów najwyższej jakości oraz współczesne wzornictwo, 

aż do najmniejszych detali i idealnie dopasowanych akceso-

riów. 

Centra kuchenne z oferty BLANCO nadają Państwa kuchni 

większą wartość, która w praktyce przejawia się w łatwiejszym 

koordynowaniu przebiegiem prac domowych, natomiast pod 

względem wizualnym – w wyborze materiału, kształtu i koloru. 

BLANCO jest jednym z wiodących dostawców centrów 

zlewozmywakowych, posiadającym ponad 90-letnie doświad-

czenie. Wykorzystuje szeroką wiedzę specjalistyczną, aby móc 

stale oferować swoim klientom innowacyjne rozwiązania. 

Szczególnymi atutami BLANCO są koncepcje systemowe, 

które pozwalają na optymalne wykorzystanie dostępnej prze-

strzeni, ułatwiają wykonywanie wielu prac kuchennych 

i wyglądają dobrze nawet po wielu latach. 

Na kolejnych stronach dowiedzą się Państwo, w jaki sposób 

możemy spełnić Wasze potrzeby.

Zlewozmywak: BLANCO ZEROX 6 S-IF, stal szlachetna, 

BLANCO PushControl

Bateria kuchenna: BLANCO LINEE-S, stal szlachetna  

polerowana
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Przegląd produktów  

Zlewozmywaki i komory 
ze stali szlachetnej
Klasyczny materiał pasujący do każdej aranżacji

Zlewozmywak: BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, 

stal szlachetna szczotkowana

Bateria kuchenna: BLANCO NEA-S, chrom

Wykończenia powierzchni zlewozmywaków 
ze stali szlachetnej BLANCO:

Piękno stali szlachetnej polega nie tylko 

na jej ponadczasowej estetyce ale 

również na współczesnych detalach, 

takich jak płaskie krawędzie IF. 

Niezależnie od stylu stal szlachetna 

doskonale pasuje do wszystkich 

kuchennych aranżacji, co podkreśla 

również szeroka oferta BLANCO. Czy 

wiedzą Państwo, że różne wykończe-

nia powierzchni BLANCO umożliwiają 

uzyskanie licznych efektów wizualnych?

 

Stal szlachetna polerowana

Stal szlachetna szczotkowana

Stal szlachetna matowa

Stal szlachetna dekor

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 że nie potrzebuje zbyt wyma-

gającej 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 długo-

trwały kontakt ze światłem słonecznym

nie ma wpływu na kolor i strukturę

materiału.

Zdolność do regeneracji

Stal szlachetna ma zdolność do ciągłej

regeneracji. Pod wpływem tlenu na

powierzchni stali nierdzewnej tworzy się

warstwa pasywna, która zapewnia 

odporność 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

zardzewiałego przedmiotu. Takie ślady

rdzy można jednak z łatwością usunąć.

Najwyższa jakość

BLANCO stosuje wyłącznie stal szla-

chetną najwyższej jakości, która jest 

selekcjonowana wg określonych kryte-

riów i której jakość podlega ścisłej kon-

troli. 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 wyjątkowo gładka. Różnorodne

możliwości zastosowania stali szlachet-

nej w przemyśle spożywczym podkreśla-

ją jej doskonałe właściwości higieniczne.

Elegancka, solidna, do wielu zastosowań



7

 Przegląd produktów
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Unikalne zlewozmywaki z kompozytu
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywak: BLANCO ZENAR XL 6 S Compact,  

SILGRANIT®  PuraDur®, muszkat

Bateria kuchenna: BLANCO FELISA-S SILGRANIT®-Look, 

muszkat

Kamienno-jedwabista, jednolita 
powierzchnia przypomina w dotyku 
kamień.

Zlewozmywaki dostępne są 
w dziesięciu atrakcyjnych kolorach, 
do których mogą Państwo dobrać 
doskonale dopasowane kolory-
stycznie baterie BLANCO.

antracyt szarość skały alumetalik perłowoszary biały

jaśmin szampan kawowytartufo muszkat

Materiał o magicznych właściwościach

Odporność na kwasy występujące

w gospodarstwie domowym

SILGRANIT® PuraDur® jest odporny na

środki czyszczące zawierające kwasy

i przeznaczone do stosowania w gospo-

darstwach domowych oraz na produkty

spożywcze.

Przyjemny i naturalny w dotyku

Kamienno-jedwabista, a zwłaszcza 

drobnoziarnista, 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.

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 

temperatury do 280 °C.

Odporność na zarysowania

Niezwykła wytrzymałość i odporność 

na zarysowania. SILGRANIT® PuraDur® 

jest odporny na zarysowania mogące 

powstać podczas krojenia nożem 

kuchennym (nie dotyczy krojenia na 

krawędziach, kantach lub ryflowanym 

ociekaczu).

Odporność na pęknięcia

Ogromna wytrzymałość na pęknięcia 

chroni zlewozmywak przed uszkodzenia-

mi spowodowanymi np. przez niewielkie, 

lekkie naczynie, które spadnie z ocieka-

cza do komory. Należy jednak zawsze 

zachować ostrożność, gdyż niekon-

trolowane upadki mogą spowodować 

uszkodzenie.

Neutralność w kontakcie z żywnością

Produkty spożywcze można przygoto-

wywać bezpośrednio na zlewozmywaku

z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®.

Higiena

HygienePlus to ułatwiająca pielęgnację

tarcza ochronna przeciwko zabrudze-

niom i bakteriom.
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Przegląd produktów

Najważniejsze właściwości 
ceramiki BLANCO:
• Łatwość pielęgnacji
• Wysoka odporność na uderzenia  
 występujące podczas codziennego  
 użytkowania
• Odporność na powstawanie plam
• Atrakcyjna kolorystyka
• Produkowana zgodnie z tradycją  
 rzemieślniczą
• Odporność na wysoką temperaturę
• Neutralność w kontakcie z żywnością 
 i higiena
• Odporność na kwasy używane  
 w gospodarstwie domowym
• Odporność na światło słoneczne –  
 również przy bezpośrednim  
 nasłonecznieniu

Zlewozmywaki i komory ceramiczne 
BLANCO wnoszą do wnętrza przy-
jemną, domową atmosferę.

Urzekają płynnymi liniami i glazurowaną 
powierzchnią. Ceramika BLANCO 
doskonale łączy się z tradycyjnymi 
kuchniami, jak i nowoczesnym wzor-
nictwem – w zestawieniach kontra-
stowych lub pasujących do siebie 
pod względem kolorów i kształtów, 
czegokolwiek Państwo sobie życzą....

Ceramika PuraPlus®

Zlewozmywaki BLANCO 
PuraPlus® przez długi czas 
wyglądają jak nowe. Specjalna 
powłoka PuraPlus® wygładza po-
wierzchnię zlewozmywaka. Powierzchnia 
o hydrofobowych właściwościach
redukuje zatrzymywanie zanieczysz-
czeń, tworzenie się osadu wapiennego 
oraz powstawanie plam. Do codziennej 
pielęgnacji wystarczy miękka, wilgotna
ściereczka z odrobiną płynu do mycia 
naczyń.

Zlewozmywak: BLANCO PALONA 6, ceramika, 

biały połysk

Bateria kuchenna: BLANCO LIVIA-S, mangan

Materiał w najbardziej 
atrakcyjnej formie
Zainspirujcie się Państwo zlewo-
zmywakami ceramicznymi 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 

powierzchnia zlewozmywaków jest 

jeszcze łatwiejsza w utrzymaniu czysto-

ści.

Odporność na zarysowania

Prace wykonywane przy ceramicznym 

zlewozmywaku nie zostawiają śladów 

w postaci zarysowań. Wyjątek stanowią 

noże ceramiczne oraz duże i ciężkie 

naczynia przesuwane po powierzchni 

szkliwa.

Odporność na światło słoneczne

Nawet przy bezpośrednim nasłonecz-

nieniu kolory ceramiki BLANCO nie 

zmieniają się i przez wiele lat wyglądają 

pięknie.

Wysoka odporność na obciążenia

Ceramika BLANCO to zwarty i solidny

naturalny materiał, który z łatwością 

wytrzyma obciążenia, jakie mogą 

wystąpić podczas codziennego użytko-

wania w gospodarstwie domowym.

Odporność na wysokie i niskie

temperatury 

Zlewozmywaki ceramiczne BLANCO 

są wypalane w temperaturze powyżej 

1200 °C. Dlatego można bez problemu 

odstawić do zlewozmywaka garnek lub 

patelnię rozgrzane do temperatury do 

280 °C.

Odporność na kwasy występujące

w gospodarstwie domowym

Czy to ocet, sok z cytryny lub czerwo-

nych buraków – występujące w gospo-

darstwie domowym kwasy, zasady i inne 

substancje nie pozostawiają żadnych

śladów i nie powodują uszkodzeń 

powierzchni zlewozmywaków ceramicz-

nych 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 

potwierdzają badania przeprowadzane 

przez Instytut ISEGA.

biały połyskbazaltowy magnolia połyskczarny
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BLANCO ETAGON  
Genialne rozwiązanie: 
piętrowa komora

• Przestronna, piętrowa komora o   

 funkcjonalności centrum   

 zlewozmywakowego

• Zintegrowana krawędź stwarza  

 dodatkową przestrzeń funkcyjną

•  Innowacyjna koncepcja systemowa  

 z szynami ETAGON  o wszechstronnym  

 zastosowaniu

• Komora wyposażona w przelew  

 C-overflow® i system odpływowy  

 BLANCO InFino® – elegancki i łatwy  

 w utrzymaniu czystości

szampan

tartufo

muszkat

kawowy

antracyt

szarość skały 

perłowoszary

alumetalik 

jaśmin

biały

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO InFino®Szyny ETAGON Deska do krojeniaDeska do krojenia Odsączarka
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BLANCO ETAGON  
Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

• Przestronna, piętrowa komora 

 o funkcjonalności centrum   

 zlewozmywakowego

• Zintegrowana krawędź stwarza  

 dodatkową przestrzeń funkcyjną

•  Innowacyjna koncepcja systemowa  

 z szynami ETAGON  o wszechstronnym  

 zastosowaniu

• Komora wyposażona w przelew  

 C-overflow® i system odpływowy  

 BLANCO InFino® – elegancki i łatwy  

 w utrzymaniu czystości

czarny

bazaltowy 

magnolia połysk

biały połysk 

BLANCO ETAGON 500-U
Ceramika PuraPlus®

BLANCO ETAGON 6
Ceramika PuraPlus®

BLANCO InFino® Szyny ETAGON Deska do krojenia OdsączarkaDeska do krojenia
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Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
200 mm

Oferta studyjna 

BLANCO ETAGON 500-U 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C22227 1.980,00 zł

szarość skały C22228 1.980,00 zł

alumetalik C22229 1.980,00 zł

perłowoszary C22230 1.980,00 zł

biały C22231 1.980,00 zł

jaśmin C22232 1.980,00 zł

szampan C22233 1.980,00 zł

tartufo C22234 1.980,00 zł

muszkat C22235 1.980,00 zł

kawowy C22236 1.980,00 zł

W cenie zawarte są: dwie szyny ETAGON ze stali 
szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 
3 ½" InFino®, odsączarka stalowa, deska szklana

Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego

Odsączarka
ze stali 
szlachetnej

Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
200 mm

Oferta studyjna 

BLANCO ETAGON 500-U 
Ceramika PuraPlus®

Nr zestawu  Cena brutto

czarny C25155 3.250,00 zł

bazaltowy C25154 3.250,00 zł

biały połysk C25149 3.250,00 zł

magnolia połysk  C25150 3.250,00 zł

W cenie zawarte są: dwie szyny ETAGON ze stali 
szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 
3 1/2" InFino®, zestaw montażowy, odsączarka stalo-
wa, deska szklana

Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
220 mm

Deska do krojenia 
z drewna jesionowego

Deska do krojenia 
z drewna jesionowego

Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego

Odsączarka
ze stali 
szlachetnej

Oferta studyjna 

BLANCO ETAGON 6 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C24539 2.390,00 zł

szarość skały C24540 2.390,00 zł

alumetalik C24541 2.390,00 zł

perłowoszary C24542 2.390,00 zł

biały C24543 2.390,00 zł

jaśmin C24544 2.390,00 zł

szampan C24545 2.390,00 zł

tartufo C24546 2.390,00 zł

muszkat C24547 2.390,00 zł

kawowy C24548 2.390,00 zł

W cenie zawarte są: dwie szyny ETAGON ze stali 
szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 
korek 3 ½" InFino®, deska z drewna jesionowego

Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
220 mm

Deska 
z drewna 
bukowego

Odsączarka
ze stali 
szlachetnej

Oferta studyjna 

BLANCO ETAGON 6 
Ceramika PuraPlus®

Nr zestawu  Cena brutto

czarny C25162 3.650,00 zł

bazaltowy C25161 3.650,00 zł

biały połysk C25156 3.650,00 zł

magnolia połysk  C25157 3.650,00 zł

W cenie zawarte są: dwie szyny ETAGON ze stali 
szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 
automatyczny InFino® 3 1/2" z okrągłą, chromowaną  
dźwignią, zestaw montażowy, odsączarka stalowa, 
deska z drewna bukowego

Szerokość szafki dolnej: 
80 cm

Głębokość komory: 
220 mm

Oferta studyjna 

BLANCO ETAGON 8 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C25187 2.580,00 zł

szarość skały C25188 2.580,00 zł

alumetalik C25189 2.580,00 zł

perłowoszary C25190 2.580,00 zł

biały C25191 2.580,00 zł

jaśmin C25192 2.580,00 zł

szampan C25193 2.580,00 zł

tartufo C25194 2.580,00 zł

muszkat C25195 2.580,00 zł

kawowy C25196 2.580,00 zł

W cenie zawarte są: dwie szyny ETAGON ze stali 
szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 
korek 3 ½" InFino®, deska z drewna jesionowego

BLANCO CeraCare 
519 080

BLANCO 
PuraPlus®Liquid Set 
do regeneracji po-
wierzchni zlewozmy-
waków ceramicznych 
512 494

Ściereczka 
z mikrofazy 
126 999

Ceramika – środki do czyszczenia i pielęgnacji
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Deska do 
krojenia 
z drewna 
bukowego

CapFlow
Szerokość szafki dolnej: 
45 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Oferta studyjna 

BLANCO ZIA 45 S Compact 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C24721 1.250,00 zł

szarość skały C24722 1.250,00 zł

alumetalik C24723 1.250,00 zł

perłowoszary C24724 1.250,00 zł

biały C24725 1.250,00 zł

jaśmin C24726 1.250,00 zł

szampan C24727 1.250,00 zł

tartufo C24728 1.250,00 zł

muszkat C24729 1.250,00 zł

kawowy C24730 1.250,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem, deska z drewna 
bukowego, CapFlow

Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Deska do 
krojenia 
z drewna 
bukowego

CapFlow

Oferta studyjna 

BLANCO ZIA XL 6 S Compact 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C23273 1.300,00 zł

szarość skały C23274 1.300,00 zł

alumetalik C23275 1.300,00 zł

perłowoszary C23276 1.300,00 zł

biały C23277 1.300,00 zł

jaśmin C23278 1.300,00 zł

szampan C23279 1.300,00 zł

tartufo C23280 1.300,00 zł

muszkat C23281 1.300,00 zł

kawowy C23282 1.300,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem, deska z drewna 
bukowego, CapFlow

BLANCO ZIA 45 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Drewno bukowe CapFlow

BLANCO ZIA  
Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort 

i jakość w atrakcyjnej formie

• Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach

• Prosty kontur zewnętrzny podkreślony

wąskim obramowaniem

• Charakterystyczna listwa na baterię
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Kratka ociekowa
stal szlachetna

Odsączarka 
wie lofunkcy jna 
stal szlachetna

Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Oferta studyjna 

BLANCO ELON XL 6 S 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C24844 1.420,00 zł

szarość skały C24845 1.420,00 zł

alumetalik C24846 1.420,00 zł

perłowoszary C24847 1.420,00 zł

biały C24848 1.420,00 zł

jaśmin C24849 1.420,00 zł

szampan C24850 1.420,00 zł

tartufo C24851 1.420,00 zł

muszkat C24852 1.420,00 zł

kawowy C24853 1.420,00 zł

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

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Kratka ociekowa
stal szlachetna

Odsączarka 
wielofunkcyjna

BLANCO ELON  
Przestronne rozwiązanie do małych pomieszczeń

• 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 akceso- 

 riów, idealnie do siebie dopasowanych

• Wyposażony w system  odpływowy InFino® – elegancki

i łatwy w utrzymaniu czystości

• Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej

zawarta w cenie

• Umieszczona z boku listwa na baterię, praktyczne

rozwiązanie również w przypadku montażu przy oknie

• Zlewozmywak odwracalny

•  Dostępny również w wersji do montażu na

równi z blatem

Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej zawarta w cenie.

Innowacja: zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce 
ociekowej ze stali szlachetnej.

Bezproblemowe napełnianie wysokich wazonów.

Doskonała również do odstawiania i czyszczenia blach do pieczenia.
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Szerokość szafki dolnej: 
45 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Oferta studyjna 

BLANCO DALAGO 45 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C17156 1.060,00 zł

szarość skały C18846 1.060,00 zł

alumetalik C17157 1.060,00 zł

perłowoszary C20543 1.060,00 zł

biały C17160 1.060,00 zł

jaśmin C17161 1.060,00 zł

szampan C17162 1.060,00 zł

tartufo C17317 1.060,00 zł

muszkat C21856 1.060,00 zł

kawowy C17165 1.060,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem, z korkiem aut., 
odsączarka narożna, CapFlow

Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Oferta studyjna 

BLANCO DALAGO 6 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C14197 1.180,00 zł

szarość skały C18850 1.180,00 zł

alumetalik C14198 1.180,00 zł

perłowoszary C20545 1.180,00 zł

biały C14199 1.180,00 zł

jaśmin C14592 1.180,00 zł

szampan C14194 1.180,00 zł

tartufo C17320 1.180,00 zł

muszkat C21858 1.180,00 zł

kawowy C15066 1.180,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem, z korkiem aut., 
odsączarka narożna, CapFlow

BLANCO DALAGO 45 
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Odsączarka narożna CapFlow

BLANCO DALAGO   
Czystość linii – maksymalna pojemność

• Duża komora ze zintegrowanym przelewem

•  Listwa na baterię wzdłuż całej komory zapewnia

miejsce na baterię i inne funkcjonalne akcesoria

•  Nowoczesne, proste wzornictwo

•  Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drew-

 na bukowego, którą można umieścić nad komorą,

co usprawnia wykonywanie prac kuchennych

• Zlewozmywak dostępny również w wersji

do montażu na równi z blatem

Odsączarka 
narożna

CapFlow

Odsączarka 
narożna

CapFlow

SILGRANIT® – środki do czyszczenia 
i pielęgnacji

Ściereczka 
z mikrofazy
126 999

BLANCO ANTIKALK
520 523

BLANCO ACTIV 
proszek 3 saszetki 
520 784

BLANCO ACTIV
12 x 3 saszetki 
520 785
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Szerokość szafki dolnej: 
50 cm

Głębokość komory: 
200 mm

Oferta studyjna 

BLANCO METRA 5 S 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C13212 1.580,00 zł

szarość skały C18872 1.580,00 zł

alumetalik C13204 1.580,00 zł

perłowoszary C20572 1.580,00 zł

biały C13205 1.580,00 zł

jaśmin C13206 1.580,00 zł

szampan C13936 1.580,00 zł

tartufo C17349 1.580,00 zł

muszkat C21887 1.580,00 zł

kawowy C15042 1.580,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem, bez korka aut., 
odsączarka narożna, CapFlow, deska z tworzywa

BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Deska do krojenia

BLANCO METRA 
Czystość formy, komfort użytkowania

• Śmiałe, nowoczesne wzornictwo

• Atrakcyjna linia zlewozmywaków w segmencie Comfort

• Wyjątkowo duża i głęboka komora zapewnia

wiele miejsca podczas zmywania naczyń

• Funkcjonalny ociekacz może służyć również

jako dodatkowy obszar roboczy

• Atrakcyjnie ukształtowana krawędź

• Zlewozmywak odwracalny

• Dostępny również w wersji do montażu na

równi z blatem

Odsączarka 
narożna

Deska do 
krojenia 
tworzywo białe

CapFlow

Odsączarka narożna CapFlow

Odsączarka narożna 

Odsączarka może służyć do płukania i odsączania pro-

duktów spożywczych, a także jako praktyczny pojemnik

•  Możliwość umieszczenia w dowolnym narożniku dzięki

stabilnemu podparciu

•  Efektywne i elastyczne wykorzystanie komory

CapFlow® 

• Estetyczne zakrycie odpływu

• Zachowana pełna funkcjonalność korka z sitkiem

• Uniwersalne zastosowanie we wszystkich

zlewozmywakach i komorach BLANCO

z odpływem 3½"

•  Nie jest kompatybilny z systemem

odpływowym InFino®
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BLANCO SUBLINE   
Linia produktowa przeznaczona do montażu podwieszanego

• Komory podwieszane spełniające najwyższe wymagania

•  Ponadczasowa, elegancka, prostoliniowa forma

•  Komora wyposażona w przelew C-overflow® i system odpływowy BLANCO

InFino® – elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

• Wyjątkowa odporność na zarysowania, pęknięcia i wysoką temperaturę:

aż do 280° C

BLANCO SUBLINE 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SUBLINE 400-U
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SUBLINE 700-U
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SUBLINE 700-U Level
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO InFino® Zestaw szyn nakładanych Deska do krojenia Odsączarka
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Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego

Odsączarka
ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego

Odsączarka
ze stali 
szlachetnej

Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego

Odsączarka
ze stali 
szlachetnej

Szerokość szafki dolnej: 
50 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Oferta studyjna 

BLANCO SUBLINE 400-U 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C23422 1.500,00 zł

szarość skały C23423 1.500,00 zł

alumetalik C23424 1.500,00 zł

perłowoszary C23425 1.500,00 zł

biały C23426 1.500,00 zł

jaśmin C23427 1.500,00 zł

szampan C23428 1.500,00 zł

tartufo C23429 1.500,00 zł

muszkat C23430 1.500,00 zł

kawowy C23431 1.500,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa, korek 3 ½" InFino® z sitkiem, zestaw
montażowy (bez uszczelki), odsączarka stalowa, 
deska szklana

Szerokość szafki dolnej: 
80 cm

Głębokość komory: 
200/140 mm

Oferta studyjna 

BLANCO SUBLINE 700-U Level 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C23452 2.590,00 zł

szarość skały C23453 2.590,00 zł

alumetalik C23454 2.590,00 zł

perłowoszary C23455 2.590,00 zł

biały C23456 2.590,00 zł

jaśmin C23457 2.590,00 zł

szampan C23458 2.590,00 zł

tartufo C23459 2.590,00 zł

muszkat C23460 2.590,00 zł

kawowy C23461 2.590,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa, korek 3 ½" InFino® z sitkiem, zestaw 
montażowy (bez uszczelki), zestaw szyn nakładanych, 
deska szklana

Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Oferta studyjna 

BLANCO SUBLINE 500-U 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C23432 1.620,00 zł

szarość skały C23433 1.620,00 zł

alumetalik C23434 1.620,00 zł

perłowoszary C23435 1.620,00 zł

biały C23436 1.620,00 zł

jaśmin C23437 1.620,00 zł

szampan C23438 1.620,00 zł

tartufo C23439 1.620,00 zł

muszkat C23440 1.620,00 zł

kawowy C23441 1.620,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa, korek 3 ½" InFino® z sitkiem, zestaw 
montażowy (bez uszczelki), odsączarka stalowa, 
deska szklana

Szerokość szafki dolnej: 
80 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego

Zestaw szyn 
nakładanych

Oferta studyjna 

BLANCO SUBLINE 700-U 
SILGRANIT® PuraDur®

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt C23442 2.160,00 zł

szarość skały C23443 2.160,00 zł

alumetalik C23444 2.160,00 zł

perłowoszary C23445 2.160,00 zł

biały C23446 2.160,00 zł

jaśmin C23447 2.160,00 zł

szampan C23448 2.160,00 zł

tartufo C23449 2.160,00 zł

muszkat C23450 2.160,00 zł

kawowy C23451 2.160,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa, korek 3 ½" InFino® z sitkiem, zestaw 
montażowy (bez uszczelki), odsączarka stalowa, 
deska szklana, zestaw szyn nakładanych

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 SUBLINE 700-U Level z dodatkową funkcjonalną 
przestrzenią służącą do odstawiania naczyń.

Niezliczone możliwości zastosowania zarówno w komorze, jak 
i na blacie.

Deska do krojenia i wielofunkcyjna odsączarka.
Zestaw szyn 
nakładanych
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Szerokość szafki dolnej: 
45 cm

Głębokość komory: 
175 mm

R60

R60

Oferta studyjna 

BLANCO SUPRA 400-U  
Stal szlachetna szczotkowana

  Nr zestawu  Cena brutto

stal szczotkowana   C18201  740,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-odpły-
wowa 3 ½", zestaw montażowy (bez uszczelki), bez 
korka auto., ociekacz z tworzywa czarny, CapFlow

Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
175 mm

Ociekacz do komór 
podwieszanych

Ociekacz do komór 
podwieszanych

CapFlow

CapFlow

Oferta studyjna 

BLANCO SUPRA 500-U  
Stal szlachetna szczotkowana

  Nr zestawu  Cena brutto

stal szczotkowana   C18205  900,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-odpły-
wowa 3 ½", zestaw montażowy (bez uszczelki), bez 
korka auto., ociekacz z tworzywa czarny, CapFlow

BLANCO SUPRA 400-U  
Stal szlachetna szczotkowana

BLANCO SUPRA 500-U 
Stal szlachetna szczotkowana

Ociekacz do 
komór podwieszanych

CapFlow

BLANCO SUPRA   
Stal szlachetna szczotkowana

Klasyczna seria komór do montażu podwieszanego

•  Optymalne usytuowanie odpływu i przelewu

•  Płaska krawędź zapewnia prosty i szybki montaż

Stal szlachetna – środki do czyszczenia i pielęgnacji

Ściereczka 
z mikrofazy 
126 999

BLANCO POLISH 
12 x 150 ml tubka
511 894
Do czyszczenia zlewozmywaków 
ze stali szlachetnej polerowanej

BLANCO ANTIKALK
520 523

CeraCare
519 080 
Do zlewozmywaków 
stalowych matowych

Gąbka Vileda 
221 598
Polerowanie bez 
zarysowań
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Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego

Odsączarka
ze stali 
szlachetnej

Szerokość szafki dolnej: 
45 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Oferta studyjna 

BLANCO ANDANO 400-U   
Stal szlachetna polerowana

  Nr zestawu  Cena brutto

stal polerowana   C22959  1.540,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa 3 ½", z korkiem InFino, bez korka 
automatycznego, odsączarka stalowa, deska 
szklana, ociekacz 

Szerokość szafki dolnej: 
60 cm

Głębokość komory: 
190 mm

Oferta studyjna 

BLANCO ANDANO 500-U   
Stal szlachetna polerowana

  Nr zestawu  Cena brutto

stal polerowana   C22967  1.750,00 zł

W cenie zawarte są: armatura przelewowo-
odpływowa 3 ½", z korkiem InFino, bez korka 
automatycznego, odsączarka stalowa, deska 
szklana, ociekacz 

BLANCO ANDANO 400-U  
Stal szlachetna polerowana

BLANCO ANDANO 500-U 
Stal szlachetna polerowana

Ociekacz z czarnego
tworzywa

BLANCO ANDANO 
Harmonia stali szlachetnej

• Wyjątkowe połączenie elementów optycznych i funkcjonalnych

• Nowoczesny wygląd dzięki harmonizującym ze sobą kątom

 i powierzchniom

Deska do krojenia

Odsączarka

Ociekacz do komór 
podwieszanych

Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego

Odsączarka
ze stali 
szlachetnej

Ociekacz do komór 
podwieszanych

Stal szlachetna – środki do czyszczenia i pielęgnacji

Gąbka Spontex 
125 518

BLANCO POLISH 150 ml tubka
511 895 
Do czyszczenia zlewozmywaków 
ze stali szlachetnej polerowanej
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Przegląd produktów  

Baterie, które nie są poddawane badaniom, mogą 

znacznie przekraczać granice zawartych w nich sub-

stancji niebezpiecznych dla zdrowia. Baterie BLANCO 

podlegają ponadobowiązkowym badaniom, zgodnie  

z wymogami niemieckich przepisów w zakresie dostar-

czania wody pitnej i higieny, są certyfikowane przez 

DVGW CERT GmbH (Ośrodek Certyfikacyjny Niemieckie-

go Zrzeszenia Gazownictwa i Gospodarki Wodnej).

Baterie BLANCO gwarantują najwyższą jakość, 

jaka obecnie dostępna jest na rynku.

Wyposażcie Państwo swój zlewozmywak w baterię, która 

pasuje zarówno do Państwa potrzeb, jak i stylu kuchni.  

A przede wszystkim: zwróćcie Państwo uwagę na 

sprawdzoną jakość BLANCO. Dobrowolnie prze-

prowadzane kontrole zapewniają bezpieczeństwo 

i higienę w zakresie dostarczania wody pitnej. 

Baterie przekonują nie tylko wysokiej jakości wykonaniem 

ale również różnorodnymi, dodatkowymi funkcjami – 

w zależności od wersji. Baterie mogą być wyposażone 

w wyciąganą wylewkę, przełącznik strumienia, zawór 

zwrotny. Dostępne są również rozwiązania do montażu 

przy oknie. Wypróbujcie Państwo różne połączenia 

materiałów, kolorów, zlewozmywaków i baterii.

Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu 
się brudnej wody do wylewki w przypadku po-
zostawienia jej w wypełnionej wodą komorze 
zlewozmywaka.

Elastyczne węże przyłączeniowe, dzięki ich 
długości, świetnie sprawdzą się również 
w trudnych sytuacjach montażowych.

Trwałe, ceramiczne płytki, w które wyposażona 
jest głowica, zapewniają dokładne dozowanie  
ilości wody o ustawionej temperaturze. 

W tym przypadku świetnie sprawdzą się 

baterie Smart BLANCO FONTAS-S II 

z filtrem, FONTAS II z filtrem oraz 

TRIMA z filtrem. Zintegrowany, 

wielostopniowy filtr WT oczyszcza

wodę, redukuje zawartość wapnia 

i metali ciężkich, a tym samym 

w znacznym stopniu poprawia smak. 

Systemy filtrujące BLANCO oferują 

trzy opcje: wodę zimną, ciepłą oraz 

zimną filtrowaną. Bateria 3 w 1, 

inteligentna pod każdym względem. 

Filtrowana woda.
Lepszy smak.
Doskonałe rozwiązanie.  

Perfekcja jest wtedy, gdy wszystko 

dokładnie działa. Tak jak w przypadku 

baterii BLANCO EVOL-S Volume. Dzięki 

precyzyjnej funkcji pomiaru i intuicyjne-

mu pokrętłu można dokładnie odmierzyć 

potrzebną ilość wody. Kolejna zaleta: 

precyzyjne zużycie wody oznacza koniec 

jej marnowania, co czyni baterię niezwykle 

oszczędną i przyjazną dla środowiska. 

Super odmierzanie.
Super dokładność.
Super pomysł.

BLANCO SOLENTA-S Senso 

z bezdotykową funkcją start-stop. 

Czy przy robieniu ciasta na tort urodzi-

nowy, czy podczas marynowania 

niedzielnych potraw – często obie ręce 

są zajęte. Zwłaszcza, gdy potrzebują 

Państwo wody. SOLENTA-S Senso 

w inteligentny sposób służy pomocą, 

a innowacyjna technologia wprowadza 

nowe standardy: czujnik ruchu 

uruchamia i zatrzymuje wypływ wody 

całkowicie bezdotykowo, jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Zajęte ręce.
Płynąca woda.
Zachwycający pomysł.
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BLANCO LANORA 
Wykończenia stal szlachetna szczotkowana

Nr zestawu  Cena brutto

stal 523122 651,00 zł

- Opatentowany regulator strumienia redukuje 
 osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
 montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
-  Planowana certyfikacja LGA
-  Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie  

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- 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

BLANCO LINUS 
Wykończenia powierzchni metaliczne

Nr zestawu  Cena brutto

 chrom 514019 870,00 zł

 kolorze stali 514021 1.290,00 zł

- Opatentowany regulator strumienia redukuje 
 osadzanie się kamienia na główce baterii
-  Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
-  Planowana certyfikacja LGA*
-  Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie  

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
*W wersji wysokocisnieniowej

- 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

BLANCO LINUS 
SILGRANIT® – Look

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt 516698 1.166,00 zł

szarość skały 518814 1.166,00 zł

alumetalik 516699 1.166,00 zł

perłowoszary 520746 1.166,00 zł

biały 516702 1.166,00 zł

jaśmin 516703 1.166,00 zł

szampan 516704 1.166,00 zł

tartufo 517622 1.166,00 zł

muszkat 521742 1.166,00 zł

kawowy 516707 1.166,00 zł

- Opatentowany regulator strumienia redukuje 
 osadzanie się kamienia na główce baterii
-  Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
-  Planowana certyfikacja LGA*
-  Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie  

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
*W wersji wysokocisnieniowej

- 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

BLANCO LANORA-S 
Wykończenia stal szlachetna szczotkowana

Nr zestawu  Cena brutto

stal 523123 1.082,00 zł

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
 montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny  

zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie 
 z normą EN 1717
-  Planowana certyfikacja LGA
-  Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie 

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- Kąt obrotu wylewki 190°
- 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

BLANCO LINUS-S Vario 
Wykończenia powierzchni metaliczne

Nr zestawu  Cena brutto

chrom 518406 1.090,00 zł

-  Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność 
baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze 

 stali szlachetnej
-  Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający 

cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie 

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- 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

BLANCO LINUS-S 
Wykończenia powierzchni metaliczne

Nr zestawu  Cena brutto

chrom 512402 970,00 zł

kolorze stali 512404 1.310,00 zł

stal szlachetna 517184 1.890,00 zł

-  Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność 
baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze 

 stali szlachetnej
-  Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający 

cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie 

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- 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

140°
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BLANCO LINUS-S 
SILGRANIT® – Look

Nr zestawu  Cena brutto

antracyt 516688 1.250,00 zł

szarość skały 518813 1.250,00 zł

alumetalik 516689 1.250,00 zł

perłowoszary 520747 1.250,00 zł

biały 516692 1.250,00 zł

jaśmin 516693 1.250,00 zł

szampan 516694 1.250,00 zł

tartufo 517621 1.250,00 zł

muszkat 521743 1.250,00 zł

kawowy 516697 1.250,00 zł

-  Opatentowany regulator strumienia redukuje 
 osadzanie się kamienia na główce baterii
-  Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
-  Certyfikowana przez LGA*
-  Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie  

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
*W wersji wysokocisnieniowej

- 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

140°

BLANCO LINUS-S 
W kolorach ceramiki

Nr zestawu  Cena brutto

czarny 516708 1.230,00 zł

bazaltowy 517643 1.230,00 zł

biały połysk 516710 1.230,00 zł

magnolia połysk  519750 1.230,00 zł

- Płyta mocująca zwiększająca stabilność baterii 
 montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
-  Standardowo wyposażona w zawór zwrotny  

zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą
 EN 1717
-  Certyfikowana przez LGA
-  Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie 

Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- 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

140°

BLANCO LINEE 
Wykończenia powierzchni metaliczne

Nr zestawu  Cena brutto

chrom 517594 1.187,00 zł

-  Opatentowany regulator strumienia redukuje 
 osadzanie się kamienia na główce baterii
-  Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy 
 montażu ze zlewozmywakami stalowymi
-  Certyfikowana przez LGA
-  Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- 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

BLANCO LINEE-S 
Wykończenia powierzchni metaliczne

Nr zestawu  Cena brutto

chrom 517591 1.290,00 zł

-  Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy 
 montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający  
 cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
-  Certyfikowana przez LGA
-  Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 

Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- 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

BLANCO FONTAS-S z filtrem 
Wykończenia powierzchni metaliczne

Nr zestawu  Cena brutto

w kolorze stali 525230 3.500,00 zł
UltraResist

chrom 525229 3.281,00 zł

- Opatentowany regulator strumienia redukuje
  osadzanie się kamienia na główce baterii 
- Płyta usztywniająca zapewnia większą 
 stabilność baterii przy montażu ze zlewozmy- 
 wakami ze stali szlachetnej  
- Certyfikowana przez LGA  
- System filtrujący wodę BWT, który składa 
 się z głowicy i wielostopniowego filtra  
- Licznik przepływu wody z wskaźnikiem 

wydajności filtra

- Oddzielne doprowadzenie wody i osobna 
wylewka wody uzdatnionej i wody 

 z wodociągu (zimna/ciepła)
- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)  
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm  
- Zawór i głowica wyposażone w ceramiczną 

uszczelkę  
- Elastyczne przewody przyłączeniowe 

o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają
szybki i pewny montaż 
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BLANCOCULINA-S Mini 
Wykończenia powierzchni metaliczne

  Nr zestawu  Cena brutto

chrom 519843 1.390,00 zł

kolorze stali 519844 1.710,00 zł

-  Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność  
 baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
-  Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający  
 cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
-  Certyfikowana przez LGA
-  Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie  
 Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- 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

 

BLANCO EVOL-S Volume  
Wykończenia powierzchni metaliczne

  Nr zestawu  Cena brutto

chrom prawa 525210 2.650,00 zł

chrom lewa 525212 2.650,00 zł 

kolorze stali 525211 3.850,00 zł
UltraResist prawa

kolorze stali 525213 3.850,00 zł
UltraResist lewa

- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność  
 baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali  
 szlachetnej   
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiega- 
 jący cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717  
- Ilość przepływu wody: 7,5 l/min przy ciśnieniu wody  
 3 bar (bateria oszczędzająca zużycie wody wg normy  
 DIN EN 817)  
-  Planowana certyfikacja LGA  
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie  
 Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)  

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 180°)  
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm  
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę  
- Nylonowe powleczenie węża wylewki  
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości
 610 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki  
 i pewny montaż  
- Jednostka sterująca z podłączeniem do 
 sieci 230 V  
- Opatentowany regulator strumienia redukuje 
 osadzanie się kamienia na główce baterii  

  

BLANCO SOLENTA-S Senso 
Wykończenia powierzchni metaliczne

  Nr zestawu  Cena brutto

chrom   522406 3.801,00 zł

w kolorze stali 522407 4.274,00 zł 
UltraResist

- Opatentowany regulator strumienia redukuje 
 osadzanie się kamienia na główce baterii  
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność
 baterii przy montażu ze zle wozmywakami ze
 stali szlachetnej    
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiega
 jący cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717  
- Certyfikowana przez LGA  
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrze-
 szenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)  

- Przygotowana do podłączenia do sieci 230 V  
 z zasilaczem  
- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 140°)  
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm  
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę  
- Stalowe powleczenie węża wylewki  
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 
 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki  
 i pewny montaż  
- Zasilacz z podłączeniem do sieci 230 V  

  

BLANCOCULINA-S 
Wykończenia powierzchni metaliczne

  Nr zestawu  Cena brutto

chrom 517597 1.790,00 zł

kolorze stali 517598 2.280,00 zł

- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający  
 cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
-  Certyfikowana przez LGA
-  Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie  
 Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- 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

  

BLANCO PANERA-S 
Wykończenia powierzchni metaliczne

  Nr zestawu  Cena brutto

stal szlachetna 521547 2.999,00 zł
szczotkowana

-  Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy  
 montażu ze zlewozmywakami stalowymi
-  Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający  
 cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
-  Planowana certyfikacja LGA
-  Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie  
 Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 160°)
-  Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
-  Głowica z ceramicznymi płytkami
-  Metalowe powleczenia węża wylewki
-  Elastyczne przewody przyłączeniowe długości  
 560 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki
 i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje  
 osadzanie się kamienia na główce baterii
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BLANCO AMBIS 
Wykończenia powierzchni metaliczne

  Nr zestawu  Cena brutto

stal szczotkowana 523118 990,00 zł

- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii  
 montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie  
 Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- 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

  

BLANCO AMBIS-S 
Wykończenia powierzchni metaliczne

  Nr zestawu  Cena brutto

stal szczotkowana 523119 1.450,00 zł

-  Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii  
 montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
-  Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający  
 cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
-  Planowana certyfikacja LGA
-  Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie  
 Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- Kąt obrotu wylewki 130°
-  Wymagany otwór o średnicy 35 mm
-  Głowica ceramiczna
-  Nylonowe powleczenie węża wylewki
-  Elastyczne węże przyłączeniowe o długości  
 450 mm i nakrętka 3/8‘‘ umożliwiają szybki
 i pewny montaż
-  Opatentowany regulator strumienia redukuje  
 osadzanie się kamienia na główce baterii

 

BLANCO KANO-S 
Wykończenia powierzchni metaliczne

  Nr zestawu  Cena brutto

chrom 521503 630,00 zł

-  Opatentowany regulator strumienia redukuje  
 osadzanie się kamienia na główce baterii
-  Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność  
 baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
-  Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający
 cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

- Kąt obrotu wylewki 120°
-  Nylonowe powleczenie węża wylewki
-  Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
-  Głowica z ceramicznymi płytkami
-  Elastyczne węże przyłączeniowe długości  
 610 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy  
 i pewny montaż

  

BLANCO KANO-S 
SILGRANIT®-Look

  Nr zestawu  Cena brutto

antracyt/chrom  525038  920,00 zł

szarość skały/chrom  525044  920,00 zł

alumetalik  525039  920,00 zł

perłowoszary/chrom  525045  920,00 zł

biały/chrom 525040 920,00 zł

jaśmin/chrom  525041  920,00 zł

szampan/chrom  525046  920,00 zł

tartufo/chrom  525042  920,00 zł

muszkat/chrom  525047  920,00 zł

kawowy/chrom  525043 920,00 zł

- Opatentowany regulator strumienia redukuje 
 osadzanie się kamienia na główce baterii  
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność
 baterii przy montażu ze zlewozmywakami  
 ze stali szlachetnej  
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny 
 zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie 
 z normą EN 1717

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 120°)  
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm  
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę  
- Nylonowe powleczenie węża wylewki  
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości
 610 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki  
 i pewny montaż  

 

BLANCO SOLENTA-S 
Wykończenia powierzchni metaliczne

  Nr zestawu  Cena brutto

chrom   522404 2.200,00 zł

w kolorze stali  522405 2.750,00 zł 
UltraResist

- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność 
 baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający 
 cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie 
 Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 
 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy 
 i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje 
  osadzanie się kamienia na główce baterii
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Przegląd produktów  

Obok zlewozmywaka, baterii i akcesoriów systemy 

segregacji odpadów BLANCO optymalizują przebieg 

prac wykonywanych przy centrum kuchennym  

i w mgnieniu oka zapewniają wolną przestrzeń.

Ergonomiczne i przystosowane do praktycznego 

wykorzystania w nowoczesnych kuchniach systemy 

segregacji oferują wiele możliwości.

Czy to drzwiczki, czy wysuwane fronty, z manualną lub 

automatyczną obsługą, z jednym lub wieloma koszami, 

systemy segregacji odpadów i organizacji przestrzeni 

w szafce zlewozmywakowej zwiększają komfort pracy. 

Przemyślane wzornictwo pomaga optymalnie wykorzystać 

dostępną przestrzeń. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy zaplanowali Państwo 

w szafce montaż baterii z filtrem lub systemu do 

podgrzewania wody. BLANCO SELECT Compact 60/2 

dzięki krótszej konstrukcji wynoszącej 320 mm jest 

idealnym rozwiązaniem w przypadku mniejszej głęboko-

ści  montażowej, spowodowanej instalacją bojlera lub 

systemu filtrującego wodę w szafce o szerokości 60 cm.

BLANCO SELECT Compact zapewnia możliwość segregacji odpadów 
w przypadku niewielkiej ilości miejsca w szafce.

BLANCO SELECT z szufladą organizacyjną.

Inteligentne systemy do segregacji 
odpadków i organizacji przestrzeni 
w szafce pod zlewozmywakiem
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BLANCO FLEXON II 60/2 
 

  Nr zestawu  Cena brutto

   521471 578,00 zł

- Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady
 i pozostałych części
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Modele z małymi koszami i pokrywami,  
 idealne do gromadzenia odpadków „bio”

- Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
- System utrzymany w spójnej kolorystyce,
 otoczony ramą
- Dostosowany do popularnych szafek  
 szufladowych

  

BLANCO FLEXON II 45/2 
 

  Nr zestawu  Cena brutto

   521468 473,00 zł

- Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady
 i pozostałych części
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Modele z małymi koszami i pokrywami,  
 idealne do gromadzenia odpadków „bio”

- Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
- System utrzymany w spójnej kolorystyce,
 otoczony ramą
- Dostosowany do popularnych szafek  
 szufladowych

  

BLANCO FLEXON II 60/3 
 

  Nr zestawu  Cena brutto

   521472 599,00 zł

- Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady
 i pozostałych części
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Modele z małymi koszami i pokrywami,  
 idealne do gromadzenia odpadków „bio”

- Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
- System utrzymany w spójnej kolorystyce,
 otoczony ramą
- Dostosowany do popularnych szafek  
 szufladowych

  

BLANCO SELECT 45/2 
 

  Nr zestawu  Cena brutto

   518721 819,00 zł

- Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się
 zanieczyszczeń
- Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu czystości
- Opcjonalnie: praktyczne akcesoria jak SELECT Clip,  
 BLANCO SELECT AutoMove lub BLANCO MOVEX

- Modele z małymi koszami i pokrywkami idealnie
 nadają się do zbierania odpadków „bio“
- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne
 wzornictwo

  

BLANCO FLEXON II 80/3 
 

  Nr zestawu  Cena brutto

   525221 710,00 zł

- Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady
 i pozostałych części
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Modele z małymi koszami i pokrywami,  
 idealne do gromadzenia odpadków „bio”

- Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
- System utrzymany w spójnej kolorystyce,
 otoczony ramą
- Dostosowany do popularnych szafek  
 szufladowych

  

BLANCO SELECT 60/2 
 

  Nr zestawu  Cena brutto

   518723 893,00 zł

 zanieczyszczeń
- Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu czystości
- Opcjonalnie: praktyczne akcesoria jak SELECT Clip,  
 BLANCO SELECT AutoMove lub BLANCO MOVEX

- Modele z małymi koszami i pokrywkami idealnie
 nadają się do zbierania odpadków „bio“
- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne
 wzornictwo
- Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się
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BLANCO SELECT 60/3 Nr zestawu  Cena brutto

518724 924,00 zł

- Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się
 zanieczyszczeń
- Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu czystości
- Opcjonalnie: praktyczne akcesoria jak SELECT Clip,  

BLANCO SELECT AutoMove lub BLANCO MOVEX

- Modele z małymi koszami i pokrywkami idealnie
 nadają się do zbierania odpadków „bio“
- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne
 wzornictwo

ISE EVOLUTION 150-2 
Rozdrabniacz odpadków organicznych

Nr zestawu  Cena brutto

I78432T 2.700,00 zł

- elementy rozdrabniające wykonane ze stali nierdzewnej
- dwustopniowe rozdrabnianie
- samoczynna zmiana kierunku obrotów auto-rewers
- 7 lat gwarancji

- moc: 550 W
- silnik: indukcyjny, wysokoobrotowy, specjalnie 
 zaprojektowany do rozdrabniania odpadów
- pojemność komory: 1005 ml
- nierdzewna obudowa komory rozdrabniania
- bezpiecznik termiczny

BLANCO SELECT 
Compact 60/2 

Nr zestawu  Cena brutto

523020 990,00 zł

- Wszystkie cześci są łatwe w utrzymaniu czystości 
- Niezwykle szybki i łatwy montaż  
- Funkcjonalne kosze 17 litrów z optycznie 

zintegrowanymi uchwytami 

- Do montażu w szafce z bojlerami, systemami do 
 filtrowania lub podgrzewania wody za selektorem  
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni szafki 

o szerokości 60 cm dzięki płytszej konstrukcji
 wynoszącej 320 mm  
- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne 

wzornictwo  

ISE EVOLUTION 250-2 
Rozdrabniacz odpadków organicznych

Nr zestawu  Cena brutto

I78204T 3.200,00 zł

-  elementy rozdrabniające wykonane ze stali 
 nierdzewnej
-  trójstopniowe rozdrabnianie
-  samoczynna zmiana kierunku obrotów auto-rewers
-  8 lat gwarancji

- moc: 550 W
-  silnik: indukcyjny, wysokoobrotowy, specjalnie 
 zaprojektowany do rozdrabniania odpadów
-  pojemność komory: 1180 ml
-  nierdzewna obudowa komory rozdrabniania
-  bezpiecznik termiczny

BLANCO szuflada Orga Nr zestawu  Cena brutto

518727 322,00 zł

- Wzornictwo doskonale dopasowane 
 do BLANCO SELECT
- Zawarta w cenie wszystkich modeli 

BLANCO SELECT Orga

- Optymalne wykorzystanie przestrzeni 
dzięki możliwości zagospodarowania 

 szafki pod zlewozmywakiem
- Szuflada jest uzupełnieniem BLANCO SELECT 

przeznaczonego do szafki 60 cm
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ul. Obywatelska 183

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

Niniejszy materiał nie stanowi oferty

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Materiał firmy Comitor Sp. z o. o.

Ceny sugerowane detaliczne brutto.

"Oferta studyjna", wydanie I, 07.2019

© Comitor Sp. z o. o.

Zdjęcia: BLANCO GmbH + Co KG




