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Innowacyjny materiał Durinox® kontynuuje swój sukces.  

Dotychczas dostępny tylko z blatami, teraz ten niezwykle 

odporny materiał fabryka SteelArt stosuje także w produkcji 

komór. Aż czterem komorom podwieszanym z rodziny ZEROX 

dodaje elegancji i twardości. Wyjątkowo jednolita struktura

powierzchni, jedwabisto-matowej w dotyku, emanuje 

ponadczasowym spokojem. Wysoka wytrzymałość 

i przyjemny wygląd stanowią doskonały duet.

Utwardzane z wykorzystaniem nowoczesnej technologii 

komory ZEROX są szczególnie odporne na zadrapania. 

Komora podwieszana BLANCO ZEROX-U o charaktery-

stycznym wyglądzie i zerowym promieniu zaokrąglenia jest 

jeszcze bardziej funkcjonalna i wyrazista. Indywidualność 

w najpiękniejszej formie - także dzięki zakrytemu przelewowi 

C-overflow®  i perfekcyjnie zintegrowanemu systemowi 

odpływowemu InFino®.

Nowe komory ZEROX-U z linii SteelArt łączą w sobie funkcjonalność 
i ekspresję.

BLANCO Durinox® posiada wysoką odporność na zarysowania.Elegancki wygląd komory dzięki powierzchni BLANCO Durinox® 
i zerowemu promieniowi zaokrąglenia.

Komora: BLANCO ZEROX 700-U, Stal szlachetna Durinox®

Bateria: BLANCO LINEE-S, chrom

Delikatny a zarazem wytrzymały
BLANCO ZEROX – teraz również  
w wykończeniu Durinox®

BLANCO ZEROX 340-U  
Stal szlachetna Durinox®

BLANCO ZEROX 400-U  
Stal szlachetna Durinox®

BLANCO ZEROX 500-U
Stal szlachetna Durinox®  

BLANCO ZEROX 700-U 
Stal szlachetna Durinox® 
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Komora: BLANCO ETAGON 500-IF/A,  

stal szlachetna gładka

Bateria: BLANCO PANERA-S,

stal szlachetna szczotkowana

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora
Nowa seria komór BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej 
i kompozytu SILGRANIT®

Funkcjonalne szyny ETAGON są zawarte w cenie 
komory, antypoślizgowe i zapewniają stabilne 
podparcie.

Utrzymanie czystości i porządku: gąbki i ściereczki 
będą zawsze na swoim miejscu.

Namaczanie i mycie blach do pieczenia jest 
niezwykle łatwe dzięki pojemnej komorze.

BLANCO ETAGON 500

Akcesoria zawarte w cenie

Zestaw szyn ETAGON, stal 
szlachetna szczotkowana

 

Deska do krojenia 
z drewna jesionowego

BLANCO ETAGON 500-IF 
Stal szlachetna

BLANCO ETAGON 500-U
Stal szlachetna

 

Deska do krojenia ze srebrnego 
szkła hartowanego*

BLANCO ETAGON 500-IF/A
Stal szlachetna

BLANCO ETAGON 500-U 
SILGRANIT® PuraDur®

Nowa koncepcja krawędzi funkcyjnej BLANCO sprawia, że zwykła 

komora staje się kompletnym zlewozmywakiem. 

Komora zyskuje wszechstronność centrum zlewozmywakowego, a równo-

cześnie wymaga niewiele miejsca. Zintegrowana krawędź w połączeniu ze 

specjalnie opracowanymi szynami ETAGON ułatwia pracę na trzech 

poziomach tej nowoczesnej komory. 

Oparte na krawędziach szyny pomieszczą między innymi patelnie lub 

pojemniki do gotowania na parze. Warzywa można wrzucić z deski do 

krojenia bezpośrednio do naczynia ustawionego na szynach, a w tym 

czasie namoczyć w misce pozostałe. Duża komora ułatwia mycie blach 

do pieczenia.

Komora wygląda doskonale zarówno w wersji podwieszanej, jak i w opcjonalnej 

wersji z płaskimi krawędziami IF lub w wersji IF/A. Obie wersje przeznaczone 

są do montażu tradycyjnego lub na równi z blatem. Komora dostępna jest 

również we wszystkich dziesięciu kolorach kompozytu SILGRANIT® PuraDur®.

* Szklana deska do krojenia  
 niedostępna w wersji IF/A

Komora: BLANCO ETAGON 500-U,  

SILGRANIT® PuraDur®

Bateria: BLANCO LINEE-S, 

SILGRANIT® look, alumetalik/chrom

Jedna komora, trzy poziomy: BLANCO ETAGON jest tak funkcjonalna jak centrum 
zlewozmywakowe ale zajmuje mniej miejsca.
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Komora: BLANCO ARTAGO 6 IF/A 

SteelFrame, SILGRANIT® PuraDur®, 

antracyt

Bateria: BLANCO LINEE-S, 

stal szlachetna matowa

Sztuka kontrastów
BLANCO ARTAGO

Czysta architektura do nowoczesnych aranżacji kuchni.

Ograniczenie do niezbędnych elementów daje wyraźny komunikat. BLANCO 

ARTAGO fascynuje kontrastem form. Okrągła komora jest doskonale uzupełniona 

kwadratowym konturem zewnętrznym. 

Komora BLANCO ARTAGO jest otoczona delikatnym, podwyższonym kołnierzem. 

Dostępna jest we wszystkich kolorach z palety CombiColours z dopasowaną 

kolorystycznie baterią.

BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame zachwyca dodatkowo połączeniem stali 

szlachetnej i kompozytu SILGRANIT® PuraDur®. Szczotkowana ramka nadaje 

elegancki wygląd. Model jest dostępny w kolorze antracyt i białym.

Obydwa modele są wyposażone 

w okrłągły, zakryty przelew C-overflow® 

i system odpływowy InFino®. 

Elementy są doskonale zintegrowane 

i dopasowane wizualnie, a także 

higieniczne i łatwe w utrzymaniu 

czystości. Dzięki możliwości 

odwrócenia komory o 90° baterię 

można zamontować zarówno z prawej, 

jak i z lewej strony.

 

Zachwycające połączenie zlewozmywaka 
z kompozytu SILGRANIT® ze stalowym 
obramowaniem w BLANCO ARTAGO 6 IF/A 
SteelFrame.

BLANCO ARTAGO 6: elegancko podwyższony 
kołnierz wokół komory.

Czysta elegancja w białym kolorze BLANCO ARTAGO 6 z BLANCO LINEE-S, biały 

BLANCO ARTAGO

BLANCO ARTAGO 6 IF/A 
SteelFrame

BLANCO ARTAGO 6
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Niezwykła ergonomia
Udoskonalona koncepcja osi BLANCO

Trzecia generacja koncepcji osi BLANCO oferuje jeszcze więcej. 

Większa pojemność, bardziej atrakcyjne wyposażenie, większa różnorodność.

Sukces zlewozmywaków utrzymanych w koncepcji osi trwa. To wyjątkowo 

ergonomiczne centrum kuchenne zostało rozwinięte. Płynny przebieg prac 

wykonywanych wzdłuż dwóch osi nigdy nie był tak różnorodny.

BLANCO AXIA III posiada przynajmniej pięć nowych zalet: większą pojemność 

komory, lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni, innowacyjne akcesoria, 

płaskie krawędzie i nowy system odpływowy InFino®. Nawet ci z Państwa, 

którzy poszukują wyjątkowo dużej komory, znajdą ja w nowej wersji 

zlewozmywaka BLANCO AXIA 6 S III XL. 

Seria BLANCO AXIS III nadal zachwyca komorą z zaakcentowaną krawędzią 

i dużym ociekaczem. Przelew C-overflow®, nowatorski system odpływowy 

InFino® i szklana deska do krojenia w kolorze białym zapewniają jeszcze 

łatwiejsze utrzymanie czystości i nadają elegancki wygląd. 

Więcej dopasowanych akcesoriów znajdą Państwo w katalogu.

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Szklana deska 
do krojenia, biała

BLANCO AXIS III akcesoria

BLANCO AXIS III 6 S-IF / Edition  / 
Steamer Edition

BLANCO AXIS III 45 S-IF BLANCO AXIS III 5 S-IF 

BLANCO AXIS III stal szlachetna

Zlewozmywak: BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, biały

Bateria: BLANCO LINEE-S, SILGRANIT® look, biały/chrom

Idealna deska do krojenia może być dowolnie 
przesuwana nad zlewozmywakiem.

Obszerna komora główna wyposażona jest 
w innowacyjny system odpływowy InFino®.

Akcesoria idealnie dopasowane do 
zlewozmywaka BLANCO AXIS III 6 S-IF.

Deska do krojenia 
z drewna orzechowego

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej

Szklana deska do 
krojenia, biała

BLANCO AXIA III akcesoria

Deska do krojenia 
z drewna jesionowego

BLANCO AXIA III 6 S BLANCO AXIA III XL 6 S 

BLANCO AXIA III SILGRANIT® PuraDur®
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Zlewozmywak: BLANCO PLEON 6 Split, 

SILGRANIT® PuraDur®, szarość skały 

Bateria: BLANCO CARENA-S, 

SILGRANIT-Look, szarość skały/chrom

Wiele funkcji i ponadczasowy 

wygląd. 

BLANCO PLEON, nowa linia komór, 

to połączenie modnego, prostego 

wyglądu z inteligentnymi rozwiązaniami 

projektowymi. Proste kształty i pełna 

gama kolorów SILGRANIT® stanowią 

idealne wykończenie nowoczesnej 

kuchni. Przelew C-overflow® 

i innowacyjny system odpływowy 

InFino® uzupełniają serię komór. 

Dzięki wyjątkowej głębokości, nowe 

komory XL osiągają maksymalną 

pojemność. 

Niezwykle sprytny: koncepcja 

podzielenia komory obniżoną ścianką 

w wersji BLANCO PLEON 6 Split. 

Wynikiem tego jest uzyskanie trzech 

obszarów funkcyjnych: komorę 

główną lub dodatkową można 

napełnić wodą do wysokości ścianki 

oddzielającej lub wykorzystać 

maksymalną pojemność komory XL.

Dzięki BLANCO PLEON 6 Split

zyskają Państwo oszczędność miejsca 

i możliwość równoczesnego 

wykonywania różnych prac 

kuchennych.  

BLANCO PLEON 6: komora w najlepszym wydaniu.

Dzięki prostej elegancji BLANCO PLEON 5 jest absolutnie trendy.

Koncepcja Split: komora główna i dodatkowa 
są oddzielone obniżoną ścianką, dzięki 
czemu każdą z nich można napełnić wodą 
niezależnie od drugiej.

Podzielona komora to oszczędność wody 
i lepsze wykorzystanie przestrzeni.

BLANCO PLEON 6 Split umożliwia pracę 
w trzech obszarach równocześnie.

BLANCO PLEON 5 BLANCO PLEON 6 BLANCO PELON 6 Split

Ociekacz z czarnego 
tworzywa

BLANCO PLEON

 Akcesoria

Czysta elegancja – duża pojemność 
Seria BLANCO PLEON z kompozytu SILGRANIT®

Kratka do umieszczenia 
w komorze

Deska do krojenia
z drewna jesionowego

Odsączarka wielofunkcyjna 
ze stali szlachetnej
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Zlewozmywak: BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric, 

stal szlachetna

Bateria: BLANCO NEA-S, chrom

Prosta forma i ergonomia
BLANCO LANTOS-IF Centric 
zlewozmywak ze stali szlachetnej

Prosty kształt  
i przestronny obszar roboczy
BLANCO LEMIS

Klasyczna stal szlachetna teraz 

w jeszcze bardziej eleganckim 

i ergonomicznym wydaniu.  

Popularną rodzinę zlewozmywaków 

LANTOS uzupełniają funkcjonalne 

i atrakcyjne akcesoria. Wygodne, 

centralne umiejscowienie komory 

głównej zapewnia większą swobodę 

ruchu. 

Duży ociekacz oraz dodatkowa komora 

znajdująca się z boku, wyposażona 

w stalową odsączarkę optymalizują 

wykonywanie poszczególnych prac 

kuchennych. Nowatorska deska do 

krojenia SmartCut stanowi idealne 

uzupełnienie. 

Eleganckie i nowoczesne płaskie 

krawędzie IF są wyrafinowanym 

akcentem w popularnej serii zlewo-

zmywaków LANTOS.

Klasyczne a zarazem proste 

wzornictwo – nowa linia zlewo-

zmywaków ze stali szlachetnej.  

Wszystkie zlewozmywaki BLANCO 

LEMIS wyposażone są w dużą komorę

główną i przestronny ociekacz (za 

wyjątkiem BLANCO LEMIS 8). Dzięki 

temu mycie dużych garnków i patelni 

jest łatwe i wygodne. Zlewozmywaki 

serii BLANCO LEMIS są odwracalne 

i przeznaczone do łatwego montażu 

wpuszczanego w blat. Ich kształt 

i elegancki, płaski wygląd krawędzi 

pasuje do wielu popularnych aranżacji 

kuchennych. 

Aby sprostać obecnej modzie na komory 

XL, BLANCO oferuje również wersję 

z wyjątkowo dużą komorą zapewniającą 

jeszcze większą swobodę ruchu 

i przestrzeń.

Odsączarka ze stali szlachetnej umieszczona 
w komorze dodatkowej ułatwia wykonywanie prac 
kuchennych.

BLANCO LANTOS-IF możliwość montażu 
odwracalnego. 

BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric

BLANCO LANTOS

Odsączarka 
wielofunkcyjna ze 
stali szlachetnej

Akcesoria

SmartCut- 
deska do krojenia 
z tworzywa

BLANCO LEMIS 8-IFBLANCO LEMIS 6 S-IF

BLANCO LEMIS 8 S-IF

BLANCO LEMIS 45 S-IF

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

BLANCO LEMIS

BLANCO LEMIS praktyczny w każdym 
szczególe – z dodatkową komorą i zintegrowaną 
wielofunkcyjną odsączarką.
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Delikatna lekkość pobudza zmysły. 

Muszkat – nowy kolor w palecie CombiColours 

jest prawdziwą ucztą smaków dla oczu. 

Ciepły odcień brązu wnosi odrobinę egzotyki 

z Karaibów do świata współczesnych kuchni.

Zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® 

PuraDur® w kolorze muszkat odpowiadają 

najnowszym trendom. Doskonale harmonizują 

z delikatnymi beżami, przytłumioną bielą

i szlachetnym drewnem jak dąb lub wenge.

Również połączenie z granitem lub sztucznym 

kamieniem wydobywa egzotyczne piękno 

koloru muszkat. 

Wszystkie modele zlewozmywaków z oferty 

katalogowej oraz dopasowane do nich baterie 

dostępne są w nowym kolorze muszkat.

Większy komfort wymaga mniej miejsca.

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact to połączenie wysokiej 

funkcjonalności z ponadczasowym, pięknym wyglądem. 

Zlewozmywak o kompaktowych wymiarach zewnętrznych 

posiada niezwykle dużą komorę i skrócony ociekacz. 

Praktyczne deski do krojenia można swobodnie przesuwać 

wzdłuż nad zlewozmywakiem. BLANCO ZENAR XL 6 S 

Compact wyposażony jest w przelew C-overflow® 

i nowoczesny system odpływowy InFino®.

Muszkat, nowy kolor w palecie CombiColours to najnowszy trend w nowoczesnych aranżacjach kuchni.

Doskonale dopasowana przesuwana deska do krojenia.

Egzotyka spotyka się z harmonią
Nowy kolor muszkat

Ponadczasowy wygląd w połączeniu 
z nowoczesnymi funkcjami
BLANCO ZENAR – teraz również w wersji kompaktowej

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Deska do krojenia z drewna jesionowego

BLANCO ZENAR Akcesoria

Szklana deska do krojenia, czarna

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® paleta kolorów

antracyt szarość skały alumetalik perłowoszary biały

jaśmin szampan kawowytartufo muszkat

NOWOŚĆ

Zlewozmywak: BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, muszkat

Bateria: BLANCO FELISA-S, SILGRANIT® look, muszkat
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Zlewozmywak: BLANCO IDENTO XL 6 S, 

ceramika PuraPlus®, biały połysk

Bateria: BLANCO LINUS-S, 

ceramika look, biały połysk

Spersonalizowane wzornictwo
Zlewozmywaki ceramiczne BLANCO IDENTO

Purystyczne wzornictwo w swej najpiękniejszej formie 

Seria BLANCO IDENTO urzeka szerokimi liniami i estetyką. 

Zachwyca jasno wydzielonymi strefami roboczymi 

i przestronną komorą o wąskim promieniu zaokrąglenia.

Naturalna ceramika podkreśla solidną formę zlewozmywaka. 

Nadzwyczaj płaskie krawędzie tworzą harmonijne połączenie 

z blatem.

Trzy wersje BLANCO IDENTO umożliwiają wybór zlewo-

zmywaka, zgodnie z Państwa preferencjami, dostępna 

jest również wersja do montażu na równi z blatem. 

Niezwykle przestronny ociekacz BLANCO IDENTO 45 S 

stwarza dodatkową powierzchnię roboczą. Komora XL 

w BLANCO IDENTO XL 6S zapewnia dużą pojemność.

O większy komfort pracy troszczy się BLANCO IDENTO 6 S 

z przestronną komorą główną i praktyczną komorą 

dodatkową. Wąska ścianka oddzielająca nadaje zlewo-

zmywakowi harmonijny wygląd.

BLANCO IDENTO 45 S BLANCO IDENTO 45 S-F

BLANCO IDENTO 6 S BLANCO IDENTO 6 S-F

BLANCO IDENTO XL 6 S BLANCO IDENTO XL 6 S-F

BLANCO IDENTO

BLANCO IDENTO jest również dostępny w wersji do montażu na równi 
z blatem.

BLANCO IDENTO XL 6 S: większa pojemność dzięki dużej komorze XL.

BLANCO ceramika – paleta kolorów

biały połysk

bazaltowy magnolia połysk

szarość aluminium jaśmin

czarny biały mat
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Nowość 
przyciągająca wzrok
System odpływowy 
BLANCO InFino®

Perfekcja centrum kuchennego zaczyna się od jego szczegółów.

BLANCO InFino® nadaje komorze elegancki wygląd. Dzięki prostemu, 

modnemu wzornictwu nowy system odpływowy doskonale komponuje 

się ze zlewozmywakiem. Daje to przestrzenny, spokojny wygląd ogólny, 

miły dla oka, nadający centrum kuchennemu nowe znaczenie.

BLANCO InFino® – perfekcja centrum kuchennego:

• eleganckie i praktyczne wzornictwo

• przemyślana koncepcja obsługi manualnej, opcjonalnie – automatycznej

• integracja ze zlewozmywakiem prawie bez widocznych łączeń i krawędzi

• możliwość stosowania w zlewozmywakach BLANCO z każdego materiału

• domyślne, zawsze centralne położenie sitka 

• brak szczeliny wokół odpływu pozwala na łatwe utrzymanie czystości i higieny

• konstrukcja zapewniająca łatwą obsługę serwisową dzięki szybkiemu  

 montażowi zaworu

Przemyślana koncepcja obsługi

Obsługa systemu odpływowego 

BLANCO InFino® jest prosta i intuicyjna. 

Lekki obrót sitka powoduje otwarcie lub 

zamknięcie odpływu – prawie bez oporu, 

cicho, precyzyjnie.

Koszyczek z sitkiem InFino® pozostaje na tej 
samej wysokości niezależnie od tego, czy odpływ 
jest otwarty czy zamknięty. Przedmioty stoją 
stabilnie, nie przewracają się.

Prosty i elegancki wygląd: system odpływowy BLANCO InFino® nadaje nowoczesny wygląd nie tylko 
komorom ze stali szlachetnej, ale również tym wykonanym z kompozytu SILGRANIT® i ceramiki.

Korki automatyczne BLANCO

Trzy linie – niezliczone możliwości

 Swoboda wyboru doskonałego sterowania korkiem automatycznym. Dzięki wielu możliwościom, które daje asortyment, 

wybór wyposażenia jeszcze nigdy nie był tak ekscytujący. Centra kuchenne BLANCO mogą być teraz jeszcze bardziej 

zindywidualizowane i dopasowane do Państwa potrzeb.

ADVANCED sterowanie korkiem automatycznym
BLANCO SensorControl 

Blue to niespotykane 

połączenie technologii 

i smaku przeznaczone do 

spełniającego najwyższe 

wymagania centrum 

kuchennego. Dzięki 

precyzyjnemu elektronicznemu sterowaniu odpływ otwiera 

się i zamyka przez lekkie dotknięcie w sposób niezawodny, 

kontrolowany i w każdych warunkach.    

Dostępny od czerwca 2017

BLANCO PushControl 

to kontrola przez 

naciśnięcie przycisku. 

Dzięki intuicyjnemu 

naciskowi przemyślany 

układ mechaniczny steruje 

odpływem – prosto, 

niezawodnie i precyzyjnie. Płaski przycisk o wysokości 3 mm 

wtapia się w otoczenie w subtelny ale jednocześnie 

dostrzegalny sposób. Wysokiej jakości eleganckie wykonanie 

wzbogaci każdą kuchnię o wysmakowany, funkcjonalny  

akcent. 

Dostępny od kwietnia 2017

 COMFORT sterowanie korkiem 
automatycznym

DESIGN sterowanie korkiem 
automatycznym

Sterowanie korkiem 

automatycznym 

COMFORT to doskonały 

dodatek do każdego 

centrum kuchennego. 

Zapewnia niezawodne 

sterowanie odpływem  

z zewnątrz. To współczesne zapewnienie komfortu podczas 

wszelkich prac wykonywanych przy zlewozmywaku, z wieloma  

wykończeniami powierzchni i dwiema niezawodnymi 

koncepcjami obsługi: pokrętłem lub dźwignią – do wyboru. 

Sterowania korkiem 

automatycznym DESIGN 

są perfekcyjnym 

uzupełnieniem armatury, 

przyciągającym spojrzenia 

w każdej kuchni. 

Dopasowane do 

designerskich baterii przedstawiają historię o jakości, harmonii,  

stylu życia i zamiłowaniu do spełniania szczególnych  

wymogów.
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Połączenie stali szlachetnej i designu. 

Bateria BLANCO PANERA-S urzeka 

precyzyjnym wykonaniem i niezwykle 

prostą obsługą. Połączenie harmonijnych 

promieni i charakterystycznych linii 

stanowi akcent przyciągający 

wzrok w nowoczesnej kuchni.

Ergonomiczna koncepcja wyciąganej 

do przodu wylewki zapewnia komfort 

użytkowania. Przycisk przełącznika 

strumienia jest wizualnie zintegrowany 

z wylewką i umożliwia łatwą zmianę 

skoncentrowanego strumienia wody 

na prysznic.

Precyzja ze stali szlachetnej
Designerska bateria BLANCO PANERA-S

Bateria:  BLANCO PANERA-S, stal szlachetna szczotkowana

Wyciągana wylewka jest niezwykle poręczna. Optymalna ergonomia: przełączanie skoncentro-
wanego strumienia wody na prysznic poprzez 
naciśnięcie przycisku.

Doskonale zintegrowany optycznie: przycisk 
przełącznika strumienia.

BLANCO PANERA-S, 
stal szlachetna szczotkowana

Bateria: BLANCO LARESSA-F, 

chrom, dźwignia z prawej strony

Szybki dostęp do okna
Bateria podokienna BLANCO LARESSA-F

Wygodny mechanizm umożliwiający 

złożenie baterii zapewnia większy 

komfort w przypadku montażu przy

oknie. Nowoczesną baterię do montażu 

przy oknie BLANCO LARESSA-F można 

w kilka sekund złożyć na bok i opuścic 

do komory.  

Dzięki temu szybko i łatwo można 

otworzyć okno. Baterię wyróżniają 

wytłumiony proces składania i słyszalna 

zatrzaskowa blokada, w obydwu  

ustawieniach baterii – pionowym 

i opuszczonym.

Niezwykle praktyczne rozwiązanie: 

dźwignię mieszacza można przekręcić 

również do położenia poziomego. W tym 

ustawieniu korpus baterii ma wysokość 

zaledwie 6,5 cm. Dostępna wersja 

z dźwignią z prawej lub z lewej strony.

Baterię BLANCO LARESSA-F można jednym
ruchem złożyć do przodu.

Dzięki zachowaniu optymalnej wysokości 
wylewkę można opuścić do komory, aby bez 
problemów otworzyć okno.

BLANCO LARESSA-F
chrom, dźwignia 
z prawej strony

BLANCO LARESSA-F

BLANCO LARESSA-F
chrom, dźwignia 
z lewej strony
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FLEXON II 50/3
50 cm Szerokość szafki dolnej

3

FLEXON II 30/1
30 cm Szerokość szafki dolnej

1

FLEXON II 45/2
45 cm Szerokość szafki dolnej

2

FLEXON II 60/2
60 cm Szerokość szafki dolnej

2

FLEXON II 60/3
60 cm Szerokość szafki dolnej

3

FLEXON II 30/2
30 cm Szerokość szafki dolnej

2

FLEXON II 90/4
90 cm Szerokość szafki dolnej

4

FLEXON II XL 60/3
60 cm Szerokość szafki dolnej

3

FLEXON II 50/2
50 cm Szerokość szafki dolnej

2

System segregacji 

odpadków:

BLANCO FLEXON II 

XL 60/3

Doskonałe obramowanie 
zapewniające wysoką  
elastyczność
System segregacji odpadków 
BLANCO FLEXON II

Wysokiej jakości system szufladowy ze wspornikiem 
mocowanym do dna szuflady wykonany jest 
z anodowanego aluminium.

Ramiak i kosze są kolorystycznie do siebie 
dopasowane.

Stelaż montuje się po prostu w szufladzie; 

zawieszone na ramiaku kosze są łatwo 

dostępne, całość uzupełnia stabilna, 

wysuwana półka. Kosze nie są zamontowane 

na stałe do ramiaka, co sprawia, że całość 

jest łatwa do utrzymania w czystości.

Modele z małymi, wyjmowanym koszami 

i pokrywami są doskonałe do gromadzenia 

odpadków “bio”. Ścięte do środka krawędzie 

koszy w BLANCO FLEXON II uniemożliwiają 

wypadanie resztek na zewnątrz.

Innowacyjne obramowanie, higieniczne 

i elastyczne. Funkcjonalna ramka 

w BLANCO FLEXON II otacza kosze 

o różnych wymiarach. Ten wykonany 

z wysokiej jakości czarnego plastiku 

i anodowanego aluminium nowoczesny 

system odpadów jest nie tylko wyjątkowo 

praktyczny, ale również elegancki.

BLANCO FLEXON II można ponownie 

wyposażyć w nowe kosze oraz szybko 

i łatwo zainstalować we wszystkich 

dostępnych na rynku szufladach 

o odpowiednim wymiarze. 

Dzięki bogatemu asortymentowi system 

łatwo można dopasować do szafek 

szufladowych o wymiarach od 30 do 

90 cm. 

System segregacji odpadków: 

BLANCO FLEXON II XL 60/2
FLEXON II 60/4
60 cm Szerokość szafki dolnej

4
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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.com/comitor


