Kuchynské drezy, zmiešavacie batérie a systémy triedenia odpadu

Bezproblémové riešenie pre
umývacie centrum v kuchyni.
blanco.com
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BLANCO UNIT

ČO JE
BLANCO UNIT?
Prinášame radosť z kuchyne – s nemeckým know-how.
Skúsenosti a výroba, ktorým môžete dôverovať
BLANCO je nemecká spoločnosť s viac ako 95-ročnými
medzinárodnými skúsenosťami v kuchyni. Špecializuje sa na
vývoj vysokokvalitných produktov, ktoré zákazníka potešia
použiteľnosťou, kvalitou a dizajnom.
Kde začína radosť z kuchyne
Umývacie centrum je jednou z najrušnejších oblastí v každej
kuchyni. V tejto oblasti trávime viac ako 60 % času, a preto
zohráva veľkú úlohu v tom, ako vnímeme tento priestor.
Jednou z hlavných úloh v kuchyni je zdroj vody na pitie
a varenie. V rámci tejto funkcie je zabezpečenie kvality vody
najvyššou prioritou. Takže používame materiály vysokej kvality
a odborný dizajn.
Umývacie centrum v kuchyni si zaslúži len tie najpremyslenejšie
integrované produkty, ktoré kombinujú užitočné prvky, aby boli
kuchynské práce bezpečnejšie, jednoduchšie a príjemnejšie.
Naše šikovné riešenia obsahujú vysokokvalitné komponenty,
ktoré sú navrhnuté tak, aby spoločne fungovali, a prinášali vám
tak radosť počas celej životnosti kuchyne. Doprajte si radosť
z jednotky BLANCO UNIT v srdci kuchyne.
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BLANCO UNIT

AKO VYBRAŤ BLANCO UNIT
Bezproblémové kombinovanie kuchynského drezu, batérie a organizačného
systému triedenia odpadu.

Pri plánovaní kuchyne sú individuálne potreby používateľov zásadné na vytvorenie priestoru, ktorý ich podporí v živote a ich
ambíciách. Kuchyňa sa musí začať plánovať spoločne s používateľmi. Pochopenie spôsobu, akým používajú kuchyňu – ich rituály
a ich skúsenosti, je tým najlepším východiskovým bodom.
Ďalší kľúčový faktor pre individuálnosť je dizajn. Definovanie požadovaného štýlu, kombinácií farieb a materiálov veľmi pomôže
pri nájdení správnych kuchynských prvkov. Pozývame vás, aby ste si pozreli a preskúmali naše dizajny a farby – miešajte
a kombinujte, aby ste každej kuchyni dodali vyváženosť a individuálny výraz.

Pochopenie priestoru
Ďalším kritickým bodom je definovanie dostupného priestoru.
Podrobné merania a pochopenie prístupových bodov pre vodu,
odtok a napájanie sú rozhodujúce.
Každá kuchyňa má tri oblasti: umývacie centrum, priestor na
varenie (rúra a sporák) a úložný priestor (skrinky a chladnička).
Spoločne tvoria pracovný trojuholník. Pri definovaní týchto
troch priestorov sa snažte umiestniť ich čo najbližšie, aby ste
optimalizovali pracovné postupy a zvýšili bezpečnosť.

Naberanie vody

Hlavná úloha umývacieho centra
Najrušnejšia oblasť v kuchyni je umývacie centrum, kde sme
viac ako 60 % nášho času stráveného v kuchyni. Aj keď sa
používanie líši, vo všeobecnosti je vnímané ako miesto na
dôležité úlohy: ako miesto na umývanie rúk, kuchynských
potrieb, miesto na pitie (pitná voda, alebo vriaca voda).

Iné

15 %
Sporák

25 %

Príprava
Kuchyňa
Umývacie
centrum

60 %

Umývanie

Odkvapkávanie
a chladenie

Umývanie rúk
Likvidácia
a poriadok

Poznajte svoje možnosti
Znalosť dostupných možností je kľúčom pri výbere jednotky
BLANCO UNIT, ktorá vytvorí ideálne miesto pre individuálnych
spotrebiteľov.
Naše vysokokvalitné batérie sú bezpečné, jednoducho
ovládateľné a odolné. Dokážu však ešte viac – môžete ponúknuť
kompletné systémy na filtrovanú vodu priamo z kohútika. Alebo
poloprofesionálnu batériu, ktorá ľahko dosiahne do všetkých
rohov drezu, či silná sprška s dvomi rôznymi formami striekania.
Máme dokonca aj batérie, ktoré sa montujú pred okno.
V kuchynskom dizajne vládnu silné trendy. Jednodrez
poskytuje veľký pracovný priestor, ale dvojdrez pomáha oddeliť
paralelné pracovné postupy. Samostatné odkvapkávače z
nehrdzavejúcej ocele sú skvelou vychytávkou a môžu sa použiť
ako pevný prvok alebo voliteľné príslušenstvo.
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BLANCO UNIT
Maximalizujte možnosti umývacieho centra
Odborná kombinácia batérie a drezu BLANCO má výhody, ktoré pretrvajú celú životnosť kuchyne. No maximálne využitie tejto
oblasti znamená aj zorganizovanie priestoru pod drezom. Tento priestor v spodnej skrinke má veľký potenciál pre poriadok,
uchovávanie čistiacich prostriedkov a poskytuje miesto na odpad. Systém triedeného odpadu pod drezom eliminuje chodenie po
kuchyni so špinavými rukami a odpadom, čo zabraňuje potenciálnemu vysypaniu a vyliatiu. Znamená to tiež mať čisté, flexibilné
riešenie, ktoré je presne tam, kde je potrebné. Takže po vyhodení odpadu si stačí umyť ruky a môžete pokračovať v práci. Také
jednoduché!

Jedinečné a individuálne
Posledným krokom pri vytváraní dokonalej jednotky
BLANCO UNIT je nájsť správne príslušenstvo, ktoré bude váš
zákazník používať kuchyňu. Možno dávkovače umývacieho
prostriedku, dosky na krájanie, alebo mriežka či koľajnice
vytvoria extra úroveň v dreze na rôzne úlohy. Voľitelné
príslušenstvo pomáha prispôsobiť jednotku BLANCO UNIT,
aby plnila špecifické potreby.

Začíname
Nájsť správnu jednotku BLANCO UNIT je jednoduché.
Odporúčame vám nájsť si inšpiráciu pre svoju jednotku UNIT
na nasledujúcich stránkach. Obsahujú malý výber produktov,
ktoré sa dajú bez problémov kombinovať na vytvorenie kuchyne
pre rôzne potreby. Môžete si vybrať jednotku UNIT takú, aká
je, alebo si ju môžete prispôsobiť napr. vybrať veľkosť, farbu či
model drezu, vybrať povrchovú úpravu batérie atď.

Otočte stránku a nájdite inšpiráciu pre
UNIT tejto sezóny na svojom trhu.
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UNIT Inšpirácia
•

táto jednotka UNIT elegantne splní všetky
požiadavky domáceho šéfkuchára
• pevná batéria z nehrdzavejúcej ocele s vysokým
oblúkom a výsuvnou sprškou dosiahne do každého rohu
drezu a poradí si s náročnými aj jednoduchými úlohami
• veľký objem vaničky a jej okolitý priestor poskytuje dostatok
pracovnej plochy a chráni pracovnú dosku
• organizačný systém vnútorného priestoru spodnej skrinky s
triedením odpadu ponúka praktický poriadok a uchová všetky
vaše čistiace prostriedky v dosahu, no mimo dohľad

Zmiešavacie batérie

Drez/Jednodrez

Košový systém

Zabudovanie zhora
JANDORA-S

PLEON 6

FLEXON II XL 60/3

nerez
pozri stranu 265

SILGRANIT čierna
pozri stranu 53

pozri stranu 301

Ďalšie možnosti:
PLEON je k dispozícii aj v iných farbách a veľkostiach.
Pozri stranu 53

Voliteľné príslušenstvo

Kompozitná doska na krájanie
z jaseňa

Rohová miska

Dávkovač saponátu PIONA

MOVEX

230 700
pozri stranu 55

235 866
pozri stranu 54

517 537
pozri stranu 286

519 357
pozri stranu 304
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

BLANCO UNIT

UNIT Inšpirácia
•

táto jednotka UNIT splní každodenné nároky
každého amatérskeho šéfkuchára
• poloprofesionálna batéria s vysokým oblúkom,
magnetickým držiakom a sprškou s dvojitou tryskou dodá
vodu do každého rohu drezu a poradí si s náročnými aj
jednoduchými úlohami
• kombinácia veľkej vaničky a praktického samostatného
odkvapkávača z nehrdzavejúcej ocele zvyšuje funkčnosť tohto
kuchynského priestoru a zároveň v mnohých fázach výrazne
uľahčuje prípravu
• organizačný systém vnútorného priestoru spodnej skrinky s
triedením odpadu ponúka praktický poriadok a uchová všetky
vaše čistiace prostriedky v dosahu, no mimo dohľad

Zmiešavacie batérie

Drez/Jednodrez

Košový systém

Zabudovanie zhora
SONEA-S Flexo

METRA XL 6 S

FLEXON II XL 60/3

nerez
pozri stranu 238

SILGRANIT biela
pozri stranu 161

pozri stranu 301

Ďalšie možnosti:
METRA je k dispozícii aj v iných farbách a veľkostiach.
Pozri stranu 161

Voliteľné príslušenstvo

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

Dávkovač saponátu PIONA

MOVEX

218 313
pozri stranu 52

217 611
pozri stranu 52

235 866
pozri stranu 54

517 537
pozri stranu 286

519 357
pozri stranu 304

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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UNIT Inšpirácia
moderné tvary a prémiová funkčnosť vytvárajú
nenútenú súhru drezu s batériou a umožňujú tak
šikovné obracanie sa v kuchyni
• toto je všestranná jednotka UNIT, ktorá obsahuje
odkvapkávač a vedľajšiu vaničku, obe na dosah batérie
• má rozšírenú funkčnosť vďaka systému triedenia odpadu v
spodnej skrinke, ktorého umiestnenie priamo pod drezom
zamedzuje rozliatiu a rozsypaniu odpadu v kuchyni
• vysokokvalitné materiály pre dlhodobú trvácnosť
•

Zmiešavacie batérie

Drez/Jednodrez

Košový systém

IF - plochý okraj
WEGA-S II

LANTOS II 6 S-IF

chróm
pozri stranu 281

nerez, leštený
pozri stranu 194-196

BOTTON Pro 60/3
Automatic
pozri stranu 307

Voliteľné príslušenstvo

Nerezový kôš na riad

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody

Dávkovač saponátu LATO

220 573
pozri stranu 109

521 746
pozri stranu 233

525 808
pozri stranu 287
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

BLANCO UNIT

UNIT Inšpirácia
•

moderná batéria a drez v krásnych farbách
Silgranit dodajú štýl každému kuchynskému
dizajnu
• táto prémiová jednotka UNIT s vyťahovacou batériou,
odkvapkávacou plochou a extra veľkou vaničkou uľahčuje
prácu
• ďalšiu funkčnosť dodáva systém triedenia odpadu v spodnej
skrinke, ktorý zhromažďuje odpad priamo pod drezom, takže
sa v kuchyni nič nerozleje a nerozsype, priestor zostane
krásny, a to všetko jednoducho zatvorením dvierok spodnej
skrinky
• vysokokvalitné materiály pre dlhodobú trvácnosť

Zmiešavacie batérie

Drez/Jednodrez

Košový systém

Zabudovanie zhora
WEGA-S II

ZIA XL 6 S

SINGOLO XL

Silgranit-look, čierna/chróm
pozri stranu 281

SILGRANIT čierna
pozri stranu 178

pozri stranu 311

Ďalšie možnosti:
ZIA je k dispozícii aj v iných farbách a veľkostiach. Pozri stranu 178

Voliteľné príslušenstvo

Doska na krájanie z masívneho
buka

Multifunkčný nerezový kôš

Kôš na riad so stojanom na
taniere

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody

Dávkovač saponátu LATO

218 313
pozri stranu 52

223 297
pozri stranu 62

507 829
pozri stranu 56

521 746
pozri stranu 233

526 177
pozri stranu 287

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Prehľad

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
A FARBY PRE DREZY
A VANIČKY BLANCO.
nerez

nerez,
Dark Steel

nerez,
Durinox

nerez,
nerez,
hodvábne lesklý leštený

nerez,
prírodný

Farebná paleta SILGRANIT®

čierna

antracit

sivá skala

hliníková
metalíza

káva

tartufo

šampáň*

jasmín

biela

beton-style*

*k dispozícii len na vybraných modeloch

Farebná paleta keramiky

čierna

bazalt

krištáľovo biela,
lesklá

magnólia, lesklá

Symboly pre drezy a vaničky
zabudovanie zhora

zabudovanie
pod okraj pracovnej dosky

IF-plochý okraj

zabudovanie zospodu pod
pracovnú dosku

zabudovanie
do roviny
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Kovový povrch

chróm

imitácia nerez

PVD

Nerez

mosadz, leštená mangán

PVD steel

biela

satin gold

nerez

Prehľad

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
A FARBY PRE DREZOVÉ
KUCHYNSKÉ BATÉRIE.
Špeciálne farby

nerez, hodvábne
matný

čierna matná

Silgranit-Look

čierna

antracit

sivá skala

hliníková
metalíza

káva

tartufo

šampáň*

jasmín

*k dispozícii len na vybraných modeloch

Symboly pre batérie
filtračný systém

vyťahovateľná/odnímateľná
sprška, príp. výtok

páka vľavo

vyhotovenie Senso

prepínateľná sprška

zabudovanie pred okno

bez spršky

tlaková

nízkotlaková
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Vanička

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Prehľad

BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm

BLANCO ETAGON 500-U

strane 39

SILGRANIT
530 x 460 mm

strane 40

SILGRANIT
BLANCO SUBLINE 480/320-U

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT
855 x 460 mm

SILGRANIT
755 x 460 mm

BLANCO SUBLINE 430/270-U

BLANCO SUBLINE 340/160-U

BLANCO SUBLINE 800-U

SILGRANIT
755 x 460 mm

SILGRANIT
555 x 460 mm

SILGRANIT
830 x 460 mm

strane 45

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm

BLANCO SUBLINE 500-U

strane 46

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT
190 x 460 mm

strane 45

SILGRANIT
530 x 460 mm

strane 45

BLANCO SUBLINE 700-U Level

strane 46

BLANCO SUBLINE 400-U

strane 46

SILGRANIT
430 x 460 mm

strane 45

SILGRANIT
730 x 460 mm

strane 46

BLANCO SUBLINE 320-U

strane 47

SILGRANIT
350 x 460 mm

strane 47

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

strane 47

SILGRANIT
530 x 460 mm

strane 48

Vanička

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Nerez

BLANCO CLARON 700-U Durinox

BLANCO CLARON 500-U Durinox

BLANCO CLARON 400-U Durinox

BLANCO CLARON 340-U Durinox

Nerez Durinox
740 x 440 mm

Nerez Durinox
540 x 440 mm

Nerez Durinox
440 x 440 mm

Nerez Durinox
380 x 440 mm

strane 69

strane 69

BLANCO CLARON 400/400-U

BLANCO CLARON 340/180-U

BLANCO CLARON 700-U

Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

strane 70

BLANCO CLARON 500-U

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm
Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj
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strane 70

BLANCO CLARON 450-U

strane 71

Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

strane 69

BLANCO CLARON 550-U

strane 71

BLANCO CLARON 400-U

strane 71

Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

strane 69

Nerez hodvábny lesk
590 x 440 mm

strane 71

BLANCO CLARON 340-U

strane 71

Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

strane 72

BLANCO CLARON 180-U

Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

strane 72

Nerez

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel

BLANCO ZEROX 700-U Durinox

Nerez Dark Steel
740 x 440 mm

Nerez Dark Steel
540 x 440 mm

Nerez Durinox
740 x 440 mm

strane 80

strane 80

BLANCO ZEROX 500-U Durinox

BLANCO ZEROX 400-U Durinox

BLANCO ZEROX 340-U Durinox

BLANCO ZEROX 400/400-U

Nerez Durinox
540 x 440 mm

Nerez Durinox
440 x 440 mm

Nerez Durinox
380 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm

strane 81

BLANCO ZEROX 340/180-U

Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

BLANCO ZEROX 700-U

strane 82

BLANCO ZEROX 450-U

Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

strane 83

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

strane 82

Nerez hodvábny lesk
590 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

strane 83

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

strane 91

Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

strane 96

Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

BLANCO ZEROX 180-U

strane 83

strane 94

strane 83

Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

strane 94

BLANCO ANDANO 500-U

strane 95

BLANCO ANDANO 340-U

strane 96

Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
745 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
745 x 440 mm

BLANCO ANDANO 400-U

strane 83

Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm
BLANCO ANDANO 700-U

strane 95

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

BLANCO ANDANO 340/340-U

BLANCO ANDANO 340/180-U

BLANCO ANDANO 450-U

strane 82

BLANCO ANDANO 400/400-U

BLANCO ANDANO 500/180-U

strane 95

strane 82

BLANCO ZEROX 500-U

BLANCO ZEROX 340-U

BLANCO ETAGON 500-U

strane 91

strane 81

BLANCO ZEROX 550-U

BLANCO ZEROX 400-U

BLANCO ETAGON 700-U

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

strane 81

strane 81

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

strane 96

BLANCO ANDANO 180-U

strane 96

Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

strane 96

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

13

Prehľad

Vanička

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Vanička

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Prehľad

BLANCO SOLIS 700-U

Nerez leštená nerez
740 x 440 mm

BLANCO SOLIS 340/180-U

strane 103

BLANCO SOLIS 400-U

Nerez leštená nerez
440 x 440 mm

Nerez leštená nerez
585 x 440 mm

Nerez leštená nerez
380 x 440 mm

BLANCO SUPRA 340/340-U

BLANCO SUPRA 450-U

Nerez leštená nerez
765 x 450 mm

Nerez leštená nerez
480 x 430 mm

strane 112

BLANCO ETAGON 500-U

strane 122

strane 52, 54

BLANCO PLEON 5

14

BLANCO SOLIS 180-U

strane 104

strane 111-112

Nerez leštená nerez
220 x 440 mm

Nerez leštená nerez
430 x 430 mm

Nerez leštená nerez
490 x 440 mm

strane 104

Nerez leštená nerez
530 x 430 mm

strane 111-112

Nerez leštená nerez
370 x 430 mm

Keramika PuraPlus
530 x 456 mm

BLANCO SUBLINE 375-U

strane 127

Keramika PuraPlus
414 x 456 mm

BLANCO DALAGO 8

strane 53

SILGRANIT
815 x 510 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

SILGRANIT
615 x 510 mm

BLANCO PLEON 6

strane 53

BLANCO DALAGO 6

strane 57

strane 127

SILGRANIT
BLANCO PLEON 6 Split

strane 53, 55

strane 111-112

Keramika

Keramika PuraPlus
567 x 456 mm

SILGRANIT
700 x 510 mm

strane 111-112

BLANCO SUPRA 340-U

BLANCO SUBLINE 500-U

strane 127

strane 104

BLANCO SUPRA 500-U

BLANCO SUPRA 400-U

BLANCO PLEON 8

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

strane 104

Vanička

BLANCO PLEON 9

SILGRANIT
515 x 510 mm

Nerez leštená nerez
540 x 440 mm

BLANCO SUBLINE 350/150-U

Zabudovanie zhora a zospodu

SILGRANIT
860 x 500 mm

strane 103

BLANCO SOLIS 450-U

Vanička

Zabudovanie pod pracovnú dosku

Keramika PuraPlus
540 x 456 mm

BLANCO SOLIS 500-U

BLANCO SOLIS 340-U

strane 104

Nerez

SILGRANIT
615 x 510 mm

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

SILGRANIT
615 x 510 mm

strane 53

BLANCO DALAGO 5

strane 57

SILGRANIT
515 x 510 mm

strane 57

Vanička

BLANCO DALAGO 45

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT
465 x 510 mm

strane 57

SILGRANIT
BLANCO METRA 9

SILGRANIT
780 x 500 mm

strane 58

SILGRANIT
860 x 500 mm

BLANCO METRA 6

strane 59

SILGRANIT
615 x 500 mm

strane 60

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT
860 x 500 mm

strane 62

Vanička

Predný panel
BLANCO PANOR 60

Keramika
600 x 630 mm

strane 125

BLANCO VILLAE Farmhouse Single

BLANCO VILLAE Farmhouse Double

Keramika
795 x 460 mm

Keramika
794 x 490 mm

strane 126

strane 126

Vanička

IF - plochý okraj
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT
543 x 510 mm

SILGRANIT
543 x 443 mm

strane 49

SILGRANIT

strane 50

Vanička

IF - plochý okraj
BLANCO CRONOS XL 8-IF

Nerez
795 x 468 mm

Keramika

BLANCO CRONOS XL 6-IF

strane 68

Nerez
595 x 468 mm

strane 68

Nerez
BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox

Nerez Durinox
760 x 510 mm

Nerez Durinox
560 x 510 mm

strane 73

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

BLANCO CLARON 700-IF/A

Nerez Durinox
460 x 510 mm

Nerez
885 x 510 mm

Nerez
605 x 510 mm

Nerez
760 x 510 mm

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

strane 73

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

strane 74

strane 74

strane 73

strane 75

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

15

Prehľad

Zabudovanie zhora a zospodu

Vanička

IF - plochý okraj

Prehľad

BLANCO CLARON 550-IF/A

Nerez
610 x 510 mm

BLANCO CLARON 500-IF/A

strane 75

Nerez
560 x 510 mm

Nerez
BLANCO CLARON 400-IF/A

strane 75

Nerez
460 x 510 mm

BLANCO CLARON 700-IF Durinox

strane 75

Nerez Durinox
740 x 440 mm

strane 76

BLANCO CLARON 500-IF Durinox

BLANCO CLARON 400-IF Durinox

BLANCO CLARON 340-IF Durinox

BLANCO CLARON 400/400-IF

Nerez Durinox
540 x 440 mm

Nerez Durinox
440 x 440 mm

Nerez Durinox
380 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm

strane 76

strane 76

BLANCO CLARON 340/180-IF

BLANCO CLARON 700-IF

Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

strane 77

BLANCO CLARON 450-IF

Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

BLANCO CLARON 550-IF

strane 78

BLANCO CLARON 400-IF

strane 78

Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

strane 76

Nerez hodvábny lesk
590 x 440 mm

BLANCO CLARON 500-IF

strane 78

BLANCO CLARON 340-IF

strane 78

Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

strane 77

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

strane 78

BLANCO CLARON 180-IF

strane 79

Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

strane 79

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

Nerez Durinox
760 x 510 mm

Nerez Durinox
560 x 510 mm

Nerez Durinox
460 x 510 mm

Nerez hodvábny lesk
885 x 510 mm

strane 84

strane 84

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Nerez hodvábny lesk
605 x 510 mm

Nerez hodvábny lesk
760 x 510 mm

strane 85

strane 84

BLANCO ZEROX 550-IF/A

strane 86

Nerez hodvábny lesk
610 x 510 mm

strane 85

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

strane 86

Nerez Dark Steel
740 x 440 mm

strane 87

BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel

BLANCO ZEROX 700-IF Durinox

BLANCO ZEROX 500-IF Durinox

BLANCO ZEROX 400-IF Durinox

Nerez Dark Steel
540 x 440 mm

Nerez Durinox
740 x 440 mm

Nerez Durinox
540 x 440 mm

Nerez Durinox
440 x 440 mm

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj
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strane 87

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

strane 88

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

strane 88

strane 88

Vanička

BLANCO ZEROX 340-IF Durinox

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Nerez Durinox
380 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm

strane 88

BLANCO ZEROX 550-IF

BLANCO ZEROX 340/180-IF

strane 89

BLANCO ZEROX 500-IF

Nerez hodvábny lesk
590 x 440 mm

strane 89

BLANCO ZEROX 340-IF

strane 90

BLANCO ETAGON 700-IF

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

strane 90

strane 93

Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

strane 90

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

strane 93

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Nerez hodvábny lesk
585 x 500 mm

Nerez hodvábny lesk
740 x 500 mm

strane 97

strane 89

Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

strane 90

Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
740 x 500 mm

strane 92

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Nerez hodvábny lesk
865 x 500 mm

Nerez hodvábny lesk
745 x 500 mm

strane 97

Nerez hodvábny lesk
540 x 500 mm

strane 98

Nerez hodvábny lesk
440 x 500 mm
BLANCO ANDANO 700-IF

Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
745 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

BLANCO ANDANO 450-IF

strane 100

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

strane 99

BLANCO ANDANO 400-IF

strane 100

Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

strane 97

BLANCO ANDANO 400-IF/A

BLANCO ANDANO 340/180-IF

BLANCO ANDANO 500-IF

strane 92

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

BLANCO ANDANO 340/340-IF

strane 99

strane 90

Nerez hodvábny lesk
540 x 500 mm

BLANCO ANDANO 400/400-IF

strane 99

strane 89

BLANCO ETAGON 500-IF/A

BLANCO ANDANO 500-IF/A

strane 98

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm
BLANCO ZEROX 400-IF

BLANCO ETAGON 700-IF/A

BLANCO ETAGON 500-IF

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

BLANCO ZEROX 700-IF

BLANCO ZEROX 450-IF

BLANCO ZEROX 180-IF

Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

Nerez

strane 98

strane 99

BLANCO ANDANO 340-IF

strane 100

Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

strane 100

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky
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Prehľad

IF - plochý okraj

Vanička

IF - plochý okraj

Prehľad

BLANCO ANDANO 180-IF

Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

BLANCO LEMIS 6-IF

strane 100

Nerez leštená nerez
615 x 500 mm

BLANCO LEMIS 8-IF

strane 101-102

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

BLANCO SOLIS 500-IF/A

Nerez leštená nerez
585 x 500 mm

Nerez leštená nerez
540 x 500 mm

strane 105

BLANCO SOLIS 340/180-IF

Nerez leštená nerez
585 x 440 mm
BLANCO SOLIS 340-IF

Nerez leštená nerez
540 x 440 mm

strane 105

strane 107

Nerez leštená nerez
220 x 440 mm

strane 102

Nerez leštená nerez
440 x 500 mm

strane 107

Nerez leštená nerez
490 x 440 mm

strane 105

strane 105

Nerez leštená nerez
740 x 440 mm

strane 106

BLANCO SOLIS 400-IF

strane 107

Nerez leštená nerez
440 x 440 mm

strane 107

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

BLANCO LANTOS 6-IF

strane 107

Nerez leštená nerez
740 x 500 mm
BLANCO SOLIS 700-IF

BLANCO SOLIS 450-IF

BLANCO SOLIS 180-IF

Nerez leštená nerez
380 x 440 mm

Nerez leštená nerez
860 x 500 mm

BLANCO SOLIS 700-IF/A

BLANCO SOLIS 400-IF/A

BLANCO SOLIS 500-IF

strane 106

Nerez

Nerez leštená nerez
593 x 488 mm

page 108

Nerez leštená nerez
768 x 488 mm

page 109

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

BLANCO SUPRA 500-IF R12

BLANCO SUPRA 400-IF R12

Nerez leštená nerez
540 x 500 mm

Nerez leštená nerez
440 x 500 mm

Nerez leštená nerez
540 x 440 mm

Nerez leštená nerez
440 x 440 mm

strane 113-114

strane 113-114

strane 115

strane 115

BLANCO RONDOSOL-IF

Nerez leštená nerez
Ø 448 mm

strane 117

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
BLANCO ETAGON 500-F

SILGRANIT
527 x 427 mm
Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj
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strane 41

Vanička

SILGRANIT

BLANCO SUBLINE 340/160-F

BLANCO SUBLINE 500-F

SILGRANIT
552 x 427 mm

SILGRANIT
527 x 427 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

strane 51
Zabudovanie zhora

Modulové drezy - montáž
medzi dosky

BLANCO SUBLINE 400-F

strane 51

SILGRANIT
427 x 427 mm

strane 51

BLANCO SUBLINE 320-F

Vanička

BLANCO DALAGO 8-F

SILGRANIT
347 x 427 mm

strane 51

SILGRANIT
BLANCO DALAGO 6-F

SILGRANIT
805 x 500 mm

strane 56

SILGRANIT
605 x 500 mm

BLANCO DALAGO 5-F

strane 56

SILGRANIT
505 x 500 mm

strane 56

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT
455 x 500 mm

strane 56

Vanička

Zabudovanie zhora
BLANCO ETAGON 8

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT
780 x 510 mm

strane 42

BLANCO LEGRA 8

SILGRANIT
600 x 510 mm

strane 63

SILGRANIT
585 x 500 mm

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT
600 x 510 mm

SILGRANIT
Ø 535 mm

strane 44

strane 61

strane 63

Vanička

Zabudovanie zhora
BLANCO DINAS 8

BLANCODANA 6

strane 110

BLANCO TIPO 8

Nerez
860 x 500 mm

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT
780 x 500 mm

Nerez leštená nerez
860 x 500 mm

strane 43

SILGRANIT

BLANCODANA 45

Nerez
605 x 500 mm

strane 116

BLANCO TIPO 8 Compact

strane 118

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

Nerez
780 x 500 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

Nerez

Nerez
480 x 500 mm

BLANCO RONDOSOL

strane 116

BLANCO TIPO 45

strane 118

Nerez
480 x 500 mm

Nerez leštená nerez
Ø 460 mm

strane 117

BLANCO TOP EZ 8 x 4

strane 118

Nerez
860 x 435 mm

strane 119

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky
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Prehľad

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Vanička

Zabudovanie zhora

Prehľad

BLANCO TOP EE 4 x 4

Nerez
435 x 470 mm

BLANCO TOP EE 3 x 4

strane 119

Nerez
330 x 470 mm

strane 119

Vanička

Zabudovanie zhora
BLANCO ETAGON 6

Keramika PuraPlus
584 x 510 mm

Keramika

BLANCO PALONA 6

strane 123

Keramika PuraPlus
615 x 510 mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku a do roviny s pracovnou doskou

strane 124

Vanička

BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT
896 x 510 mm

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj
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Nerez

strane 38

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

SILGRANIT

mm
Spodná skrinka

BLANCODELTA II-F

Drez

SILGRANIT

BLANCODELTA II

SILGRANIT
560 x 1042 mm

strane 141

SILGRANIT
575 x 1057 mm

BLANCO LEXA 9 E

strane 142

SILGRANIT
1070 x 510 mm

BLANCO METRA 9 E

strane 153

SILGRANIT
830 x 830 mm

strane 165

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT
930 x 510 mm

900x900

strane 177
mm
Spodná skrinka

BLANCO LANTOS 9 E-IF

Nerez leštená
930 x 510 mm

900

Drez

Nerez

BLANCO TIPO 9 E

strane 193

mm
Rozmer skrinky

Nerez
930 x 510 mm

strane 209

Drez

Nerez

Drez

SILGRANIT

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2

Nerez
1235 x 435 mm

800

strane 217

mm
Rozmer skrinky

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm

BLANCO METRA 8 S

strane 159

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm

SILGRANIT
1160 x 500 mm

BLANCO ELON XL 8 S

strane 166

SILGRANIT
860 x 500 mm

BLANCO SONA 8 S

strane 170

SILGRANIT
1160 x 500 mm

strane 176

BLANCO LEGRA 8 S

strane 178

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

SILGRANIT
1160 x 500 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

strane 180

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

21

Prehľad

900x900

800

mm
Rozmer skrinky

Drez

Prehľad

BLANCO LEMIS 8 S-IF

Nerez leštená
1160 x 500 mm

strane 191

BLANCO TIPO 8 S

strane 210

BLANCO DINAS 8 S

Nerez leštená
1160 x 500 mm

Nerez leštená
1160 x 500 mm

strane 132

SILGRANIT
1000 x 510 mm

strane 136

BLANCO ZENAR XL 6 S

strane 146

BLANCO METRA 6 S

Nerez leštená
1210 x 500 mm

strane 207

SILGRANIT
BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT
990 x 500 mm

strane 133

strane 160

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

strane 134

SILGRANIT
990 x 500 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm

SILGRANIT
1000 x 510 mm

SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm

strane 143

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT
780 x 510 mm

SILGRANIT
1000 x 510 mm

strane 147

SILGRANIT
1000 x 500 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

strane 144

strane 161

strane 171

SILGRANIT
1000 x 500 mm

strane 135

strane 145

BLANCO LEXA 6 S

strane 152

BLANCO FARON XL 6 S

BLANCO SITY XL 6 S kiwi

strane 169-170

SILGRANIT
1000 x 510 mm

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

BLANCO METRA XL 6 S

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT
780 x 500 mm

strane 201

Drez

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm

BLANCO LIVIT 8 S

strane 217

BLANCO AXIA III 6 S-F

SILGRANIT
980 x 480 mm

SILGRANIT
1000 x 510 mm

strane 197

Nerez
1100 x 435 mm

mm
Rozmer skrinky

BLANCO ADON XL 6 S

22

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

BLANCO TOP EZS 11 x 4

Nerez
1210 x 500 mm

600

Nerez

SILGRANIT
1000 x 500 mm

strane 155

BLANCO ELON XL 6 S-F

strane 167

SILGRANIT
770 x 490 mm

strane 168

BLANCO SITY XL 6 S orange

BLANCO SITY XL 6 S lemon

SILGRANIT
1000 x 500 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

strane 172

strane 173

mm
Rozmer skrinky

Drez

BLANCO SITY XL 6 S lava grey

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

strane 174

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm

strane 178

BLANCO SONA XL 6 S

strane 175-176

BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT
780 x 500 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

strane 178

BLANCO FAVUM XL 6 S

SILGRANIT
780 x 500 mm

SILGRANIT
860 x 435 mm

600

mm
Rozmer skrinky

strane 184

BLANCO LEGRA XL 6 S

strane 180

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Nerez hodvábny lesk
1000 x 510 mm

Nerez hodvábny lesk
1000 x 510 mm

strane 185

Nerez leštená
780 x 500 mm

Nerez leštená
1000 x 500 mm

strane 191

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

BLANCO DINAS 6 S

Nerez leštená
780 x 500 mm

Nerez leštená
1000 x 500 mm

strane 197

BLANCO LIVIT II 6 S

strane 191

SILGRANIT
860 x 500 mm

strane 180

Nerez leštená
1000 x 500 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

BLANCO LEMIS 6 S-IF

strane 186

strane 201

strane 191

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

Nerez leštená
1000 x 500 mm

Nerez leštená
1000 x 500 mm

strane 194-195

Nerez leštená
1000 x 500 mm

Nerez leštená
Ø 460 mm

strane 197

BLANCO DINAS XL 6 S Compact

strane 201

BLANCORONDOSET

strane 206

Nerez leštená
1000 x 500 mm

BLANCO LANTOS II 6 S-IF

BLANCO DINAS XL 6 S

BLANCO LIVIT XL 6 S

strane 203-205

strane 178

Nerez

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

SILGRANIT
1000 x 500 mm

strane 181

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

Nerez leštená
1000 x 500 mm

strane 176

Drez

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Nerez hodvábny lesk
1060 x 510 mm

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

BLANCO LEGRA 6 S Compact

strane 180

SILGRANIT

Nerez leštená
780 x 500 mm

strane 201

BLANCO TIPO II 6 S

strane 208

Nerez
1000 x 500 mm

strane 211-213

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

23

Prehľad

600

600

mm
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

Drez

SILGRANIT

Prehľad

BLANCO TIPO XL 6 S

Nerez
950 x 500 mm

500

strane 214

mm
Rozmer skrinky

BLANCO AXIA III 5 S-F

SILGRANIT
905 x 500 mm

BLANCO AXIA III 5 S

strane 137

BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT
950 x 500 mm

500

SILGRANIT
915 x 510 mm

strane 138

BLANCO METRA 5 S

strane 156

SILGRANIT
860 x 500 mm

mm
Rozmer skrinky

SILGRANIT
902.5 x 497.5 mm

BLANCO ZENAR 5 S

strane 148

BLANCO SONA 5 S

strane 162

SILGRANIT
860 x 500 mm

SILGRANIT
915 x 510 mm

strane 149

BLANCO ZIA 5 S

strane 176

SILGRANIT
860 x 500 mm

strane 178

Drez

BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez hodvábny lesk
1160 x 510 mm

BLANCO ZENAR 5 S-F

Nerez

BLANCO AXIS III 5 S-IF

strane 184

Nerez hodvábny lesk
915 x 510 mm

BLANCO LANTOS 5 S-IF

strane 187

Nerez leštená
940 x 490 mm

BLANCO LIVIT XL 5 S

strane 197

Nerez leštená
1000 x 500 mm

strane 207

BLANCO TIPO 5 S

Nerez
950 x 500 mm

450

strane 214

mm
Rozmer skrinky

Drez

BLANCO AXIA III 45 S-F

SILGRANIT
770 x 500 mm

BLANCO AXIA III 45 S

strane 139

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

24

SILGRANIT

SILGRANIT
780 x 510 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

BLANCO ZENAR 45 S-F

strane 140

SILGRANIT
847.5 x 497.5 mm

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

BLANCO ZENAR 45 S

strane 150

SILGRANIT
860 x 510 mm

strane 151

mm
Rozmer skrinky

Drez

BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT
860 x 500 mm

BLANCO METRA 45 S

strane 157

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm

450

SILGRANIT
780 x 500 mm

strane 176

BLANCO METRA 45 S Compact

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT
680 x 500 mm

SILGRANIT
650 x 500 mm

strane 179

SILGRANIT
680 x 500 mm

strane 169-170

BLANCO ZIA 45 SL

strane 179

SILGRANIT
860 x 500 mm

strane 179

BLANCO FAVUM 45 S

strane 180

SILGRANIT
860 x 435 mm

strane 181

Drez

BLANCO AXIS III 45 S-IF

Nerez

BLANCO LEMIS 45 S-IF

strane 188

Nerez leštená
860 x 500 mm

strane 190

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

BLANCO LANTOS 45 S-IF

Nerez leštená
605 x 500 mm

Nerez leštená
860 x 500 mm

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

BLANCO DINAS 45 S

Nerez leštená
860 x 500 mm

Nerez leštená
768 x 488 mm

Nerez leštená
860 x 500 mm

strane 198

BLANCO LIVIT 45 S Salto

Nerez leštená
860 x 500 mm

strane 164

BLANCO ZIA 45 S Compact

SILGRANIT
780 x 500 mm

mm
Rozmer skrinky

Nerez hodvábny lesk
860 x 510 mm

strane 163

BLANCO ZIA 45 S

BLANCO LEGRA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm

SILGRANIT

strane 198

BLANCO TIPO 45 S

strane 207

Nerez
860 x 500 mm

strane 214-215

strane 190

strane 198

BLANCO DINAS 45 S Mini

strane 202

Nerez leštená
605 x 500 mm

BLANCO TIPO 45 S Compact

BLANCO TIPO 45 S Mini

Nerez
780 x 500 mm

Nerez
605 x 500 mm

strane 215

strane 202

strane 215

BLANCO FLEX Pro 45 S

Nerez
860 x 480 mm

strane 216

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky
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Prehľad

450

400

mm
Rozmer skrinky

Drez

Prehľad

BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT
680 x 500 mm

BLANCO ZIA 40 S

strane 158

Zabudovanie pod pracovnú
dosku
IF - plochý okraj

26

SILGRANIT

SILGRANIT
615 x 500 mm

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky

strane 179

Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž
medzi dosky

Kuchynské batérie

Kovový povrch

strane 226

BLANCO SOLENTA-S Senso páka
vľavo

Kovový povrch

strane 228

BLANCOCULINA-S Duo

Kovový povrch

strane 231

strane 234

strane 235

strane 237

strane 234

Nerez

strane 236

Kovový povrch

strane 238

Nerez

strane 240

strane 243

strane 241

Kovový povrch

BLANCO PANERA-S

Kovový povrch

BLANCO VONDA

BLANCO LIVIA-S

strane 236

Kovový povrch

Tlaková

Soda - studená
perlivá voda
Nízkotlaková

strane 235

strane 237

Kovový povrch
BLANCO AVONA-S

strane 239

BLANCO ALTA-S-F Compact

Kovový povrch

strane 233

Kovový povrch

Kovový povrch

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 243

Smart-batéria Filter

strane 232

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 234

BLANCO ALTA Compact

Smart-batéria Senso

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO LINEE

Kovový povrch

strane 230

Kovový povrch

BLANCO LINEE-S

Nerez

strane 227

PVD
BLANCO ELOSCOPE-F II

strane 229

Nerez

BLANCO ALTA-S Compact

Smart-batéria Volume

strane 227

BLANCO AVONA-S

BLANCO ALTA-S Compact Vario

BLANCO ALTA-S Compact

Kovový povrch

strane 231

Nerez

Kovový povrch

BLANCO SOLENTA-S Senso páka
vpravo

BLANCOCULINA-S

BLANCO SONEA-S Flexo

BLANCO AVONA

Kovový povrch

strane 228

PVD

BLANCO VONDA

BLANCO LIVIA-S

PVD

BLANCO SOLENTA-S Senso páka
vľavo

BLANCO LINEE-S

BLANCO LINEE

Nerez

strane 226

PVD

BLANCOCULINA-S Duo

BLANCO LINEE-S

Kovový povrch

BLANCO SOLENTA-S Senso páka
vpravo

strane 239

SILGRANIT-Look
BLANCO ALTA-F Compact

strane 242

Kovový povrch

strane 242

BLANCO ALTA Compact

strane 244

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 244

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

Bez spršky

27

Prehľad

BLANCO SOLENTA-S

BLANCO SOLENTA-S

Kuchynské batérie

Prehľad

BLANCO CATRIS-S Flexo

Kovový povrch

strane 245

BLANCO TRADON

Kovový povrch

strane 249

strane 252

strane 255

BLANCO LINUS

Kovový povrch

strane 259

strane 260

28

Kovový povrch

strane 252

Kovový povrch

strane 255

strane 257

strane 259

Smart-batéria Filter

Tlaková

strane 253

Kovový povrch

Špeciálne farby

PVD

strane 261

strane 256

strane 257

Soda - studená
perlivá voda
Nízkotlaková

Nerez

strane 256

Kovový povrch

strane 258

SILGRANIT-Look

strane 260

BLANCO CANDOR-S

strane 261

Nerez

strane 254

BLANCO LINUS

BLANCO LANORA-F

strane 263

Kovový povrch

BLANCO LINUS-S páka vľavo

strane 259

Nerez

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 251

BLANCO LINUS-S

BLANCO AMBIS

Nerez

Smart-batéria Senso

Kovový povrch

strane 246

BLANCO LINUS-S Vario

BLANCO LINUS

Nerez

Smart-batéria Volume

strane 251

BLANCO LINUS-S

SILGRANIT-Look

Nerez

Kovový povrch

Kovový povrch
BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO LINUS-S

BLANCO LANORA-S-F

strane 262

strane 245

BLANCO VIU-S

BLANCO AMBIS-S

BLANCO CANDOR

Nerez

strane 249

BLANCO LINUS

BLANCO LINUS

Špeciálne farby

PVD

BLANCO LINUS-S

strane 256

PVD

BLANCO CATRIS-S

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO LINUS-F

BLANCO LINUS-S

PVD

strane 245

BLANCO CARENA

BLANCO LINUS-S-F

Kovový povrch

Špeciálne farby
BLANCO TRADON

BLANCO CARENA-S

Kovový povrch

BLANCO CATRIS-S Flexo

BLANCO CATRIS-S Flexo

Nerez

strane 262

BLANCO LANORA-S

strane 263

Nerez

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

strane 264
Bez spršky

Kuchynské batérie

Nerez

strane 264

BLANCO TIVO-F

Kovový povrch

BLANCO JANDORA

BLANCO JANDORA-S

Nerez

strane 265

BLANCO TIVO-S

strane 266

Kovový povrch

strane 267

Nerez

BLANCO TIVO-S-F

strane 265

Kovový povrch

BLANCO TIVO-S

BLANCO TIVO

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 267

Kovový povrch

strane 266

strane 268

BLANCO LARESSA-F páka vľavo

BLANCO LARESSA-F páka vpravo

BLANCO CORESSA-F páka vpravo

BLANCO CORESSA-F páka vľavo

Kovový povrch

Kovový povrch

Kovový povrch

Kovový povrch

strane 269

BLANCO ANTAS-S

strane 269

BLANCO ANTAS-S

BLANCO ANTAS

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 271

Kovový povrch

BLANCO KANO-S

BLANCO KANO-S

BLANCO KANO

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 274

Špeciálne farby

BLANCO KANO

BLANCO MIDA-S

Kovový povrch

Špeciálne farby

strane 271

strane 275

BLANCO MIDA

Kovový povrch

strane 277

SILGRANIT-Look

strane 276

Kovový povrch

Smart-batéria Volume

Smart-batéria Senso

Smart-batéria Filter

Tlaková

strane 272

SILGRANIT-Look

strane 277

Špeciálne farby

strane 275

Soda - studená
perlivá voda
Nízkotlaková

Špeciálne farby

strane 274

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 275
BLANCO MIDA-S

strane 276

Špeciálne farby

strane 276

BLANCO MILA-S

strane 277

BLANCO MILA

strane 279

Kovový povrch
BLANCO KANO

BLANCO MIDA

BLANCO MILA

strane 278

Kovový povrch

strane 270

BLANCO KANO-S

BLANCO MIDA-S

BLANCO MIDA

BLANCO MILA-S

Špeciálne farby

Kovový povrch

strane 274

strane 270

Kovový povrch

strane 278

BLANCO MILI

strane 279

Kovový povrch

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

strane 280
Bez spršky

29

Prehľad

BLANCO LANORA

Kuchynské batérie

Prehľad

BLANCO MILI

SILGRANIT-Look

strane 280

BLANCOWEGA II

Kovový povrch

strane 282

BLANCO DARAS-S

Kovový povrch

BLANCOWEGA-S II

BLANCO MILI

strane 284

Špeciálne farby

strane 280

Kovový povrch

BLANCOWEGA II

BLANCO DARAS-S-F

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 282

Kovový povrch

BLANCO DARAS-S

BLANCO DARAS

SILGRANIT-Look

strane 284

Kovový povrch

BLANCOWEGA-S II

strane 281

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 281
BLANCO DARAS-F

strane 283

Kovový povrch

strane 283

BLANCO DARAS

strane 285

SILGRANIT-Look

strane 285

Filtračné batérie
BLANCO FONTAS-S II

Kovový povrch

BLANCO FONTAS-S II

strane 247

BLANCO FONTAS II

Kovový povrch

30

strane 247

BLANCO FONTAS II

strane 248

BLANCO SORA

Kovový povrch

SILGRANIT-Look

BLANCO FONTAS-S II

SILGRANIT-Look

PVD

Smart-batéria Volume

Smart-batéria Senso

Smart-batéria Filter

Tlaková

strane 247

BLANCO FONTAS II

strane 248

BLANCO SORA

strane 250

Špeciálne farby

BLANCO FONTAS-S II

Špeciálne farby

PVD

strane 247

BLANCO FONTAS II

strane 248

PVD

strane 248

BLANCO TRIMA

strane 250

Soda - studená
perlivá voda
Nízkotlaková

Kovový povrch

strane 273

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

Bez spršky

Dávkovače umývacieho prostriedku

Kovový povrch

BLANCO PIONA

strane 286

BLANCO LATO

Kovový povrch

strane 287

BLANCO TORRE

Kovový povrch

strane 288

BLANCO TANGO

Kovový povrch

Nerez

BLANCO LIVIA

strane 286

strane 286

BLANCO LATO

BLANCO LATO

SILGRANIT-Look - dvojfarebná strane 287

Špeciálne farby

BLANCO TORRE

BLANCO TORRE

Nerez

strane 288

BLANCO VICUS

strane 289

Kovový povrch

Kovový povrch

BLANCO LIVIA

PVD

PVD

strane 286

BLANCO LATO

strane 287

PVD

strane 287

BLANCO TIGA

strane 288

Kovový povrch

strane 289

BLANCO YANO

strane 290

Kovový povrch

strane 290

Smart-batéria Volume

Smart-batéria Senso

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

Smart-batéria Filter

Nízkotlaková

Prepínateľná sprška

Predokenné zabudovanie

31

Prehľad

BLANCO PIONA

900

mm
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

Prehľad

BLANCO FLEXON II Low 90

4

strane 304

800

mm
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

BLANCO FLEXON II Low 80

3

strane 304

600

mm
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

BLANCO SELECT II 60 Orga

BLANCO SELECT II XL 60 Orga

2

3

BLANCO SELECT II 60

4

3

strane 296
BLANCO SELECT II Compact 60

1

3

500

mm
Rozmer skrinky

3

2

3

strane 300

32

3

strane 305

BLANCO FLEXON II 50

strane 307

BLANCO FLEXON II Low 50

2

3

strane 302

3

strane 297

4

Systém triedeného odpadu

BLANCO SELECT II 50

počet nádob

3

strane 301
BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic

4

strane 305

4

BLANCO FLEXON II XL 60

2

strane 299
BLANCO FLEXON II Low XL 60

2

3

strane 297
BLANCO FLEXON II 60

2

strane 298
BLANCO FLEXON II Low 60

2

strane 296
BLANCO SELECT II Soda

BLANCO SELECT II XL 60

2

3

strane 306

3

strane 301
BLANCO BOTTON Pro 60 Manual

3

strane 308

mm
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

BLANCO SELECT II 45

BLANCO FLEXON II 45

2

2

strane 300
BLANCO SINGOLO-S

strane 307

BLANCO BOTTON Pro 45 Manual

2

strane 308

BLANCO SINGOLO

1

mm
Rozmer skrinky

1

strane 312

Systém triedeného odpadu

BLANCO FLEXON II 30

BLANCO BOTTON II 30

2

1

strane 303

400

2

strane 302

strane 312

300

BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic

mm
Rozmer skrinky

BLANCO SOLON-IF

2

strane 309

1

strane 310

Systém triedeného odpadu

BLANCO SINGOLO XL

1

strane 311

počet nádob

33

Prehľad

450

KRÁSNE. ODOLNÉ.
S ĽAHKOU ÚDRŽBOU.
Silgranitové
jednodrezy

Kuchynské drezy a vaničky z materiálu SILGRANIT®.

Silgranitové drezy sú obdivované na celom svete vďaka svojmu exkluzívnemu štýlu a dizajnovej farebnej palete.
Kuchyňa sa stala stredobodom našich bytov a odzrkadľuje náš životný štýl. V širokom spektre štýlov od osvedčenej klasiky až po
exkluzívne ocenené dizajny, ktoré sú k dispozícii v širokom spektre konfigurácií a veľkostí, nájdete ten správny drez či vaničku z
materiálu Silgranit pre každého zákazníka.

Vďaka kombinácii nádherného dizajnu a pôsobivo odolnej
a nenáročnej povrchovej úpravy je silgranitový drez prvou
voľbou pre trvalú radosť v kuchyni. Kuchynský silgranitový drez
je odolný a nepoškodí sa pri bežných domácich situáciách.

Silgranit je v kuchyni hrdina čistoty. Povrch je samozrejme
odolný voči potravinám a odpudzuje vodu, a preto sa veľmi
jednoducho čistí, keďže častice nečistôt sa nemôžu len tak
ľahko priľnúť. Okrem toho naša patentovaná ochranná formula
"Hygiene+Plus" znižuje tvorbu baktérií v priemere o 98%.
Rozhodnite sa pre drez alebo vaničku z materiálu Silgranit, aby
ste spríjemnili zákazníkom všedné dni v kuchyni.

Pravidelné interné kontroly kvality pri výrobe našich silgranitových drezov a jednodrezov potvrdzujú vysoké
štandardy, ktoré sme si stanovili a zaručujú, že sa môžete spoľahnúť na naše výrobky.

34

Silgranitové
jednodrezy

KRÁSNE FARBY.

Objavte nádhernú paletu farieb materiálu SILGRANIT®.
Nádherné, hladké povrchy Silgranit sú k dispozícii v mnohých dizajnových farbách, ktoré nevyblednú. Farba je dôležitou
súčasťou nášho života, a to najmä v našej domácnosti. Ide o základný aspekt vnútorného zariadenia, farbu využívame ako
formu kreatívneho vyjadrenia. Sila farieb nám zdvíha náladu, zásobuje nás energiou, upokojuje a prebúdza nás.
Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si vďaka ponuke odtieňov Silgranit, v ktorých je náš sortiment vaničiek, drezov a batérií k
dispozícii, kuchyňu, ktorá vašich zákazníkov okúzli.

čierna

antracit

sivá skala

hliníková metalíza

káva

tartufo

šampáň

jasmín

biela

K dispozícii len na vybraných
modeloch

BLANCO ponúka vybrané drezy a vaničky v betónovom dizajne
inšpirovanom modernou architektúrou.
Živá súhra matných a hodvábne matných oblastí a individuálne
farebné prechody robia každý drez v betónovom štýle
jedinečným!
beton-style

35

VIAC NEŽ LEN DREZ.
Niektoré z najobľúbenejších vaničiek SILGRANIT®.

Silgranitové
jednodrezy

ETAGON
Poskytuje priestor na elegantnú brilantnosť.
Premyslené vaničky ETAGON s dvomi všestrannými
koľajničkami umožňujú paralelnú prácu na troch úrovniach.
Vďaka tomu sa zvyšuje komfort, efektivita a istota úspechu.

SUBLINE
Dizajnový rad drezov na zabudovanie zospodu pod
pracovnú dosku.
Rozsiahly sortiment vaničiek SUBLINE ponúka všetky možnosti
montáže pod pracovnú dosku a pod okraj pracovnej dosky na
dosiahnutie minimalistického alebo škandinávskeho dizajnu.
Malé drezové vaničky, ktoré sa dajú v rámci zabudovania
zospodu pod pracovnú dosku kombinovať alebo dvojdrezy
s nízkou priečkou či s rôznou hĺbkou. Rozšírené možnosti
usporiadania vďaka produktovému radu, ktorý hrá hlavnú rolu v
kombinácii s pracovnou plochou.

PLEON
Veľkoobjemové, elegantné možnosti pre zabudovateľné
vaničky.
Vďaka rovným líniám a veľkému priestoru sa séria PLEON s
hĺbkou 220 mm dokonale hodí do rôznych kuchýň. Pre kolekciu
PLEON bol vyvinutý rad voliteľného príslušenstva, ktoré
poskytuje ešte lepšiu podporu pri príprave pokrmov na dreze.
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VYJADRITE
TO ČIERNOU.
Silgranitové
jednodrezy

SUBLINE 500-U a ETAGON 6 Black Edition.

Drez: BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
Batéria: BLANCO CATRIS-S Flexo, čierna matná

Dôsledne v čiernom trende.
Práve v moderných kuchynských dizajnoch v industriálnom vzhľade, v
elegantne tmavom prostredí alebo pri hre s kontrastmi potešia akcenty
v čiernej farbe. BLANCO Black Edition teraz ponúka v čiernej farbe i to
najpoužívanejšie miesto v kuchyni.
Súčasťou Black Edition je: kombinácia drezu SUBLINE 500-U alebo
ETAGON 6 z materiálu Silgranit® v čiernej farbe s viditeľnými funkčnými
prvkami (tiahlo, C-overflow prepad a InFino odtoková armatúra) v
čiernej matnej farbe, ktorá vás nadchne svojou hrou s tónmi.
Batéria s matným čiernym povrchom dopĺňa sériu BLANCO Black
Edition a vytvára komplexnú štýlovú koncepciu.
Pritiahne maximum pozornosti:
vysokokvalitná verzia ETAGON 6 Black
Edition v nadčasovej čiernej.
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BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT
nápadný drez s nádychom vidieckeho štýlu, ideálny pre moderné kuchyne
neprekonateľne priestranný drez ponúka dostatok miesta
• pravouhlý predný panel
• pred zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo pod pracovnú dosku
•

900

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

V dodávke
čierna

bez excentrického ovládania

526 110

antracit

bez excentrického ovládania

526 101

sivá skala

bez excentrického ovládania

526 102

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

526 103

biela

bez excentrického ovládania

526 105

jasmín

bez excentrického ovládania

526 106

tartufo

bez excentrického ovládania

526 107

káva

bez excentrického ovládania

526 108

beton-style

bez excentrického ovládania

526 109

V dodávke

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½''

22
5

16

68

70

51

0

0
40
0

42

896
812

Hĺbka vaničky 220 mm
Údaje pre výrezy nájdete na www.blanco.com/vintera_installation_de

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO VINTERA XL 9-UF

251,5

384

Silgranitové
jednodrezy

•

Mriežka do vaničky

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO FLEXON II Low 90/4

234 795

pozri stranu 251

pozri stranu 304
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO ETAGON 700-U
SILGRANIT
veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
• inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
• kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
• pre zabudovanie pod pracovnú dosku, vhodné obzvlášť v kombinácii s kvalitnými
pracovnými doskami
•

800

mm
Rozmer skrinky

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku
V dodávke

čierna

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 891

antracit

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 167

sivá skala

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 168

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 169

biela

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 171

jasmín

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 172

tartufo

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 174

káva

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 176

beton-style

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526 342

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke

Technický nákres

Dve ETAGON nerezové
koľajničky
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Hĺbka vaničky 200 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 700-U

435

175

73

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie strieborná

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

230 700

227 697

227 689

pozri stranu 234

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT
veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou pre umývacieho centra
integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
• inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• pre zabudovanie pod pracovnú dosku, obzvlášť vhodné v kombinácii s kvalitnými pracovnými
doskami
•

Silgranitové
jednodrezy

•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku
V dodávke

čierna

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 887

antracit

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

522 227

sivá skala

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

522 228

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

522 229

biela

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

522 231

jasmín

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

522 232

tartufo

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

522 234

káva

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

522 236

beton-style

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526 341

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke

Technický nákres

Dve ETAGON nerezové
koľajničky
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Hĺbka vaničky 200 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

230 700

230 734

525 272

pozri stranu 234

pozri stranu 296
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO ETAGON 500-F
SILGRANIT
veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
• inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
• kvalitné vyhotovenie s C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne
jednoduché na údržbu
• na osadenie do roviny, vhodné obzvlášť v kombinácii s kvalitnými pracovnými doskami
•

600

mm
Rozmer skrinky

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou
V dodávke

čierna

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526 349

antracit

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526 343

sivá skala

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526 344

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526 345

biela

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526 346

jasmín

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526 347

káva

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

526 348

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke

Technický nákres

Dve ETAGON nerezové
koľajničky
2 x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 ½'' InFino,
montážna sada

13.5

400
370

427

527

500

13.5

Hĺbka vaničky 200 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-F

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

230 700

230 734

525 272

pozri stranu 234

pozri stranu 296

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT
veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
integrovaná úroveň vytvára dodatočnú funkčnú plochu
• inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými ETAGON nerezovými
koľajničkami
• kvalitné vyhotovenie s C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a
mimoriadne jednoduché na údržbu
• na zabudovanie zhora, s elegantným, plochým okrajom a komfortným priestorom
pre batériu
•

Silgranitové
jednodrezy

•

800

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora
V dodávke

čierna

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 892
525 893

antracit

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 177
525 187

sivá skala

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 178
525 188

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 179
525 189

biela

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 181
525 191

jasmín

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 182
525 192

tartufo

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 184
525 194

káva

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 186
525 196

beton-style

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 301
525 302

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

Dve ETAGON nerezové
koľajničky
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním
alebo
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 8

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

230 700

230 734

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT
veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
integrovaná úroveň vytvára dodatočnú funkčnú plochu
• inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
• kvalitné vyhotovenie s C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne
jednoduché na údržbu
• na zabudovanie zhora, s elegantným, plochým okrajom a komfortným priestorom pre batériu
•

600

mm
Rozmer skrinky

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie zhora
V dodávke

čierna

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 889
525 890

antracit

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

524 529
524 539

sivá skala

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

524 530
524 540

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

524 531
524 541

biela

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

524 533
524 543

jasmín

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

524 534
524 544

tartufo

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

524 536
524 546

káva

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

524 538
524 548

beton-style

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 299
525 300

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

Dve ETAGON nerezové
koľajničky
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním
alebo
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

230 700

230 734

pozri stranu 234

pozri stranu 297

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO ETAGON 6 Black Edition
SILGRANIT
harmonicky zladený dizajn pre kuchyne plánované v modernom štýle
kvalitné vyhotovenie v nadčasovo krásnej matnej čiernej farbe (tiahlo, C-overflow prepad a InFino odtoková
armatúra)
• veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
• integrovaná úroveň vytvára dodatočnú funkčnú plochu
• inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými ETAGON nerezovými
koľajničkami
•

Silgranitové
jednodrezy

•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora
V dodávke

čierna

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Dve ETAGON nerezové
koľajničky

Súprava odtoku a prepadu,
čierna matná, pre jednodrezy

526 339
Technický nákres

Tiahlo, čierna matná

2 x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 ½'' InFino s
excentrickým ovládaním (tiahlo)
podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6 Black Edition

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

230 700

pozri stranu 257

pozri stranu 297
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO SUBLINE
SILGRANIT
drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
• 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
• kompletný systém pre všestranné plány s dvomi veľkými vaničkami
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

•

Rozmer skrinky
mm

900

800

800

600

600

BLANCO SUBLINE

480/320-U

350/350-U

430/270-U

340/160-U

340/160-U

Vanička vľavo

Vanička vpravo

Vanička vľavo

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Vanička vľavo
čierna

525 993

525 987

525 991

525 986

525 985

antracit

523 584

523 574

523 151

523 558

523 548

sivá skala

523 585

523 575

523 152

523 559

523 549

hliníková metalíza

523 586

523 576

523 153

523 560

523 550

biela

523 588

523 578

523 155

523 562

523 552

jasmín

523 589

523 579

523 156

523 563

523 553

tartufo

523 591

523 581

523 158

523 565

523 556

káva

523 593

523 583

523 160

523 567

523 557

200/200 mm

200/200 mm

200/200 mm

190/130 mm

190/130 mm

Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

Polomer výrezu: 10 mm

Polomer výrezu: 10 mm

Polomer výrezu: 10 mm

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE

Nerezové koľajničky

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie strieborná

BLANCO LINEE-S

BLANCO FLEXON II Low 90/4

235 906

230 700

227 697

pozri stranu 234

pozri stranu 304

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT
drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
• kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo
•

900

800

800

800

600

800-U

700-U Level

700-U Level

700-U

500-U

čierna

526 005

526 004

526 003

526 001

525 995

antracit

523 141

523 538

523 452

523 442

523 432

sivá skala

523 142

523 539

523 453

523 443

523 433

hliníková metalíza

523 143

523 540

523 454

523 444

523 434

biela

523 145

523 542

523 456

523 446

523 436

jasmín

523 146

523 543

523 457

523 447

523 437

523 448

523 438

Rozmer skrinky
mm
BLANCO SUBLINE

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

šampáň
tartufo

523 148

523 545

523 459

523 449

523 439

káva

523 150

523 547

523 461

523 451

523 441

220 mm

200/140 mm

200/140 mm

190 mm

190 mm

Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

Polomer výrezu: 10 mm

Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie:
Súčasťou balenia
jednotlivých vaničiek je
vždy príslušná odtoková
armatúra.

Upozornenie:
Súčasťou balenia
jednotlivých vaničiek je
vždy príslušná odtoková
armatúra.

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

multifunkčný nerezový
kôš, odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE
175

435

Silgranitové
jednodrezy

•

73

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

230 700

227 689

525 272

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT
drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
• kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
• k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo
•

500

400

300

400-U

320-U

160-U

čierna

525 990

525 983

525 981

antracit

523 422

523 406

523 396

sivá skala

523 423

523 407

523 397

hliníková metalíza

523 424

523 408

523 398

biela

523 426

523 410

523 400

jasmín

523 427

523 411

523 401

šampáň

523 428

tartufo

523 429

523 414

523 403

káva

523 431

523 415

523 405

190 mm

190 mm

130 mm

Rozmer skrinky
mm
BLANCO SUBLINE

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

Polomer výrezu: 10 mm

Polomer výrezu: 10 mm

Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie:
Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je
vždy príslušná odtoková armatúra.

Upozornenie:
Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je
vždy príslušná odtoková armatúra.

Upozornenie:
Pre zabudovanie vaničky pod pracovnú dosku
je potrebná doska o hrúbke aspoň 20 mm.
Ďalej je potrebný odvzdušňovací ventil (obj.
č. 225 616).
Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je
vždy príslušná odtoková armatúra. Spojenie
výpustí na prepojenie dvoch jednovaničiek je
treba objednať zvlášť.
InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE

435

175

73

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie strieborná

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO FLEXON II 50/3

230 700

227 697

227 689

pozri stranu 243

pozri stranu 302

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
SILGRANIT
harmonicky zladený dizajn pre kuchyne plánované v modernom štýle
kvalitné vyhotovenie v nadčasovo krásnej matnej čiernej farbe (C-overflow prepad a InFino odtoková
armatúra)
• drezy zabudované pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
• nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
•

Silgranitové
jednodrezy

•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku
V dodávke

čierna

bez excentrického ovládania
InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke

526 340
Technický nákres

Súprava odtoku a prepadu,
čierna matná, pre jednodrezy
odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 ½'' InFino, montážna sada
Hĺbka vaničky 190 mm
Rádius výrezu: 10 mm
Poznámka:
Súčasťou balenia jednotlivých vaničiek je vždy príslušná odtoková
armatúra. Spojenie odtokov na prepojenie dvoch jednodrezov je
potrebné objednať zvlášť.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

Nerezové koľajničky

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Tiahlo, čierna matná

BLANCO LINUS-S

BLANCO FLEXON II 60/2

235 906

230 700

238 688

pozri stranu 257

pozri stranu 301
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BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT
inovatívny, jedinečný mix materiálov - nerez a SILGRANIT
nadčasový, elegantný tvar vaničky s filigránskym IF-plochým okrajom
• elegantne integrovaný priestor pre batériu - potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
• pri zabudovaní zhora vhodný obzvlášť pre laminátové pracovné dosky
• elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
• voliteľné príslušenstvo: kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, multifunkčná miska a odkvapkávač
•

600

mm
Rozmer skrinky

Silgranitové
jednodrezy

•

IF - plochý okraj
V dodávke

čierna

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

525 999
526 000

antracit

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 111
524 113

biela

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 112
524 114

V dodávke

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

InFino s excentrickým
ovládaním

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo), sada úchytov
alebo
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

435

175

73

Nerezové koľajničky

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

235 906

230 700

227 689

pozri stranu 234

pozri stranu 296

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame
SILGRANIT
inovatívny, jedinečný mix materiálov - nerez a SILGRANIT
nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek s filigránskym IF-plochým okrajom
• zabudovanie zhora - vhodný najmä do laminátových pracovných dosiek
• zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou z kameňa alebo skla
• opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým varným doskám
• elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
• voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná miska a odkvapkávač
•

600

mm
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj
V dodávke

čierna

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

525 998
525 997

antracit

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 108
524 107

biela

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 109
524 110

V dodávke

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

InFino s excentrickým
ovládaním

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo), sada úchytov
alebo
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

Hĺbka vaničky 190 mm
Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí
byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepad.
Dodržujte prosím údaje pre výrezy pre príslušnú montáž.
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame
175

435

Silgranitové
jednodrezy

•

73

Nerezové koľajničky

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

235 906

230 700

227 689

pozri stranu 234

pozri stranu 296
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT
vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
• nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo
•

Rozmer skrinky
mm

600

600

500

400

BLANCO SUBLINE

340/160-F

500-F

400-F

320-F

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky
Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou
Vanička vľavo
čierna

525 984

525 994

525 988

525 982

antracit

523 568

523 532

523 475

523 416

sivá skala

523 569

523 533

523 495

523 417

hliníková metalíza

523 570

523 534

523 496

523 418

biela

523 571

523 535

523 497

523 419

jasmín

523 572

523 536

523 498

523 420

káva

523 573

523 537

523 499

523 421

190/130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

Údaje k výrezom pre všetky montážne Údaje k výrezom pre všetky montážne Údaje k výrezom pre všetky montážne Údaje k výrezom pre všetky montážne
postupy nájdete medzi našimi
postupy nájdete medzi našimi
postupy nájdete medzi našimi
postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.
súbormi na stiahnutie na internete.
súbormi na stiahnutie na internete.
súbormi na stiahnutie na internete.
Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia
ako 15 mm, musí byť na spodnej
strane vyrezaný priestor pre prepad.

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia
ako 15 mm, musí byť na spodnej
strane vyrezaný priestor pre prepad.

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia
ako 15 mm, musí byť na spodnej
strane vyrezaný priestor pre prepad.

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia
ako 15 mm, musí byť na spodnej
strane vyrezaný priestor pre prepad.
InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, spojenie
výpustí, výpusť so sitkom InFino
2 x 3 ½''

odtoková armatúra, výpusť
so sitkom InFino 3 ½'', sada
úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra, výpusť
so sitkom InFino 3 ½'', sada
úchytov

odtoková armatúra, výpusť
so sitkom InFino 3 ½'', sada
úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie strieborná

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

230 700

227 697

525 272

pozri stranu 234

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO PLEON 9
SILGRANIT
nadčasovo elegantný, rovný tvar
maximálny objem v hlavnej a vedľajšej vaničke vďaka mimoriadne hlbokej vaničke
• veľký priestor pre batériu a plochý okraj
• ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
• ušľachtilý a hygienický: prekrytý C-overflow prepad
• InFino odtoková armatúra – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•

Silgranitové
jednodrezy

•

900

Rozmer skrinky
mm
BLANCO PLEON 9
Zabudovanie pod
pracovnú dosku
Zabudovanie zhora

Vanička vpravo
čierna

525 958

antracit

523 057

sivá skala

523 058

hliníková metalíza

523 059

biela

523 061

jasmín

523 062

tartufo

523 064

káva

523 066

Hĺbka vaničky

220/220 mm

podfrézované otvory na vyklepnutie

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 9

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

BLANCO LINUS-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313

217 611

235 866

pozri stranu 257

pozri stranu 309
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BLANCO PLEON
SILGRANIT
nadčasovo elegantný, rovný tvar
jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbokej vaničke
• plynulý veľkorysý priestor pre batériu a plochý okraj
• ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
• ušľachtilý a hygienický: prekrytý C-overflow prepad
• InFino odtoková armatúra – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

500

BLANCO PLEON

8

6 Split

6

5

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku
Zabudovanie zhora
Vanička vľavo
čierna

525 957

525 955

525 953

525 951

antracit

523 043

521 689

521 678

521 504

sivá skala

523 044

521 690

521 679

521 669

hliníková metalíza

523 045

521 691

521 681

521 670

biela

523 047

521 693

521 683

521 672

jasmín

523 048

521 694

521 684

521 673

tartufo

523 050

521 696

521 686

521 675

káva

523 052

521 698

521 688

521 677

220 mm

220/220 mm

220 mm

220 mm

Hĺbka vaničky

podfrézované otvory na vyklepnutie
Voliteľná doska na krájanie sa
dá umiestniť na okraj drezu, ak
je priemer batérie menši ako
48 mm.

Voliteľná doska na krájanie sa
dá umiestniť na okraj drezu, ak
je priemer batérie menši ako
48 mm.

Voliteľnú kompozitnú dosku na
krájanie z jaseňa možno položiť
na okraj vaničky drezu iba pokiaľ
je priemer batérie menší ako
48 mm.
InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so
sitkom InFino 3 ½''

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom InFino 2 x 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom InFino 3 ½''

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom InFino 3 ½''

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Nerezové koľajničky

Rohová miska

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SOLON-IF

230 700

235 906

235 866

pozri stranu 243

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO PLEON 9
SILGRANIT
nadčasovo elegantný, rovný tvar v betónovom štýle – autentický pôvab betónu s
individuálnymi farbami
• maximálny objem v hlavnej a vedľajšej vaničke vďaka mimoriadne hlbokej vaničke
• veľký priestor pre batériu a plochý okraj
• ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
• ušľachtilý a hygienický: prekrytý C-overflow prepad
• InFino odtoková armatúra – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Silgranitové
jednodrezy

•

900

Rozmer skrinky
mm
BLANCO PLEON 9
Zabudovanie pod
pracovnú dosku
Zabudovanie zhora

Vanička vpravo
beton-style

525 310

Hĺbka vaničky

220/220 mm

podfrézované otvory na vyklepnutie

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 9

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

BLANCO LINUS-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313

217 611

235 866

pozri stranu 256

pozri stranu 309
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BLANCO PLEON 8
SILGRANIT
nadčasovo elegantný, rovný tvar v betónovom štýle – autentický pôvab betónu s individuálnymi
farbami
• jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbokej vaničke
• plynulý veľkorysý priestor pre batériu a plochý okraj
• ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
• ušľachtilý a hygienický: prekrytý C-overflow prepad
• InFino odtoková armatúra – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Silgranitové
jednodrezy

•

800

Rozmer skrinky
mm
BLANCO PLEON 8
Zabudovanie pod
pracovnú dosku
Zabudovanie zhora
beton-style

525 309

Hĺbka vaničky

220 mm

podfrézované otvory na vyklepnutie

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 8

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Nerezové koľajničky

Rohová miska

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

230 700

235 906

235 866

pozri stranu 256

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO DALAGO
SILGRANIT
výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
tvarovo pekný priestor pre batériu poskytuje veľa miesta nielen pre batériu, ale aj pre ďalšie
funkčné elementy
• moderný dizajn s čistými líniami
•

Silgranitové
jednodrezy

•

Rozmer skrinky
mm

800

600

500

450

BLANCO DALAGO

8-F

6-F

5-F

45-F

čierna

525 878

525 875

525 872

525 870

antracit

516 639

514 773

518 530

517 166

sivá skala

518 853

518 851

518 849

518 847

hliníková metalíza

516 640

514 770

518 531

517 167

biela

516 644

514 771

518 532

517 169

jasmín

517 656

517 657

518 533

517 658

káva

516 645

515 095

518 536

517 171

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky
Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

Hĺbka vaničky

podfrézované otvory na vyklepnutie
Údaje k výrezom pre všetky
podfrézované otvory na
montážne postupy nájdete medzi vyklepnutie
našimi súbormi na stiahnutie na
internete.

Informácie o výreze pri všetkých
montážnych procesoch možno
nájsť po stiahnutí z internetu

V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO

Rohová miska

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SOLON-IF

235 866

507 829

230 734

pozri stranu 243

pozri stranu 310
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO DALAGO
SILGRANIT
výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
tvarovo pekný priestor pre batériu poskytuje veľa miesta nielen pre batériu, ale aj pre ďalšie
funkčné elementy
• moderný dizajn s čistými líniami
• funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

•

Rozmer skrinky
mm

800

600

500

450

BLANCO DALAGO

8

6

5

45

čierna

525 877

525 873

525 871

525 869

antracit

516 629

514 197

518 521

517 156

sivá skala

518 852

518 850

518 848

518 846

hliníková metalíza

516 630

514 198

518 522

517 157

biela

516 633

514 199

518 524

517 160

jasmín

516 634

514 592

518 525

517 161

šampáň

516 635

514 194

518 526

517 162

tartufo

517 323

517 320

518 528

517 317

káva

516 638

515 066

518 529

517 165

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku
Zabudovanie zhora

Hĺbka vaničky

podfrézované otvory na vyklepnutie

35

745

35

510

35

350

815

Na montáž v spodnej časti sú
potrebné špeciálne upevňovacie
prvky.

Na montáž v spodnej časti sú
potrebné špeciálne upevňovacie
prvky.

Na montáž v spodnej časti sú
potrebné špeciálne upevňovacie
prvky.

V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO

Doska na krájanie z masívneho
buka

Rohová miska

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SOLON-IF

232 817

235 866

507 829

pozri stranu 243

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO LEXA 8
SILGRANIT
moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
• priestranná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
• obojstranne zabudovateľný
•

Silgranitové
jednodrezy

•

800

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora
V dodávke

Zabudovanie pod
pracovnú dosku
Obojstranný drez

čierna

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

525 905
525 906

antracit

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 950
524 960

sivá skala

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 951
524 961

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 952
524 962

biela

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 954
524 964

jasmín

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 955
524 965

tartufo

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 957
524 967

káva

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

524 959
524 969

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre 1 vaničku
alebo
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINUS-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 257

pozri stranu 304
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO METRA 9
SILGRANIT
mladistvý, priamočiary dizajn
atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
• maximálny objem vaničiek vďaka nadrozmernej hlavnej vaničke a druhej prídavnej
vaničke
• veľký priestor pre batériu a dávkovač saponátu
• esteticky ploché okraje
•

900

mm
Rozmer skrinky

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vľavo

čierna

bez excentrického ovládania

525 936

antracit

bez excentrického ovládania

513 273

sivá skala

bez excentrického ovládania

518 886

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

513 268

biela

bez excentrického ovládania

513 269

jasmín

bez excentrického ovládania

513 270

tartufo

bez excentrického ovládania

517 364

káva

bez excentrického ovládania

515 050

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického
ovládania.
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

BLANCO AVONA-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313

217 611

235 866

pozri stranu 239

pozri stranu 309

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO METRA 6
SILGRANIT
moderný priamočiary dizajn
obľúbené atraktívne línie
• optimálne riešenie pre malé kuchyne
• výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
• prídavná funkcia vo forme prídavnej vaničky pre vysoký komfort pri práci
• estetický ploché prevedenie okraja
• obojstranne zabudovateľný s možnosťou zabudovania pod pracovnú dosku
•

Silgranitové
jednodrezy

•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Obojstranný drez

čierna

bez excentrického ovládania

525 923

antracit

bez excentrického ovládania

516 179

sivá skala

bez excentrického ovládania

518 875

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

516 172

biela

bez excentrického ovládania

516 173

jasmín

bez excentrického ovládania

516 174

tartufo

bez excentrického ovládania

517 352

káva

bez excentrického ovládania

516 180

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/130 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO ALTA Compact

BLANCO SELECT II 60/3

218 313

217 611

217 796

pozri stranu 244

pozri stranu 297
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BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT
esteticky skombinované oblé formy a rovné línie
výnimočná geometria poskytuje dostatočný priestor pre osadenie batérie
• mimoriadne hlboká a priestranná okrúhla vanička
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
•

450

mm
Rozmer skrinky

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie zhora
V dodávke

čierna

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

525 961
525 962

antracit

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

515 669
515 679

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

515 659
515 670

biela

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

515 660
515 671

jasmín

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

515 661
515 672

káva

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

515 665
515 676

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180 mm
Výrez podľa šablóny

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO RONDOVAL 45

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezový kôš na riad

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 421

220 574

517 666

pozri stranu 251

pozri stranu 307

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO ZIA 9
SILGRANIT
moderný dizajn s čistými líniami
rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
• najväčší dvojdrez z materiálu SILGRANIT pre pohodlnú paralelnú prácu
•

Silgranitové
jednodrezy

•

900

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

čierna

bez excentrického ovládania

526 029

antracit

bez excentrického ovládania

516 686

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

516 677

biela

bez excentrického ovládania

516 678

jasmín

bez excentrického ovládania

516 679

šampáň

bez excentrického ovládania

516 680

káva

bez excentrického ovládania

516 683

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 274

pozri stranu 309
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BLANCO LEGRA
SILGRANIT
klasické línie kombinované s modernými funkciami
veľkorysý dvojdrez poskytuje dostatok priestoru
• pohodlné používanie oboch vaničiek súčasne
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

BLANCO LEGRA

8

6

Silgranitové
jednodrezy

•

Zabudovanie zhora

Vanička vľavo
čierna

526 223

526 084

antracit

526 224

523 332

hliníková metalíza

526 225

523 333

biela

526 226

523 334

jasmín

526 227

523 335

šampáň

526 228

523 336

káva

526 229

523 337

190/190 mm

190 mm

Hĺbka vaničky

360
500
430
25

255

35

430

780

315

V dodávke

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

218 313

217 611

235 866

pozri stranu 274

pozri stranu 307

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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KLASICKÉ. NADČASOVÉ.
KRÁSNE.

Nerezové
jednodrezy

Drezy a vaničky z nerezu.

Nerezové drezy sú nadčasové a elegantné a v rámci plánovania kuchýň sú najčastejšou voľ bou. Okrem ideálnych
vlastností na prípravu potravín alebo čistenie kuchynských pomôcok ponúka nerez ešte omnoho viac. Čaká na vás množstvo
rozličných tvarov a funkcií, ako veľké alebo skôr užšie vaničkové rádiusy, rôzne hĺbky vaničky a najrozmanitejšie geometrie drezu.
Široký sortiment nerezových modelov BLANCO ponúka rozmanité možnosti pri voľbe toho správneho drezu. Lebo neutrálna
farebnosť nerezu sa dá harmonicky integrovať do každého priestoru v kuchyni.

Nerez presvedčí predovšetkým svojimi hygienickými
vlastnosťami. Jeho povrch je hladký a bez pórov, vďaka
čomu sa ľahko čistí. Vďaka prirodzenej odolnosti voči bežným
kyselinám a škvrnám v domácnosti, ako je napr. káva, čaj,
ovocie alebo zelenina, je ideálny na každodenné používanie.
Prémiová kvalita nerezu BLANCO tiež prispieva k bezpečnej
príprave potravín v dreze.
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Nerez je robustný. Ak vám do drezu omylom spadne tanier
alebo váza, nerozbije sa tak jednoducho. Ani horúce hrnce či
vyliatie vriacej vody teplovzdornému povrchu drezu neublížia.
Drez si uchová svoju hodnotu a brilantnosť po celé desaťročia,
a to pri minimálnej starostlivosti.

GENIÁLNE: VANIČKA S
INTEGROVANOU ÚROVŇOU.

Nerezové
jednodrezy

BLANCO ETAGON.

Tento koncept viacerých funkčných
úrovní od BLANCO premieňa
vaničku na plnohodnotný drez. Vďaka
integrovanému stupienku možno vaničku
paralelne využívať na troch úrovniach: v
samotnej vaničke, na integrovanej úrovni
a na okraji vaničky – prostredníctvom
premysleného príslušenstva a šikovných
detailov.
Drez BLANCO ETAGON spája túto
funkčnosť s vysokou mierou estetiky.
Elegantné rádiusy a kvalitné vybavenie
vaničiek so zakrytým prepadom
C-overflow a novým, inovatívnym
odtokovým systémom InFino zveľadia
každú modernú kuchyňu.
Kombinácia tejto systémovej koncepcie
s líniami vaničky a koľajničkami
ETAGON vytvára skutočne mimoriadny
produkt. Koľajničky sú vyrobené
z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a
dotvárajú prostrednú úroveň, pričom
sa pevne opierajú o stupienok vo
vaničke. Možnosti využitia nerezových
koľajničiek ETAGON spolu s perfektne
zosúladeným BLANCO príslušenstvom
alebo príslušenstvom bežne používaným
v domácnosti sú také rôznorodé,
aké rozmanité sú nároky a zvyklosti
používateľov.

Nerezové vaničky BLANCO ETAGON
sú k dispozícii v troch variantoch
zabudovania a v dvoch veľkostiach.

Na dokonalé kuchynské prípravy na
viacerých úrovniach.

A tiež ako model BLANCO ETAGON
500-IF určený na zabudovanie zhora a
do roviny.

ETAGON je k dispozícii v rozličných
veľkostiach a vyhotoveniach aj v
osvedčenej verzii Silgranit®.

Praktické modely sú k dispozícii aj v
keramickom prevedení.
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BLANCO SOLIS.

Nerezové
jednodrezy

Atraktívne nerezové vaničky s vylepšeným vybavením.

Nerezové vaničky BLANCO SOLIS pôsobia ako harmonické spojenie atraktívneho dizajnu a vysokokvalitného vybavenia.
Moderné línie s veľkým rohovým a menším spodným rádiusom, prekrytým C-overflow prepadom a elegantnou InFino odtokovou
armatúrou podčiarkujú moderné vyhotovenie tejto kolekcie vaničiek.
Vaničky SOLIS bodujú tiež po funkčnej stránke. Veľká plocha dna kombinovaná s pohodlnou hĺbkou vaničky poskytuje veľa
miesta, čo uľahčuje prípravu a čistenie pri umývacom centre v kuchyni. Vďaka vyváženej súhre funkčných a optických prvkov
SOLIS dokonale rozširuje existujúci sortiment vaničiek z nerezu, čím prisľubuje mnoho ďaľších zaujímavých možností plánovania.
Veľká rodina SOLIS je k dispozícii v šiestych najbežnejších veľkostiach vaničky a dá sa naplánovať v prevedení pod pracovnú
dosku alebo s elegantým IF-plochým okrajom, ako aj s integrovaným priestorom pre batériu alebo bez neho. Varianty s IFplochým okrajom alebo na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku je možné individuálne vybaviť excentrickým ovládaním
podľa vlastného výberu.

Drez SOLIS na zabudovanie pod
pracovnú dosku sa dá flexibilne
kombinovať s vhodným príslušenstvom,
ako je dávkovač umývacieho prostriedku
a tiahlo.
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Vďaka úzkemu spodnému rádiusu sa dá
povrch vaničky optimálne využiť, napr. na
bezpečné odloženie riadu.

Modely s priestorom pre batériu
obsahujú intuitívne excentrické ovládanie
PushControl.

ZEROXLINE.

Nerezové
jednodrezy

Výrazný pravouhlý dizajn nerezových vaničiek.

Rad vaničiek BLANCO ZEROX s dizajnovým nulovým rádiusom sa vyznačuje minimalistickým, lineárnym dizajnom. Vďaka
vaničkám ZEROX ponúka BLANCO milovníkom minimalistických tvarov rozmanitý výber modelov, ktoré sa perfektne hodia do
puristických domácností.
Veľká rodina vaničiek ZEROX sa dodáva v troch rôznych povrchových úpravách nerezu: hodvábne lesklá povrchová úprava
vo forme lešteného ušľachtilého nerezu, inovatívna a odolná povrchová úprava Durinox, ako aj elegantná povrchová úprava
Dark Steel v tmavosivej farbe so zamatovým odleskom. Tmavý nerezový povrch Dark Steel harmonicky ladí s tmavými farbami
moderných kuchýň.

Čistý, tmavý nerez Dark Steel s matným
kovovým odleskom sa dokonale hodí k
tmavým farebným odtieňom.

Zamatovo matná vanička ZEROX Durinox
je príjemne hrejivá na dotyk a je odolná
voči poškriabaniu.

Vaničky ZEROX na zabudovanie
pod pracovnú dosku vyrobené z
vysokokvalitného hodvábne lesklého
nerezu sú nadčasovo krásne.
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BLANCO CRONOS XL
Nerez
exkluzívny nerezový drez v minimalistickom dizajne
výrazný dizajn s dominantným predným panelom v hodvábne matnom nerezovom
prevedení
• integrovaný priestranný jednodrez BLANCO CLARON XL
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a ľahká na údržbu
• pre zabudovanie pod pracovnú dosku, zhora alebo do roviny
•
•

Rozmer skrinky
mm

Nerezové
jednodrezy

BLANCO CRONOS XL

800

600

8-IF

6-IF

523 381

525 025

190 mm

190 mm

IF - plochý okraj

Nerez
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Výška predného panela: 200 mm

Dodržujte prosím naše údaje pre výrezy. Drez CRONOS má iba jeden predný panel (hĺbka 51 mm) a nie je zatvorený zboku ani zozadu. Plánovacie video CRONOS
vám ukáže rôzne možnosti inštalácie: www.blanco.com

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CRONOS XL

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

Nerezové koľajničky

Skladacia podložka

BLANCOCULINA-S Duo

BLANCO SOLON-IF

223 074

235 906

238 482

pozri stranu 231

pozri stranu 310

68

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO CLARON
Nerez
elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
• mimoriadne odolný proti poškriabaniu
• vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• optimálne príslušenstvo možno všestranne kombinovať
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

450

400

BLANCO CLARON

700-U Durinox

500-U Durinox

400-U Durinox

340-U Durinox

523 387

523 386

523 385

523 384

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Nerezové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Durinox
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení
Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

Samostatný nerezový
odkvapkávač

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

223 074

223 067

223 297

pozri stranu 229

pozri stranu 310
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BLANCO CLARON
Nerez
v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných
predností
• optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálny možný rádius
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• dvojvanička: jednoliaty uzatvorený funkčný priestor, stačí iba jeden výrez do pracovnej dosky
•
•

900

600

600

BLANCO CLARON

400/400-U

340/180-U

340/180-U

Vanička vpravo

Vanička vľavo

521 618

521 610

521 609

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení
Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Nerezová miska

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333

219 649

223 067

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO CLARON
Nerez
v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
• optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálny možný rádius
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

500

450

BLANCO CLARON

700-U

550-U

500-U

450-U

400-U

521 581

521 579

521 577

521 575

521 573

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Nerezové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení
Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Nerezová miska

Nerezové koľajničky

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333

219 649

235 906

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO CLARON
Nerez
v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
• optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálny možný rádius
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•
•

400

300

BLANCO CLARON

340-U

180-U

521 571

521 565

190 mm

130 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení
Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

Multifunkčný nerezový kôš

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

223 074

223 297

223 067

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO CLARON
Nerez
výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
• mimoriadne odolný proti poškriabaniu
• vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
• výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
• jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

450

BLANCO CLARON

700-IF/A Durinox

500-IF/A Durinox

400-IF/A Durinox

523 394

523 393

523 392

190 mm

190 mm

190 mm

Nerezové
jednodrezy

•

IF - plochý okraj

Durinox
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Nerezové koľajničky

Samostatný nerezový
odkvapkávač

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO CLARON
Nerez
revolúcia v dizajne a technike: plynulé prechody od rádiusov k priamym líniám vytvárajú
jedinečné kontúry
• výstižné rohové zaoblenia: 10 mm
• IF - plochý okraj pre montáž zhora
• výpusť InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
• jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika
•

900

600

BLANCO CLARON

400/400-IF/A

340/180-IF/A

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

Vanička vpravo
Nerez
Hĺbka vaničky

521 654

521 647

190/190 mm

190/130 mm

Rádius vaničky

V dodávke
odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x
3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl) pre jednu vaničku,
sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

InFino s excentrickým
ovládaním
odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x
3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl) pre hlavnú vaničku,
sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Nerezová miska

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

225 333

219 649

223 067

pozri stranu 234

pozri stranu 297
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BLANCO CLARON
Nerez
revolúcia v dizajne a technike: plynulé prechody od rádiusov k priamym líniám vytvárajú
jedinečné kontúry
• výstižné rohové zaoblenia: 10 mm
• IF - plochý okraj pre montáž zhora
• výpusť InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
• jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika
•

800

600

600

450

BLANCO CLARON

700-IF/A

550-IF/A

500-IF/A

400-IF/A

521 634

521 639

521 633

521 632

190 mm

190 mm

190 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

460

510

400
30

510

400

30

10

30
400
510

510

400

400

R

10

10

560

10

30

R

R

760

500

R

Rádius vaničky

10

10

30

R

R

700

610
550

30

190 mm

30

Hĺbka vaničky

80

Nerez

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

Nerezová miska

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/4

223 074

219 649

223 067

pozri stranu 234

pozri stranu 297
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BLANCO CLARON
Nerez
elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
• mimoriadne odolný proti poškriabaniu
• vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• optimálne príslušenstvo možno všestranne kombinovať
•

•

800

600

450

400

BLANCO CLARON

700-IF Durinox

500-IF Durinox

400-IF Durinox

340-IF Durinox

523 391

523 390

523 389

523 388

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

Durinox
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu
Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Nerezové koľajničky

Samostatný nerezový
odkvapkávač

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

235 906

223 067

223 074

pozri stranu 234

pozri stranu 297
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BLANCO CLARON
Nerez
v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných
predností
• optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálny možný rádius
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• dvojvanička: jednoliaty uzatvorený funkčný priestor, stačí iba jeden výrez do pracovnej dosky
•

Rozmer skrinky
mm

900

600

600

BLANCO CLARON

400/400-IF

340/180-IF

340/180-IF

Vanička vpravo

Vanička vľavo

521 617

521 608

521 607

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

Nerezové
jednodrezy

•

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre
zabudovanie zospodu
Technická poznámka: Okraj vaničky na
zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v
rohoch uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre
zabudovanie zospodu
Technická poznámka: Okraj vaničky na
zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v
rohoch uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre
zabudovanie zospodu
Technická poznámka: Okraj vaničky na
zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v
rohoch uzavretý.

* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri
modeloch bez priestoru pre batériu je nutné
si zakúpiť dodatočný set.

* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri
modeloch bez priestoru pre batériu je nutné
si zakúpiť dodatočný set.

* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri
modeloch bez priestoru pre batériu je nutné
si zakúpiť dodatočný set.
InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Nerezová miska

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333

219 649

223 067

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO CLARON
Nerez
výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
• optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálny možný rádius
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•

•

800

600

600

500

450

BLANCO CLARON

700-IF

550-IF

500-IF

450-IF

400-IF

521 580

521 578

521 576

521 574

521 572

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Poznámka: k dispozícii aj
vo verzii pre zabudovanie
zospodu
Technická poznámka:
Okraj vaničky na
zabudovanie pod pracovnú
dosku nie je v rohoch
uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj
vo verzii pre zabudovanie
do roviny
Technická poznámka:
Okraj vaničky na
zabudovanie pod pracovnú
dosku nie je v rohoch
uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj
vo verzii pre zabudovanie
zospodu
Technická poznámka:
Okraj vaničky na
zabudovanie pod pracovnú
dosku nie je v rohoch
uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj
vo verzii pre zabudovanie
zospodu
Technická poznámka:
Okraj vaničky na
zabudovanie pod pracovnú
dosku nie je v rohoch
uzavretý.

Poznámka: k dispozícii aj
vo verzii pre zabudovanie
zospodu
Technická poznámka:
Okraj vaničky na
zabudovanie pod pracovnú
dosku nie je v rohoch
uzavretý.

* Upozornenie k obsahu
balenia:
V prípade záujmu o
excentrické ovládanie s
tiahlom pri modeloch na
zabudovanie pod pracovnú
dosku bez priestoru pre
batériu je nutné si zakúpiť
dodatočný set.
Odporúčanie: obj. číslo
232 459

* Upozornenie k obsahu
balenia:
V prípade záujmu o
excentrické ovládanie s
tiahlom pri modeloch na
zabudovanie pod pracovnú
dosku bez priestoru pre
batériu je nutné si zakúpiť
dodatočný set.
Odporúčanie: obj. číslo
232 459

* Upozornenie k obsahu
balenia:
V prípade záujmu o
excentrické ovládanie s
tiahlom pri modeloch na
zabudovanie pod pracovnú
dosku bez priestoru pre
batériu je nutné si zakúpiť
dodatočný set.
Odporúčanie: obj. číslo
232 459

* Upozornenie k obsahu
balenia:
V prípade záujmu o
excentrické ovládanie s
tiahlom pri modeloch na
zabudovanie pod pracovnú
dosku bez priestoru pre
batériu je nutné si zakúpiť
dodatočný set.
Odporúčanie: obj. číslo
232 459

* Upozornenie k obsahu
balenia:
V prípade záujmu o
excentrické ovládanie s
tiahlom pri modeloch na
zabudovanie pod pracovnú
dosku bez priestoru pre
batériu je nutné si zakúpiť
dodatočný set.
Odporúčanie: obj. číslo
232 459

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

Nerezová miska

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

223 074

219 649

223 067

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO CLARON
Nerez
výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
• optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálny možný rádius
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•

Rozmer skrinky
mm

400

300

BLANCO CLARON

340-IF

180-IF

521 570

521 564

190 mm

130 mm

Nerezové
jednodrezy

•

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu
Technická poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO CLARON

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Multifunkčný nerezový kôš

Skladacia podložka

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333

223 297

238 482

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO ZEROX
Nerez
výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerezu
• harmonická kombinácia povrchových úprav: výpusť a prepad dodávajú štýlový nádych
vďaka brúsenému nerezu
• všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov
• povrchová úprava umožňujúca ľahké čistenie a pohodlnú údržbu: jednoduché odstránenie odtlačkov
prstov a nečistôt
• kvalitné vyhotovenie s InFino odtokovou armatúrou – elegantné a obzvlášť jednoduché na údržbu
•

•

800

600

BLANCO ZEROX

700-U Dark Steel

500-U Dark Steel

526 244

526 243

185 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Dark Steel
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R0

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra* s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 ½'' InFino, montážna sada
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: K dispozícii aj zabudovanie do roviny.

* Poznámka k rozsahu dodávky:
Na osadenie excentrického ovládania s tiahlom je pri modeloch určených na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku bez priestoru pre batériu potrebná sada pre dodatočnú
montáž.
Odporúčanie: obj. číslo 232 459
Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky potrebujete flexibilnú tesniacu gumičku, obj. číslo 120 055.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

Samostatný nerezový
odkvapkávač

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

223 074

223 067

223 297

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO ZEROX
Nerez
zabudovateľná vanička s výraznou pravouhlou vaničkovou geometriou s nulovým rádiusom
zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
• mimoriadne odolný proti poškriabaniu
• vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• optimálne príslušenstvo možno všestranne kombinovať
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

450

400

BLANCO ZEROX

700-U Durinox

500-U Durinox

400-U Durinox

340-U Durinox

521 560

521 559

521 558

521 556

185 mm

175 mm

175 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Durinox
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R0

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Multifunkčný nerezový kôš

Skladacia podložka

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

225 333

223 297

238 482

pozri stranu 229

pozri stranu 310
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BLANCO ZEROX
Nerez
zabudovateľná vanička s výraznou, pravouhlou vaničkovou geometriou s nulovým
rádiusom
• široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať
•

900

600

600

800

600

BLANCO ZEROX

400/400-U

340/180-U

340/180-U

700-U

550-U

Vanička vpravo

Vanička vľavo

521 620

521 614

521 613

521 593

521 591

175/175 mm

175/130 mm

175/130 mm

185 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R0

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
Poznámka: k dispozícii aj v IFprevedení
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické
ovládanie pri modeloch bez priestoru
pre batériu je nutné si zakúpiť
dodatočný set.

odtoková armatúra,
spojenie výpustí, výpusť
so sitkom InFino 2 x
3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
spojenie výpustí, výpusť
so sitkom InFino 2 x
3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra,
spojenie výpustí, výpusť
so sitkom InFino 2 x
3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Nerezová miska

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

225 333

219 649

223 067

pozri stranu 229

pozri stranu 310
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BLANCO ZEROX
Nerez
zabudovateľná vanička s výraznou, pravouhlou vaničkovou geometriou s nulovým rádiusom
široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať
•

Rozmer skrinky
mm

600

500

450

400

300

BLANCO ZEROX

500-U

450-U

400-U

340-U

180-U

521 589

521 587

521 585

521 583

521 567

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

130 mm

Nerezové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R0

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj v IF-prevedení
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Samostatný nerezový
odkvapkávač

Skladacia podložka

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3

225 333

223 067

238 482

pozri stranu 234

pozri stranu 297
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BLANCO ZEROX
Nerez
výrazná pravouhlá geometria vaničky s nulovým rádiusom
zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
• mimoriadne odolný proti poškriabaniu
• vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
• výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
• jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka komplexnej technike stabilizácie
•
•

800

600

450

BLANCO ZEROX

700-IF/A Durinox

500-IF/A Durinox

400-IF/A Durinox

523 102

523 101

523 100

185 mm

175 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

Durinox
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R0

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu
je možné za príplatok (na objednávku) urobiť
ďalší dodatočný otvor.
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Nerezové koľajničky

Samostatný nerezový
odkvapkávač

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

pozri stranu 229

pozri stranu 310
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BLANCO ZEROX
Nerez
výrazná pravouhlá geometria vaničky s nulovým rádiusom
možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou vďaka IF-plochému okraju
• jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka komplexnej technike stabilizácie
• výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
• široký produktový program exkluzívnych jednovaničiek
•

Rozmer skrinky
mm

900

600

BLANCO ZEROX

400/400-IF/A

340/180-IF/A

Nerezové
jednodrezy

•

IF - plochý okraj

Vanička vpravo
hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

521 648

521 642

175/175 mm

175/130 mm

R0

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke
odtoková armatúra, spojenie výpustí, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl) pre hlavnú vaničku, sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Nerezová miska

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333

219 649

223 067

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO ZEROX
Nerez
výrazná pravouhlá geometria vaničky s nulovým rádiusom
možnosť zabudovania do roviny s pracovnou doskou vďaka IF-plochému okraju
• jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka komplexnej technike stabilizácie
• výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
• široký produktový program exkluzívnych jednovaničiek

•
•

800

600

BLANCO ZEROX

700-IF/A

550-IF/A

521 631

521 638

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

Hĺbka vaničky

185 mm

175 mm

Rádius vaničky

30
400
510

610
550

80

hodvábny lesk

R0

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Nerezová miska

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

225 333

219 649

223 067

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO ZEROX
Nerez
výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerezu
• harmonická kombinácia povrchových úprav
• montážny okraj, prepad a výpusť dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerezu
• všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov
• povrchová úprava umožňujúca ľahké čistenie a pohodlnú údržbu: jednoduché odstránenie odtlačkov
prstov a nečistôt
• kvalitné vyhotovenie s InFino odtokovou armatúrou – elegantné a obzvlášť jednoduché na údržbu
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

BLANCO ZEROX

700-IF Dark Steel

500-IF Dark Steel

526 246

526 245

185 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

•

IF - plochý okraj

Dark Steel
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

Poznámka: K dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu pod
pracovnú dosku

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu pod
pracovnú dosku.

*Poznámka k rozsahu dodávky:
na osadenie excentrického ovládania s tiahlom je pri modeloch IF bez
priestoru pre batériu potrebná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčanie: Obj. číslo 232 459

* Poznámka k rozsahu dodávky:
na osadenie excentrického ovládania s tiahlom je pri modeloch IF bez
priestoru pre batériu potrebná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčanie: Obj. číslo 232 459

Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo
dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na
str. 386 flexibilnú tesniacu gumičku, obj. číslo 120 055.

Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo
dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na
str. 386 flexibilnú tesniacu gumičku, obj. číslo 120 055.

R0

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra* s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 ½'' InFino, montážna sada

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

Samostatný nerezový
odkvapkávač

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

223 074

223 067

223 297

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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BLANCO ZEROX
Nerez
zabudovateľné drezy s výraznou pravouhlou vaničkovou geometriou s nulovým rádiusom
zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
• mimoriadne odolný proti poškriabaniu
• vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• optimálne príslušenstvo možno všestranne kombinovať
•

•

800

600

450

400

BLANCO ZEROX

700-IF Durinox

500-IF Durinox

400-IF Durinox

340-IF Durinox

523 099

523 098

523 097

523 096

185 mm

175 mm

175 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

Durinox
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R0

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Multifunkčný nerezový kôš

Skladacia podložka

BLANCO PANERA-S

BLANCO SOLON-IF

225 333

223 297

238 482

pozri stranu 229

pozri stranu 310
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BLANCO ZEROX
Nerez
vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať
•
•

900

600

600

800

600

BLANCO ZEROX

400/400-IF

340/180-IF

340/180-IF

700-IF

550-IF

Vanička vpravo

Vanička vľavo

521 619

521 612

521 611

521 592

521 590

175/175 mm

175/130 mm

175/130 mm

185 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R0

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení odtoková armatúra,
pre zabudovanie pod pracovnú dosku. spojenie výpustí, výpusť
so sitkom InFino 2 x
* Upozornenie k obsahu balenia:
3 ½'', sada úchytov
V prípade záujmu o excentrické
ovládanie pri modeloch bez priestoru
pre batériu je nutné si zakúpiť
dodatočný set.

odtoková armatúra,
spojenie výpustí, výpusť
so sitkom InFino 2 x
3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra,
spojenie výpustí, výpusť
so sitkom InFino 2 x
3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, orech,
s nerez. úchytom

Nerezová miska

Samostatný nerezový
odkvapkávač

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

223 074

219 649

223 067

pozri stranu 234

pozri stranu 296
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BLANCO ZEROX
Nerez
vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
široký sortiment výrobkou umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať
•
•

600

500

450

400

300

BLANCO ZEROX

500-IF

450-IF

400-IF

340-IF

180-IF

521 588

521 586

521 584

521 582

521 566

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

130 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R0

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.
* Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si zakúpiť dodatočný set.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Nerezová miska

Skladacia podložka

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3

225 333

219 649

238 482

pozri stranu 234

pozri stranu 297
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BLANCO ETAGON
Nerez
veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
• inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými
koľajničkami
• kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

BLANCO ETAGON

700-U

500-U

524 270

521 841

190 mm

190 mm

Nerezové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom
InFino 3 ½'', sada úchytov

Dve ETAGON nerezové
koľajničky

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO PANERA-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

230 700

231 396

525 272

pozri stranu 229

pozri stranu 296
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BLANCO ETAGON
Nerez
veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
• inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
• kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
•
•

800

600

BLANCO ETAGON

700-IF/A

500-IF/A

524 274

521 748

190 mm

190 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom
InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo), sada úchytov
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

Dve ETAGON nerezové
koľajničky

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON

424

280

Kompozitná doska na
krájanie z bambusu

Multifunkčná nerezová miska

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCO PANERA-S

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

239 449

231 396

230 734

pozri stranu 229

pozri stranu 296
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BLANCO ETAGON
Nerez
veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
• inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými
koľajničkami
• kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

BLANCO ETAGON

700-IF

500-IF

524 272

521 840

190 mm

190 mm

Nerezové
jednodrezy

•

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom
InFino 3 ½'', sada úchytov

Dve ETAGON nerezové
koľajničky

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO PANERA-S

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

230 700

231 396

525 272

pozri stranu 229

pozri stranu 296
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BLANCO ANDANO
Nerez
jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez,
hodvábny lesk opticky dotvára celkový dojem
• vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná
a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
• elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•
•

900

800

BLANCO ANDANO

400/400-U

340/340-U

522 987

522 983

190/190 mm

190/190 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 90/4

230 700

227 692

525 272

pozri stranu 236

pozri stranu 304
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BLANCO ANDANO
Nerez
jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk
opticky dotvára celkový dojem
• vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
• elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

•
•

800

800

600

600

800

BLANCO ANDANO

500/180-U

500/180-U

340/180-U

340/180-U

700-U

Vanička vpravo

Vanička vľavo

Vanička vpravo

Vanička vľavo

522 989

522 991

522 977

522 979

522 971

190/130 mm

190/130 mm

190/130 mm

190/130 mm

190 mm

Údaje k výrezom pre
všetky montážne postupy
nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie
na internete.

Údaje k výrezom pre
všetky montážne postupy
nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie
na internete.

Údaje k výrezom pre
všetky montážne postupy
nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie
na internete.

Údaje k výrezom pre
všetky montážne postupy
nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie
na internete.

Údaje k výrezom pre
všetky montážne postupy
nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie
na internete.

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino 2
x 3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino 2
x 3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino 2
x 3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino 2
x 3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 80/3

230 700

227 692

525 272

pozri stranu 236

pozri stranu 304
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BLANCO ANDANO
Nerez
jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk opticky
dotvára celkový dojem
• vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
• veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
• elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•
•

Rozmer skrinky
mm

Nerezové
jednodrezy

BLANCO ANDANO

600

500

450

400

300

500-U

450-U

400-U

340-U

180-U

522 967

522 963

522 959

522 955

522 952

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

130 mm

Údaje k výrezom pre
všetky montážne postupy
nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na
internete.

Údaje k výrezom pre
všetky montážne postupy
nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na
internete.

Údaje k výrezom pre
všetky montážne postupy
nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na
internete.

Údaje k výrezom pre
všetky montážne postupy
nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na
internete.

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky
Údaje pre výrezy a
pre všetky montážne
postupy nájdete na
www.blanco.de/
ausschnittdaten

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II 60/3

230 700

227 692

525 272

pozri stranu 236

pozri stranu 301
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BLANCO ANDANO
Nerez
jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny
lesk, opticky dotvára celkový dojem
• elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do
pracovnej dosky
• vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
• elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•

Rozmer skrinky
mm
BLANCO ANDANO

900

800

600

400/400-IF/A

340/340-IF/A

340/180-IF/A

Nerezové
jednodrezy

•

IF - plochý okraj

Vanička vpravo
hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

525 249

525 248

525 247

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

Rádius vaničky

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke
odtoková armatúra s prepadom, 3 ½'' InFino výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

Nerezové koľajničky

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 90/4

230 700

227 692

235 906

pozri stranu 236

pozri stranu 304
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BLANCO ANDANO
Nerez
jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk,
opticky dotvára celkový dojem
• elegnatná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej
dosky
• vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná
a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
• elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•
•

800

600

450

BLANCO ANDANO

700-IF/A

500-IF/A

400-IF/A

525 246

525 245

525 244

190 mm

190 mm

190 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke
odtoková armatúra s prepadom, 3 ½'' InFino výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

Skladacia podložka

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 80/3

230 700

227 692

238 482

pozri stranu 236

pozri stranu 304
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BLANCO ANDANO
Nerez
jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez,
hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
• vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná
a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
• elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
• elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•
•

BLANCO ANDANO

900

800

600

600

800

400/400-IF

340/340-IF

340/180-IF

340/180-IF

700-IF

Vanička vpravo

Vanička vľavo

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

522 985

522 981

522 973

522 975

522 969

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

190 mm

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
Údaje k výrezom pre všetky montážne odtoková armatúra,
postupy nájdete medzi našimi
výpusť so sitkom InFino 2
súbormi na stiahnutie na internete.
x 3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino 2
x 3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino 2
x 3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino 2
x 3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II Low 90/4

230 700

227 692

525 272

pozri stranu 236

pozri stranu 304
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BLANCO ANDANO
Nerez
jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky
dotvára celkový dojem
• vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
• veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
• elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
• elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•
•

Rozmer skrinky
mm

Nerezové
jednodrezy

BLANCO ANDANO

600

500

450

400

300

500-IF

450-IF

400-IF

340-IF

180-IF

522 965

522 961

522 957

522 953

522 951

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

130 mm

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Poznámka k inštalácii :
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

PushControl ovládanie výpuste

BLANCO VONDA

BLANCO FLEXON II 60/4

230 700

227 692

525 272

pozri stranu 236

pozri stranu 301
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BLANCO LEMIS 6-IF
Nerez
moderný, čistý dizajn
obzvlášť priestranná, ergonomická vanička
• komfortný priestor pre kuchynskú batériu s množstvom miesta pre umiestnenie kuchynskej armatúry a
ďalších funkčných prvkov
• elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
• 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním
•
•

600

Rozmer skrinky
mm

Nerezové
jednodrezy

BLANCO LEMIS 6-IF

IF - plochý okraj

leštená nerez

525 109

Hĺbka vaničky

205 mm

V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním
Poznámka k inštalácii :
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 6-IF

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO SELECT II 60/2

507 829

230 734

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 297
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BLANCO LEMIS
Nerez
moderný, čistý dizajn
maximálny objem obidvoch vaničiek
• elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
• obojstranne zabudovateľný
• výpusť so sitkom 3½''
•
•

800

600

BLANCO LEMIS

8-IF

6-IF

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

Obojstranný drez
leštená nerez
Hĺbka vaničky

523 039

525 108

206/206 mm

205 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

V dodávke

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

507 829

230 734

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 304
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BLANCO SOLIS
Nerez
harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou –
elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
• pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
• funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

BLANCO SOLIS

700-U

340/180-U

340/180-U

Vanička vpravo

Vanička vľavo

526 125

526 128

526 129

185 mm

185/125 mm

185/125 mm

Nerezové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

340
545

400
440
20

42
R

42
R

400
440
20

180

20

42

340
545

R

42

42

180

585

12

585

R

R

740

R

20

12

12

Rádius vaničky

R

R

700

400
440

Hĺbka vaničky

20

leštená nerez

20

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť
so sitkom 3 ½'' InFino, montážna sada

odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť
so sitkom 2 x 3 ½'' InFino, montážna sada

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť
so sitkom 2 x 3 ½'' InFino, montážna sada

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS

424

280

Kompozitná doska na
krájanie z bambusu

PushControl ovládanie výpuste

Skladacia podložka

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

239 449

525 272

238 482

pozri stranu 264

pozri stranu 304
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BLANCO SOLIS
Nerez
harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované
a mimoriadne ľahké na údržbu
• pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
• funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

•
•

600

500

450

400

300

BLANCO SOLIS

500-U

450-U

400-U

340-U

180-U

526 122

526 120

526 117

526 115

526 113

185 mm

185 mm

185 mm

185 mm

125 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

400
440

20

20

400
440

220

20

400
440
20

400
440

42

42

20

180

R

R

380

20

12

340

R

12

20

42
440

R

400

R

42

42

490

12

20

R

450

R

R

540

12

12

20

R

R

Rádius vaničky

500

400
440

Hĺbka vaničky

20

leštená nerez

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 ½'' InFino, montážna sada

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS

424

280

Kompozitná doska na
krájanie z bambusu

PushControl ovládanie výpuste

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II 60/3

239 449

525 272

230 734

pozri stranu 264

pozri stranu 301
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BLANCO SOLIS
Nerez
harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a
intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
• pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
• elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
• funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•
•

800

600

600

450

BLANCO SOLIS

700-IF/A

340/180-IF/A

500-IF/A

400-IF/A

526 132

526 124

526 119

185/125 mm

185 mm

185 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

Vanička vpravo

R

odtoková armatúra s úsporou
miesta, výpusť so sitkom
2 x 3 ½'' InFino s excentrickým
ovládaním (PushControl),
montážna sada

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra s úsporou
miesta, výpusť so sitkom
3 ½'' InFino s excentrickým
ovládaním (PushControl),
montážna sada

440

400
500

42

400
500
20

odtoková armatúra s úsporou
miesta, výpusť so sitkom
3 ½'' InFino s excentrickým
ovládaním (PushControl),
montážna sada

20

42

V dodávke

400

R

540

12

20

R

340
545

20

42

180

500

R

42

42

R

740

585

R

Rádius vaničky

12

12

12

20

R

R

700

20

R

400
500

185 mm

400
500

Hĺbka vaničky

20

526 127

20

leštená nerez

InFino s excentrickým
ovládaním
odtoková armatúra s úsporou
miesta, výpusť so sitkom
3 ½'' InFino s excentrickým
ovládaním (PushControl),
montážna sada

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS

424

280

Kompozitná doska na
krájanie z bambusu

Nerezové koľajničky

Skladacia podložka

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

239 449

235 906

238 482

pozri stranu 264

pozri stranu 304
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BLANCO SOLIS
Nerez
harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou –
elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
• pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
• elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
• funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•
•

800

600

600

BLANCO SOLIS

700-IF

340/180-IF

340/180-IF

Vanička vpravo

Vanička vľavo

526 126

526 130

526 131

185 mm

185/125 mm

185/125 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

R

340
545

400
440
20

42
R

42

400
440
20

180

20

42

340
545

R

R

585

12

42

42

180

R

R

740

585

12

12

Rádius vaničky

20

R

R

700

400
440

Hĺbka vaničky

20

leštená nerez

20

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť
so sitkom 3 ½'' InFino, montážna sada

odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť
so sitkom 2 x 3 ½'' InFino, montážna sada

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť
so sitkom 2 x 3 ½'' InFino, montážna sada

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS

424

280

Kompozitná doska na
krájanie z bambusu

PushControl ovládanie výpuste

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

239 449

525 272

230 734

pozri stranu 264

pozri stranu 304
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BLANCO SOLIS
Nerez
harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované
a mimoriadne ľahké na údržbu
• pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
• elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
• funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné
•

Rozmer skrinky
mm

600

500

450

400

300

BLANCO SOLIS

500-IF

450-IF

400-IF

340-IF

180-IF

526 123

526 121

526 118

526 116

526 114

185 mm

185 mm

185 mm

185 mm

125 mm

Nerezové
jednodrezy

•

400
440

20

20

400
440

220

20

20

400
440

42

42

20

180

R

R

380

20

12

340

R

12

440

R

20

42

400

R

42

42

490

12

20

R

450

R

R

540

12

12

20

R

R

Rádius vaničky

500

400
440

Hĺbka vaničky

20

leštená nerez

400
440

IF - plochý okraj

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 ½'' InFino, montážna sada

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS

424

280

Kompozitná doska na
krájanie z bambusu

PushControl ovládanie výpuste

Skladacia podložka

BLANCO LANORA-S

BLANCO FLEXON II 60/3

239 449

525 272

238 482

pozri stranu 264

pozri stranu 301
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BLANCO LANTOS 6-IF
Nerez
praktická prídavná vanička s miskou z nerezu
s IF-plochým okrajom
• dve 3 ½'' nerezové výpuste a sitkami
• s excentrickým ovládaním
•

•

600

mm
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj

Nerezové
jednodrezy

V dodávke
leštená nerez

Obojstranný drez

s excentrickým ovládaním, s miskou

V dodávke

516 676
Technický nákres

Nerezová miska

dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½'' výpuste so sitkami, excentrické ovládanie
Hĺbka vaničky 160/130 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 6-IF

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO TIVO-S

BLANCO SELECT II 60/3

507 829

230 734

517 666

pozri stranu 267

pozri stranu 297
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BLANCO LANTOS 8-IF Compact
Nerez
kompaktná verzia s jednoduchými líniami
elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
• dve vaničky pre väčší komfort
• obojstranne zabudovateľný
• dve 3 ½'' nerezové výpuste so sitkami
•
•

mm
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj
V dodávke

leštená nerez

Obojstranný drez

bez excentrického ovládania

V dodávke

520 434

Nerezové
jednodrezy

800

Technický nákres

odtoková armatúra, dve 3 ½'' výpuste so sitkami

Hĺbka vaničky 165/165 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Nerezový kôš na riad

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO TIVO-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

220 573

230 734

517 666

pozri stranu 267

pozri stranu 304
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BLANCO DINAS 8
Nerez
harmonický, nadčasový dizajn
dve priestranné vaničky
• funkčná odkvapkávacia plocha
• obojstranne zabudovateľný
• 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním
•
•

800

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora

Nerezové
jednodrezy

V dodávke
leštená nerez

Obojstranný drez

s excentrickým ovládaním
bez excentrického ovládania

V dodávke

524 116
523 377
Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku, tesnenie
alebo
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½'', tesnenie

Hĺbka vaničky 190/190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 8

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313

217 611

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 309

110

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO SUPRA
Nerez
•

všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo

Rozmer skrinky
mm

600

500

450

400

BLANCO SUPRA

500-U

450-U

400-U

340-U

518 206

518 204

518 202

518 200

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

•

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

leštená nerez
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R 60

V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo), sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA

Nerezové koľajničky

Multifunkčný nerezový kôš

Odkvapkávacia vaňa s nerezovou
vložkou

BLANCO CARENA-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

235 906

223 297

513 485

pozri stranu 252

pozri stranu 307
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BLANCO SUPRA
Nerez
•
•

všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo

800

600

500

450

400

BLANCO SUPRA

340/340-U

500-U

450-U

400-U

340-U

519 716

518 205

518 203

518 201

518 199

175/175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

leštená nerez
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

R 60

V dodávke

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 2 x
3 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½'',
sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½'',
sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½'',
sada úchytov

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½'',
sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA

Nerezové koľajničky

Multifunkčný nerezový kôš

Odkvapkávacia vaňa s nerezovou
vložkou

BLANCO CARENA-S

BLANCO BOTTON II 30/2

235 906

223 297

513 485

pozri stranu 252

pozri stranu 309
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BLANCO SUPRA
Nerez
všestranný program
s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
• elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
• praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii
•
•

600

450

BLANCO SUPRA

500-IF/A R12

400-IF/A R12

526 355

526 353

175 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

V dodávke
Je možné za príplatok (na
objednávku) urobiť ďalší dodatočný
otvor.

500

20

440

400

500

60

60
540

20

400

R

R

R 60

12

20

12

Rádius vaničky

R

R

500

400

Hĺbka vaničky

20

leštená nerez

s excentrickým ovládaním
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3½'' sexcentrickým ovládaním
(tiahlo), sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým
ovládaním (tiahlo), sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA

Nerezové koľajničky

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

Skladacia podložka

BLANCO CARENA-S

BLANCO SOLON-IF

235 906

230 734

238 482

pozri stranu 252

pozri stranu 310
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BLANCO SUPRA
Nerez
všestranný program
s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
• elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
• praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii
•
•

600

450

BLANCO SUPRA

500-IF/A R12

400-IF/A R12

526 354

526 352

175 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

R

R

500

20

400

60

60

400

12

20

12
540

440

Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

20

R 60
20

Rádius vaničky

R

R

500

500

Hĺbka vaničky

400

leštená nerez

Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA

Nerezové koľajničky

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

Skladacia podložka

BLANCO CARENA-S

BLANCO SOLON-IF

235 906

230 734

238 482

pozri stranu 252

pozri stranu 310
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BLANCO SUPRA
Nerez
všestranný program
elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
• praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii
•
•

600

450

BLANCO SUPRA

500-IF R12

400-IF R12

526 351

526 350

175 mm

175 mm

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

IF - plochý okraj

20

R
12

440

60
440

20

60
540

R

R

R 60

400

12

Rádius vaničky

20

400

V dodávke

440

R

500

400

Hĺbka vaničky

20

leštená nerez

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA

Skladacia podložka

Multifunkčný nerezový kôš

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCO CARENA-S

BLANCO SOLON-IF

238 482

223 297

230 734

pozri stranu 252

pozri stranu 310
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BLANCODANA
Nerez
veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
široký priestor pre batériu
• atraktívny, moderný dizajn
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

Rozmer skrinky
mm

Nerezové
jednodrezy

BLANCODANA

600

450

6

45

525 323

525 322

158 mm

158 mm

Zabudovanie zhora

nerez
Hĺbka vaničky

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCODANA

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO DARAS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

517 666

pozri stranu 284

pozri stranu 310
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BLANCO RONDOSOL
Nerez
drez v nadčasovom dizajne
k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
• elegantný plochý okraj IF kzabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
•
•

450

Rozmer skrinky
mm
BLANCO RONDOSOL

450

450

514 647

513 306

513 307

165 mm

165 mm

165 mm

-IF

Nerezové
jednodrezy

IF - plochý okraj
Zabudovanie zhora
leštená nerez
Hĺbka vaničky

Výrez na plochý okraj pri montáži prvku
prečnievajúceho cez pracovnú plochu zvrchu

Montáž pod pracovnú dosku bez previsu,
výrez 424 mm.

Montáž pod pracovnú dosku bez previsu,
výrez 424 mm.

Informácie o výreze pri všetkých
montážnych procesoch možno nájsť po
stiahnutí z internetu

Údaje k výrezom pre všetky montážne
postupy nájdete medzi našimi súbormi na
stiahnutie na internete.

Údaje k výrezom pre všetky montážne
postupy nájdete medzi našimi súbormi na
stiahnutie na internete.

Zabudovanie do roviny
V dodávke

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'',
tesnenie

odtoková armatúra, výpusť so zátkou 1 ½'',
tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO RONDOSOL

Doska na krájanie z masívneho
buka

BLANCO MIDA-S

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 421

pozri stranu 276

pozri stranu 307
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BLANCO TIPO
Nerez
funkčný dizajn
priestranná vanička
• výpusť so sitkom 3½''
•
•

800

800

450

8

8 Compact

45

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

511 924

513 459

525 320

160/160 mm

170/170 mm

160 mm

Rozmer skrinky
mm

Nerezové
jednodrezy

BLANCO TIPO

Zabudovanie zhora

nerez
Hĺbka vaničky

V dodávke

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x
3 ½'', tesnenie

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x
3 ½'', tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3½''

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezový kôš na riad

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON II 30/2

218 313

220 573

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 309
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BLANCO TOP
Nerez
ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
obojstranne zabudovateľný
• 1 ½'' výpusť so zátkou
•
•

900

450

300

BLANCO TOP

EZ 8 x 4

EE 4 x 4

EE 3 x 4

500 372

501 065

501 067

150/150 mm

150 mm

150 mm

137 034

137 034

137 034

Nerezové
jednodrezy

Rozmer skrinky
mm

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
nerez
Hĺbka vaničky
odtoková armatúra

Dvojitú odtokovú armatúru prosím zvlášť
objednať.
Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmery výrezu: 842 x 417 mm

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.
Rozmery vaničky: 340 x 370 x 150 mm
Rozmery výrezu: 417 x 452 mm

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.
Rozmery vaničky: 240 x 370 x 150 mm
Rozmery výrezu: 312 x 452 mm

V dodávke

bez excentrického ovládania

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO TOP

Dvojitá výpusť s prepadom 1 ½''

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezový kôš na riad

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

137 034

225 685

514 238

pozri stranu 307
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Keramické
jednodrezy

PRÍJEMNÉ SPOJENIE
PRÍRODY A DIZAJNU.
Keramické vaničky BLANCO.
Keramické vaničky BLANCO vytvárajú príjemnú, útulnú
atmosféru. Očaria vás ich plynulé línie a sklenená
povrchová úprava.
Keramické vaničky BLANCO sú vhodné pre tradičné
aj moderné kuchyne. Vo farbách krištáľovo biela alebo
magnólia lesklá vytvára keramická vanička v kuchyni
priateľskú, pohostinnú atmosféru vo vidieckom štýle.
Vďaka modernému dizajnu alebo modernej interpretácii
vidieckych kuchýň pútajú keramické vaničky v čiernej a
bazaltovej farbe výnimočnú pozornosť.

krištáľovo biela, lesklá

magnólia, lesklá

bazalt

čierna

Mimoriadne vlastnosti keramických vaničiek BLANCO
PuraPlus:
• Neprekonateľne ľahká údržba
• Odolná voči nárazom pri každodennom používaní
• Odolná voči poškriabaniu a znečisteniu
• Plné farebné odtiene, v matnom alebo lesklom
prevedení
• Vyrobená tradičnými postupmi
• Teplovzdorná pri každodennom používaní
• Bezpečná pre potraviny a hygienická
• Odolná voči kyselinám obsiahnutým v potravinách
• Odolná voči svetlu – aj pri priamom slnečnom žiarení
Pravidelné interné kontroly kvality potvrdzujú vysoké
štandardy, ktoré sme si sami stanovili a zabezpečujú,
že sa na naše produkty môžete spoľahnúť.
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KERAMIKA V CENTRE
POZORNOSTI.
Najobľúbenejšie produktové rady z keramiky.

SUBLINE
Dizajnový rad drezov na zabudovanie zospodu pod
pracovnú dosku.
Kolekcia drezových vaničiek SUBLINE zahŕňa keramické
vaničky na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku.
Elegantné vaničky pre širšie možnosti usporiadania, pri ktorých
hrá hlavnú rolu pracovná doska.
Keramické vaničky SUBLINE sú k dispozícii vo všetkých
štyroch keramických farbách.

PALONA
Moderná keramická klasika s niečím navyše.
PALONA, naša puristická klasika z keramiky, ktorá pozostáva
z veľkej XL-vaničky s plynulo prechádzajúcim priestorom pre
batériu a poskytuje dostatok priestoru aj v prípade nedostatku
miesta. Vďaka plochému okraju sa PALONA dá výborne
integrovať do každého kuchynského prostredia.
PALONA je k dispozícii vo všetkých štyroch keramických
farbách.

VILLAE
Moderná hrana k tradičnému farmarskému štýlu.
Tradičná elegancia sa stretáva s moderným sofistikovaným
dizajnom. VILLAE prináša štýl farmárskeho domu, ktorý sa
bude perfektne hodiť k vašim potrebám bez kompromisov
v dizajne kuchyne. K dispozícii ako jeden veľký drez alebo
dvojité rovnaké drezy.
Sú to drezy elegantné, nadčasové, odolné a môže byť
samostatným dizajnovým prvkom.
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Keramické
jednodrezy

ETAGON
Poskytuje priestor na elegantnú brilantnosť.
Premyslené vaničky ETAGON s dvomi všestrannými
koľajničkami umožňujú paralelnú prácu na troch úrovniach.
Vďaka tomu sa zvyšuje komfort, efektivita a istota úspechu.
Keramické vaničky ETAGON sú k dispozícii vo všetkých
štyroch keramických farbách.

BLANCO ETAGON 500-U
Keramika PuraPlus
veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
• inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
• kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na
údržbu
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Keramické
jednodrezy

V dodávke
čierna

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 155

bazalt

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 154

krištáľovo biela, lesklá bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 149

magnólia, lesklá

525 150

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom
InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke

Technický nákres

Dve ETAGON nerezové
koľajničky
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
Hĺbka vaničky 200 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U

Doska na krájanie z masívneho
buka

Sklenená doska na krájanie strieborná

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO JANDORA-S

BLANCO SELECT II 60/3

514 544

227 699

226 189

pozri stranu 265

pozri stranu 297
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BLANCO ETAGON 6
Keramika PuraPlus
veľkorysá vanička s integrovanou úrovňou s funkciou umývacieho centra
integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
• inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
• kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na
údržbu
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora

čierna

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

525 162

bazalt

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

525 161

krištáľovo biela, lesklá s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

525 156

magnólia, lesklá

525 157

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Keramické
jednodrezy

V dodávke

Technický nákres

Dve ETAGON nerezové
koľajničky
dve ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním (tiahlo)
Hĺbka vaničky 215 mm
K dispozícií sú otvory pre kuchynskú batériu a excentrické ovládanie.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6

Multifunkčná nerezová miska

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCO JANDORA-S

BLANCO SELECT II XL 60/3

226 189

230 734

pozri stranu 265

pozri stranu 297
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BLANCO PALONA 6
Keramika PuraPlus
puristický dizajn pre nadčasové kuchyne
ploché vyhotovenie okraja drezu
• veľká, priestranná vanička s priestorom pre batériu
• doska na krájanie z masívneho buka s dvomi stabilnými možnosťami umiestnenia pre flexibilnú prácu ako voliteľné
príslušenstvo
• elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
• vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 60 cm
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora

Keramické
jednodrezy

V dodávke
čierna

s excentrickým ovládaním

524 738

bazalt

s excentrickým ovládaním

524 737

krištáľovo biela, lesklá s excentrickým ovládaním

524 731

magnólia, lesklá

524 732

s excentrickým ovládaním
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo)

Hĺbka vaničky 190 mm
K dispozícií sú otvory pre batériu a excentrické ovládanie.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO PALONA 6

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

Skladacia podložka

Súprava odtoku a prepadu,
čierna matná, pre jednodrezy

BLANCO JANDORA-S

BLANCO SELECT II 60/3

507 829

238 482

239 975

pozri stranu 265

pozri stranu 297
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BLANCO PANOR 60
Keramika
atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
elegantná kombinácia línií a rádiusov
• mimoriadne veľký objem vaničky
• ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
• vhodný pre spodné skrinky o šírke 60 cm
•

•

600

Modulové drezy montáž medzi dosky

mm
Rozmer skrinky
V dodávke
krištáľovo biela, lesklá bez excentrického ovládania

V dodávke

514 501
Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', 2 otvory

Keramické
jednodrezy

Hĺbka vaničky 190 mm
K dispozícií sú 2 otvory pre batériu a excentrické ovládanie. Spodná
strana bez glazúry.

BLANCO PANOR 60
Keramika
atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
elegantná kombinácia línií a rádiusov
• mimoriadne veľký objem vaničky
• ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
• vhodný pre spodné skrinky o šírke 60 cm
•

•

600

mm
Rozmer skrinky

Modulové drezy montáž medzi dosky
V dodávke

krištáľovo biela, lesklá bez excentrického ovládania
V dodávke

514 486
Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', 1 otvor
Hĺbka vaničky 190 mm
K dispozícií je otvor pre batériu. Spodná strana bez glazúry.

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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125

BLANCO VILLAE Farmhouse
Keramika
aktuálne tvary pre vkusný tradičný štýl vidieckeho domu
štýlové keramické drezy v lesklej krištáľovo bielej farbe
• dvojdrez pre 80 cm skrinku
•
•

Rozmer skrinky
mm
BLANCO VILLAE Farmhouse

800

800

Double

Single

525 164

525 163

195/195 mm

195 mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

krištáľovo biela, lesklá

Keramické
jednodrezy

Hĺbka vaničky

- min. šírka skriny: 800 mm
- vnútorná hĺbka drezu: 195/195 mm
- vonkajšia výška drezu: 220 mm
Podrobné údaje: poskytnutá šablóna
Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku
V dodávke

- min. šírka skriny: 800 mm
- vnútorná hĺbka drezu: 196 mm
- vonkajšia výška drezu: 220 mm
Podrobné údaje: poskytnutá šablóna
Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku
bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO VILLAE Farmhouse

BLANCO SINGOLO XL
pozri stranu 311
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BLANCO SUBLINE
Keramika PuraPlus
maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnej a montážnej technike
žiadna dodatočná námaha pri montáži
• vysoký komfort pri ošetrovaní keramiky
• nadčasovo elegantná, rovná geometria vaničky
• bohaté voliteľné príslušenstvo
• výpusť InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•

•

Rozmer skrinky
mm

600

600

450

BLANCO SUBLINE

350/150-U

500-U

375-U

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

čierna

523 747

523 740

523 732

bazalt

523 746

523 739

523 731

krištáľovo biela, lesklá

523 741

523 733

523 726

magnólia, lesklá

523 742

523 734

523 727

185/130 mm

185 mm

185 mm

Hĺbka vaničky

Keramické
jednodrezy

Vanička vľavo

Rádius vaničky
Upozornenie:
Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm.
Dodržujte montážne pokyny.

Upozornenie:
Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm.
Dodržujte montážne pokyny.

Upozornenie:
Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm.
Dodržujte montážne pokyny.

* V prípade potreby vynechajte stenu skrinky.
InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino
3 a ½'' a 1 ½'', sada úchytov

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino
3 ½'', sada úchytov

BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE

Doska na krájanie z masívneho
buka

Multifunkčná nerezová miska

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCOCULINA-S

BLANCO SOLON-IF

514 544

514 542

230 734

pozri stranu 232

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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KRÁSNE. ODOLNÉ.
S ĽAHKOU ÚDRŽBOU.

Silgranitové
drezy

Kuchynské drezy a vaničky z materiálu SILGRANIT®.

Silgranitové drezy sú obdivované na celom svete vďaka svojmu exkluzívnemu štýlu a dizajnovej farebnej palete.
Kuchyňa sa stala stredobodom našich bytov a odzrkadľuje náš životný štýl. V širokom spektre štýlov od osvedčenej klasiky až po
exkluzívne ocenené dizajny, ktoré sú k dispozícii v širokom spektre konfigurácií a veľkostí, nájdete ten správny drez či vaničku z
materiálu Silgranit pre každého zákazníka.

Vďaka kombinácii nádherného dizajnu a pôsobivo odolnej
a nenáročnej povrchovej úpravy je silgranitový drez prvou
voľbou pre trvalú radosť v kuchyni. Kuchynský silgranitový drez
je odolný a nepoškodí sa pri bežných domácich situáciách.

Silgranit je v kuchyni hrdina čistoty. Povrch je samozrejme
odolný voči potravinám a odpudzuje vodu, a preto sa veľmi
jednoducho čistí, keďže častice nečistôt sa nemôžu len tak
ľahko priľnúť. Okrem toho naša patentovaná ochranná formula
"Hygiene+Plus" znižuje tvorbu baktérií v priemere o 98%.
Rozhodnite sa pre drez alebo vaničku z materiálu Silgranit, aby
ste spríjemnili zákazníkom všedné dni v kuchyni.

Pravidelné interné kontroly kvality pri výrobe našich silgranitových drezov a jednodrezov potvrdzujú vysoké
štandardy, ktoré sme si stanovili a zaručujú, že sa môžete spoľahnúť na naše výrobky.
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KRÁSNE
FARBY.
Silgranitové
drezy

Objavte nádhernú paletu farieb materiálu SILGRANIT®.
Nádherné, hladké povrchy Silgranit sú k dispozícii v mnohých dizajnových farbách, ktoré nevyblednú. Farba je dôležitou
súčasťou nášho života, a to najmä v našej domácnosti. Ide o základný aspekt vnútorného zariadenia, farbu využívame ako
formu kreatívneho vyjadrenia. Sila farieb nám zdvíha náladu, zásobuje nás energiou, upokojuje a prebúdza nás.
Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si vďaka ponuke odtieňov Silgranit, v ktorých je náš sortiment vaničiek, drezov a batérií k
dispozícii, kuchyňu, ktorá vašich zákazníkov okúzli.

čierna

antracit

káva

tartufo

sivá skala

hliníková metalíza

šampáň

jasmín

biela

K dispozícii len na vybraných
modeloch

BLANCO ponúka vybrané drezy a vaničky betónovom
dizajne inšpirovanom modernou architektúrou.
Živá súhra matných, hodvábne matných oblastí a
individuálne farebné prechody robia každý drez v
betónovom štýle jedinečným!
beton-style
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O KUCHYNSKÝCH DREZOCH.
Niektoré z najobľúbenejších drezov z materiálu SILGRANIT®.

AXIA III
Dvojosá ergonómia.
Na splnenie najvyšších požiadaviek všedného dňa v kuchyni
ponúkajú drezy AXIA veľa komfortu a uľahčujú pracovné
postupy. V prípade drezovej vaničky AXIA III 6 S môžete dosku
na krájanie ľubovoľne posúvať po odkvapkávacej ploche a
vaničke a v kombinácii s multifunkčnou miskou na diagonálne
zavesenie získate pohodlnú stanicu na prípravu jedál.

Silgranitové
drezy

ZENAR
Nadčasová estetika s modernými funkciami.
Drezy ZENAR disponujú veľkou vaničkou, do ktorej sa ľahko
vojdú aj rozmerné kusy riadu alebo plechy na pečenie. O
komfort a atraktívnu estetiku sa stará plynulý prechod na
odkvapkávaciu plochu. Vďaka plochému okraju po celom
obvode a plynulému priestoru pre batériu sa nadčasová
elegancia vaničky ZENAR uplatní v každej kuchyni.
Modely ZENAR DampfgarPlus ponúkajú vynikajúce riešenie pre
bezproblémový priebeh prípravy jedál varením na pare.

ELON
Množstvo miesta v kompaktnej podobe.
Kuchynské drezy ELON vás nadchnú mimoriadnym vzhľadom
a veľkým priestorom aj napriek svojej kompaktnej veľkosti.
Sú mimoriadne vhodné aj do malej kuchyne. Zažite moderný,
vlnitý a dômyselný dizajn rodiny ELON.

METRA
Čistá línia s komfortom.
Vďaka dizajnu s rovnými líniami sa rodina drezov METRA
vizuálne vynikajúco hodí k najrôznejším kuchynským štýlom.
Plochý okraj sa dá perfektne integrovať do každého prostredia.
Vďaka veľkej a hlbokej vaničke a praktickej odkvapkávacej
časti ponúkajú priestranné drezy METRA obzvlášť veľa miesta.
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káva

tartufo

šampáň

jasmín

biela

hliníková
metalíza

sivá skala

antracit

čierna

beton-style

Farebná dostupnosť modelov v SILGRANIT®-e

ADON
AXIA III
COLLECTIS
DALAGO
DELTA II
ELON
ETAGON
FARON

Silgranitové
drezy

FAVUM
LEGRA
LEXA
METRA

*

PLEON
RONDOVAL
SITY
SONA
SUBLINE

*

SUBLINE SteelFrame
VINTERA
ZENAR
ZIA
*vybrané modely drezov sú k dispozícii
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BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT
výrazné kubistické usporiadanie
zvýšený okraj po celom obvode drezu
• symetrické usporiadanie drezu s centrálne umiestneným priestorom pre batériu
• viac priestoru za drezom vďaka redukovaným montážnym rozmerom
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• obojstranne zabudovateľný
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora
V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

525 837

antracit

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

525 347

biela

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

525 343

beton-style

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

525 298

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

Silgranitové
drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

Hĺbka vaničky 190/45 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ADON XL 6 S

Rohová miska

Multifunkčný nerezový kôš

Skladacia podložka

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

235 866

223 297

238 483

pozri stranu 234

pozri stranu 296
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO AXIA III 6 S-F
SILGRANIT
plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
• malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
• posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie
potravín do hrncov a misiek
• multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry, C-overflow prepadom a
InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou
V dodávke

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

Vanička vľavo

Vanička vpravo

čierna

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

525 853
525 852

525 855
525 854

antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 663
524 669

523 483
523 489

sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 664
524 670

523 484
523 490

hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 665
524 671

523 485
523 491

biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 666
524 672

523 486
523 492

jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 667
524 673

523 487
523 493

káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 668
524 674

523 488
523 494

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

600

Technický nákres

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so
sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku
alebo
sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x
3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

345

35

Sklenená doska na krájanie,
biela

470

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

15

Multifunkčná nerezová miska

345
500

990

23.5

180

15

Hĺbka vaničky 190/145 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S-F

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 234

pozri stranu 296
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BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT
plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
• malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
• posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie
potravín do hrncov a misiek
• multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry, C-overflow prepadom a
InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Silgranitové
drezy

V dodávke

Vanička vľavo

Vanička vpravo

čierna

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

525 849
525 848

525 851
525 850

antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 643
524 653

523 462
523 472

sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 644
524 654

523 463
523 473

hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 645
524 655

523 464
523 474

biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 647
524 657

523 466
523 477

jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 648
524 658

523 467
523 478

tartufo

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 650
524 660

523 469
523 480

káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

524 652
524 662

523 471
523 482

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Voliteľné príslušenstvo

Technický nákres

Sklenená doska na krájanie,
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so
sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku
alebo
sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x
3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku
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Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Hĺbka vaničky 190/145 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 234

pozri stranu 296

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT
plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
• malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
• posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie
potravín do hrncov a misiek
• výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická okrúhla odkvapkávacia plocha
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry, C-overflow prepadom a
InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
• zabudovateľné obojstranne
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

525 860
525 859

antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 520
523 526

sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 521
523 527

hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 522
523 528

biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 523
523 529

jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 524
523 530

káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 525
523 531
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

600

Technický nákres

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

440

470

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

23.5
15

15

Sklenená doska na krájanie,
biela

300

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

500

990

84
Hĺbka vaničky 190/45 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S-F

BLANCO AVONA-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 239

pozri stranu 296

135

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT
plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
• malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
• posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie
potravín do hrncov a misiek
• výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická okrúhla odkvapkávacia plocha
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, C-overflow prepadom a InFino odtokovou
armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
• zabudovateľné obojstranne
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

525 858
525 857

antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 500
523 510

sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 501
523 511

hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 502
523 512

biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 504
523 514

jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 505
523 515

tartufo

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 507
523 517

káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 509
523 519
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

Voliteľné príslušenstvo

136

440

470

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

23.5
20

20

Sklenená doska na krájanie,
biela

300

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

510

1000

84
Hĺbka vaničky 190/45 mm

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S

BLANCO AVONA-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 239

pozri stranu 296

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO AXIA III 5 S-F
SILGRANIT
plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
• malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
• posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín
do hrncov a misiek
• kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke
a C-overflow prepadom v okrúhlej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne
ľahká údržba
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

525 847
525 846

antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 225
523 231

sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 226
523 232

hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 227
523 233

biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 228
523 234

jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 229
523 235

káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 230
523 236
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Silgranitové
drezy

500

Technický nákres

Sklenená doska na krájanie,
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

Hĺbka vaničky 190/55 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S-F

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/2

233 739

pozri stranu 234

pozri stranu 300

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT
plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
• malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
• posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín
do hrncov a misiek
• kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke
a C-overflow prepadom v okrúhlej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne
ľahká údržba
•
•

500

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

525 845
525 844

antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 205
523 215

sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 206
523 216

hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 207
523 217

biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 209
523 219

jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 210
523 220

tartufo

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 212
523 222

káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 214
523 224
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Technický nákres

Sklenená doska na krájanie,
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

Hĺbka vaničky 190/40 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/2

233 739

pozri stranu 234

pozri stranu 300

138

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO AXIA III 45 S-F
SILGRANIT
plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
• malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
• posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do
hrncov a misiek
• kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a
C-overflow prepadom v okrúhlej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

525 843
525 842

antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 193
523 199

sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 194
523 200

hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 195
523 201

biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 196
523 202

jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 197
523 203

káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 198
523 204
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Silgranitové
drezy

450

Technický nákres

Sklenená doska na krájanie,
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

Hĺbka vaničky 190/20 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S-F

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 234

pozri stranu 300
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BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT
plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osi
dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
• malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
• posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do
hrncov a misiek
• kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a
C-overflow prepadom v okrúhlej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba
•
•

450

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

525 841
525 840

antracit

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 173
523 183

sivá skala

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 174
523 184

hliníková metalíza

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 175
523 185

biela

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 177
523 187

jasmín

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 178
523 188

tartufo

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 180
523 190

káva

s drevenou doskou
so sklenenou doskou

523 182
523 192
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie,
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

Voliteľné príslušenstvo
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Technický nákres

Hĺbka vaničky 190/20 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 234

pozri stranu 300

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCODELTA II-F
SILGRANIT
ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
priestranná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na
pečenie
• navrhnutý v modernom dizajne, odtok z odkvapkávacej plochy skrytý pod elegantnou guľatou
krytkou
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou
•

•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

V dodávke

Vanička vľavo

čierna

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

525 868

antracit

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 670

sivá skala

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 671

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 672

biela

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 673

jasmín

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 674

káva

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 675

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

900x900

Technický nákres

Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'' a 1 x 1 ½'' s
excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku
Hĺbka vaničky 185/130 mm
Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame
kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.
Výrez podľa šablóny.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II-F

Drevená doska na
krájanie z javora

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

232 841

223 297

pozri stranu 234

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

141

BLANCODELTA II
SILGRANIT
ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
priestranná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na
pečenie
• navrhnutý v modernom dizajne, odtok z odkvapkávacej plochy skrytý pod elegantnou guľatou
krytkou
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou
•

•

900x900

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Vanička vľavo

čierna

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

525 867

antracit

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 656

sivá skala

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 657

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 658

biela

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 660

jasmín

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 662

tartufo

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 666

káva

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 669

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'' a 1 x 1 ½'' s
excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku
Hĺbka vaničky 185/130 mm
Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame
kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.
Výrez podľa šablóny.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II

Drevená doska na
krájanie z javora

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINEE-S

BLANCO SOLON-IF

232 841

223 297

pozri stranu 234

pozri stranu 310
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus
SILGRANIT
ideálny drez navrhnutý špeciálne pre pracovné postupy pri varení parou
extra veľká vanička drezu s integrovanou hranou pre zavesenie parných
gastronádob
• drevená doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu pre ľahšie vkladanie potravín
do parných gastronádob
• priestranná odkvapkávacia plocha pre odkladanie parných gastronádob
• dve perforované parné gastronádoby pre varenie zeleniny, mäsa, rýb atď.
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou
V dodávke

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky
Vanička vpravo

čierna

s drevenou doskou

526 056

antracit

s drevenou doskou

524 082

sivá skala

s drevenou doskou

524 083

hliníková metalíza

s drevenou doskou

524 084

biela

s drevenou doskou

524 085

jasmín

s drevenou doskou

524 087

káva

s drevenou doskou

524 097
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

GN ⅓ parná nerezová nádoba,
dierovaná

Silgranitové
drezy

600

Technický nákres

GN ½ parná nerezová nádoba,
dierovaná

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, nerezová parná nádoba GN ⅓, nerezová parná nádoba GN ½,
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním
podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

pozri stranu 251

pozri stranu 296
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BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus
SILGRANIT
ideálny drez navrhnutý špeciálne pre pracovné postupy pri varení parou
extra veľká vanička drezu s integrovanou hranou pre zavesenie parných
gastronádob
• doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu pre ľahšie vkladanie
potravín do parných gastronádob
• priestranná odkvapkávacia plocha pre odkladanie parných gastronádob
• dve perforované parné gastronádoby pre varenie zeleniny, mäsa,
rýb atď.
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom
C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná
a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Zabudovanie pod
pracovnú dosku
Vanička vpravo

čierna

s drevenou doskou

526 054

antracit

s drevenou doskou

524 052

sivá skala

s drevenou doskou

524 053

hliníková metalíza

s drevenou doskou

524 054

biela

s drevenou doskou

524 056

jasmín

s drevenou doskou

524 057

tartufo

s drevenou doskou

524 059

káva

s drevenou doskou

524 065
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

GN ⅓ parná nerezová nádoba,
dierovaná

Technický nákres

GN ½ parná nerezová nádoba,
dierovaná

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, nerezová parná nádoba GN ⅓, nerezová parná nádoba GN ½,
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním
podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo
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BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

BLANCO CARENA-S Vario

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

pozri stranu 251

pozri stranu 296

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT
mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
• funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a výpusťou
InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• plochý okraj okolo celého drezu
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou
V dodávke

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

Vanička vľavo

Vanička vpravo

čierna

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526 065

526 068

antracit

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 924

523 902

sivá skala

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 926

523 903

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 928

523 904

biela

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 929

523 905

jasmín

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 931

523 906

káva

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 933

523 908

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

600

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3

229 411

223 077

pozri stranu 234

pozri stranu 297

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT
mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
• funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a výpusťou
InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• plochý okraj okolo celého drezu
•
•

600

mm
Rozmer skrinky
V dodávke

Silgranitové
drezy

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
Vanička vľavo

Vanička vpravo

čierna

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526 059

526 062

antracit

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 994

523 964

sivá skala

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 996

523 965

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 998

523 966

biela

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

524 001

523 968

jasmín

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

524 003

523 969

tartufo

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

524 007

523 971

káva

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

524 011

523 973

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO BOTTON II 30/2

229 411

223 077

pozri stranu 234

pozri stranu 309
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT
kompaktné vonkajšie rozmery poskytujú veľa komfortu v obmedzenom priestore
mimoriadne veľká vanička a malá odkvapkávacia plocha
• funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• kvalitné vyhotovenie s bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
•

•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vpravo

čierna

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526 052

antracit

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 774

sivá skala

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 775

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 776

biela

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 778

jasmín

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 779

tartufo

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 782

káva

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 784

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

600

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie,
čierna

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/2

233 679

233 677

223 077

pozri stranu 234

pozri stranu 297

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

147

BLANCO ZENAR 5 S-F
SILGRANIT
mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
• funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino –
elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• plochý okraj okolo celého drezu
•
•

500

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

Silgranitové
drezy

V dodávke

Vanička vpravo

čierna

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526 049

antracit

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 873

sivá skala

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 874

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 875

biela

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 876

jasmín

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 877

káva

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 878

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S-F

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie z čierneho
satinovaného skla

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/2

229 421

224 629

223 077

pozri stranu 234

pozri stranu 300
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BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT
mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
• funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino –
elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• plochý okraj okolo celého drezu
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vpravo

čierna

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526 046

antracit

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 934

sivá skala

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 935

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 936

biela

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 938

jasmín

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 939

tartufo

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 941

káva

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 943

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

500

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie z čierneho
satinovaného skla

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 50/2

229 421

224 629

223 077

pozri stranu 234

pozri stranu 300
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BLANCO ZENAR 45 S-F
SILGRANIT
mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
• funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
• plochý okraj okolo celého drezu
•
•

450

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

Silgranitové
drezy

V dodávke

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky

Vanička vľavo

Vanička vpravo

čierna

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526 040

526 043

antracit

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 832

523 811

sivá skala

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 833

523 813

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 834

523 815

biela

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 836

523 816

jasmín

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 837

523 817

káva

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 839

523 818

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S-F

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie z čierneho
satinovaného skla

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 45/2

229 421

224 629

223 077

pozri stranu 234

pozri stranu 300
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BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT
mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
• funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino –
elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• plochý okraj okolo celého drezu
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vľavo

Vanička vpravo

čierna

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

526 034

526 037

antracit

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 850

523 781

sivá skala

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 851

523 785

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 852

523 786

biela

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 854

523 788

jasmín

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 855

523 790

tartufo

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 859

523 796

káva

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva

523 861

523 798

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

860

400

48.5

43.5

345
510

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

Silgranitové
drezy

450

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie z čierneho
satinovaného skla

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 45/2

229 421

224 629

223 077

pozri stranu 234

pozri stranu 300

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

151

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
inovatívna koncepcia pre optimálnu organizáciu prípravy jedál
veľkorysý funkčný drez s centrálnou úložnou vaničkou
• moderná forma s jasnými líniami a elegantným, plochým okrajom
• navyše praktická výlevka
• voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho javora na priame pridávanie potravín do
uskladňovacej misky
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Vanička vpravo

čierna

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

525 866

antracit

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 344

sivá skala

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 345

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 346

biela

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 348

jasmín

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 349

tartufo

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 351

káva

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

523 353

V dodávke

InFino s excentrickým
ovládaním

Technický nákres

Uskladňovacia miska s vekom

čierna plastová úložná miska s vekom, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' a 1½'' s
excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku
Hĺbka vaničky 190/155/45 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO COLLECTIS 6 S

Drevená doska na
krájanie z javora

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

235 844

pozri stranu 257

pozri stranu 296
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BLANCO LEXA 9 E
SILGRANIT
moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
• priestranná hlavná vanička s prídavnou vaničkou
• elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• veľkorysý priestor na batériu umožňuje osadiť tiež napr. dávkovač saponátu
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vľavo

čierna

s excentrickým ovládaním

525 910

antracit

s excentrickým ovládaním

524 990

sivá skala

s excentrickým ovládaním

524 991

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním

524 992

biela

s excentrickým ovládaním

524 994

jasmín

s excentrickým ovládaním

524 995

tartufo

s excentrickým ovládaním

524 997

káva

s excentrickým ovládaním

524 999

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

900x900

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/130 mm
Výrez podľa šablóny.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 9 E

540

260

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

225 362

210 521

223 297

pozri stranu 257

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

153

BLANCO LEXA 8 S
SILGRANIT
moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
• priestranná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
• elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• obojstranne zabudovateľný
•
•

800

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s excentrickým ovládaním

525 908

antracit

s excentrickým ovládaním

524 970

sivá skala

s excentrickým ovládaním

524 971

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním

524 972

biela

s excentrickým ovládaním

524 974

jasmín

s excentrickým ovládaním

524 975

tartufo

s excentrickým ovládaním

524 977

káva

s excentrickým ovládaním

524 979

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre 1 vaničku

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 257

pozri stranu 310
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BLANCO LEXA 6 S
SILGRANIT
moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
• priestranná hlavná vanička s prídavnou vaničkou a perforovanou nerezovou
miskou
• elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• obojstranne zabudovateľný
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

525 903

antracit

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 930

sivá skala

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 931

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 932

biela

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 934

jasmín

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 935

tartufo

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 937

káva

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 939

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

600

Technický nákres

Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým
ovládaním pre hlavnú vaničku
podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/145 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 60/2

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 257

pozri stranu 297
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BLANCO LEXA 5 S
SILGRANIT
moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
• priestranná vanička
• elegantná odkvapkávacia plocha s praktickým prehĺbeným prídavným odtokom
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• obojstranne zabudovateľný
•
•

500

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s excentrickým ovládaním

525 902

antracit

s excentrickým ovládaním

524 920

sivá skala

s excentrickým ovládaním

524 921

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním

524 922

biela

s excentrickým ovládaním

524 924

jasmín

s excentrickým ovládaním

524 925

tartufo

s excentrickým ovládaním

524 927

káva

s excentrickým ovládaním

524 929

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/50 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 5 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 50/2

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 257

pozri stranu 300
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BLANCO LEXA 45 S
SILGRANIT
moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
• priestranná vanička
• elegantná odkvapkávacia plocha spekne tvarovaným prídavným odtokom
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• obojstranne zabudovateľný
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s excentrickým ovládaním

525 900

antracit

s excentrickým ovládaním

524 900

sivá skala

s excentrickým ovládaním

524 901

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním

524 902

biela

s excentrickým ovládaním

524 904

jasmín

s excentrickým ovládaním

524 905

tartufo

s excentrickým ovládaním

524 907

káva

s excentrickým ovládaním

524 909

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

450

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 45 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINUS

BLANCO SELECT II 45/2

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 260

pozri stranu 300
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BLANCO LEXA 40 S
SILGRANIT
moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
• najväčšia možná priamočiara vanička vhodná dospodnej skrinky o šírke 40 cm
• elegantná odkvapkávacia plocha spekne tvarovaným prídavným odtokom
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
• k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
• obojstranne zabudovateľný
•
•

400

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s excentrickým ovládaním

525 897

antracit

s excentrickým ovládaním

524 880

sivá skala

s excentrickým ovládaním

524 881

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním

524 882

biela

s excentrickým ovládaním

524 884

jasmín

s excentrickým ovládaním

524 885

tartufo

s excentrickým ovládaním

524 887

káva

s excentrickým ovládaním

524 889

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 40 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO KANO

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 275

pozri stranu 310
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BLANCO LEXA 8 S
SILGRANIT
moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
• priestranná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
• elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
• kvalitné vyhotovenie s výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na
údržbu
• obojstranne zabudovateľný
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Obojstranný drez

čierna

bez excentrického ovládania

525 909

antracit

bez excentrického ovládania

524 980

sivá skala

bez excentrického ovládania

524 981

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

524 982

biela

bez excentrického ovládania

524 984

jasmín

bez excentrického ovládania

524 985

tartufo

bez excentrického ovládania

524 987

káva

bez excentrického ovládania

524 989

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke

Silgranitové
drezy

800

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 257

pozri stranu 310
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BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT
moderný priamočiary dizajn
obľúbené atraktívne línie
• výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na
umývanie
• prídavná vanička s nerezovou miskou pre najvyšší komfort pri práci
• účelnú odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
• estetický ploché prevedenie okraja
• obojstranne zabudovateľný
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

bez excentrického ovládania

525 927

antracit

bez excentrického ovládania

513 230

sivá skala

bez excentrického ovládania

518 878

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

513 222

biela

bez excentrického ovládania

513 223

jasmín

bez excentrického ovládania

513 224

tartufo

bez excentrického ovládania

517 355

káva

bez excentrického ovládania

515 046

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/145 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SELECT II 60/3

218 313

217 611

217 796

pozri stranu 243

pozri stranu 297
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BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT
moderný priamočiary dizajn
obľúbené atraktívne línie
• výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
• odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
• estetický ploché prevedenie okraja
• obojstranne zabudovateľný
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Obojstranný drez

čierna

bez excentrického ovládania

525 930

antracit

bez excentrického ovládania

515 142

sivá skala

bez excentrického ovládania

518 880

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

515 135

biela

bez excentrického ovládania

515 136

jasmín

bez excentrického ovládania

515 137

tartufo

bez excentrického ovládania

517 359

káva

bez excentrického ovládania

515 143

beton-style

bez excentrického ovládania

525 316

V dodávke

Silgranitové
drezy

600

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO METRA XL 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SELECT II 60/3

218 313

217 611

235 866

pozri stranu 243

pozri stranu 297
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BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT
moderný priamočiary dizajn
obľúbené atraktívne línie
• výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na
umývanie
• odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
• estetický ploché prevedenie okraja
• obojstranne zabudovateľný
•
•

500

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

bez excentrického ovládania

525 919

antracit

bez excentrického ovládania

513 212

sivá skala

bez excentrického ovládania

518 872

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

513 204

biela

bez excentrického ovládania

513 205

jasmín

bez excentrického ovládania

513 206

tartufo

bez excentrického ovládania

517 349

káva

bez excentrického ovládania

515 042

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 5 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO ANTAS-S

BLANCO SELECT II 50/2

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 271

pozri stranu 300
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BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT
moderný priamočiary dizajn
obľúbené atraktívne línie
• výnimočne priestranná vanička v malom priestore
• odkvapkávaciu plochu so zabudovaným odtokom možno použiť aj ako pracovnú plochu
• estetický ploché prevedenie okraja
• obojstranne zabudovateľný
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Obojstranný drez

čierna

bez excentrického ovládania

525 915

antracit

bez excentrického ovládania

513 194

sivá skala

bez excentrického ovládania

518 869

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

513 186

biela

bez excentrického ovládania

513 187

jasmín

bez excentrického ovládania

513 188

tartufo

bez excentrického ovládania

517 346

káva

bez excentrického ovládania

515 039

beton-style

bez excentrického ovládania

525 312

V dodávke

Silgranitové
drezy

450

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

BLANCO ALTA Compact

BLANCO SELECT II 45/2

218 313

217 611

235 866

pozri stranu 244

pozri stranu 300
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BLANCO METRA 45 S Compact
SILGRANIT
moderný priamočiary dizajn
obľúbené atraktívne línie
• výnimočne priestranná vanička v malom priestore
• malá odkvapkávacia plocha so zabudovaným odtokom
• estetický ploché prevedenie okraja
• obojstranne zabudovateľný s možnosťou zabudovania pod pracovnú dosku
•
•

450

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

bez excentrického ovládania

525 912

antracit

bez excentrického ovládania

519 561

sivá skala

bez excentrického ovládania

519 562

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

519 563

biela

bez excentrického ovládania

519 565

jasmín

bez excentrického ovládania

519 566

tartufo

bez excentrického ovládania

519 569

káva

bez excentrického ovládania

519 570

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S Compact

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

BLANCO KANO

BLANCO SELECT II 45/2

218 313

217 611

235 866

pozri stranu 275

pozri stranu 300
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BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT
atraktívny dizajn s čistými líniami
moderný priamočiary dizajn
• optimálne využitie priestoru v rohu vďaka veľkej hlavnej vaničke a priestornej prídavnej vaničke
• odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
• estetický ploché prevedenie okraja
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vpravo

čierna

bez excentrického ovládania

525 938

antracit

bez excentrického ovládania

515 576

sivá skala

bez excentrického ovládania

518 888

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

515 567

biela

bez excentrického ovládania

515 568

jasmín

bez excentrického ovládania

515 569

tartufo

bez excentrického ovládania

517 367

káva

bez excentrického ovládania

515 573

V dodávke

Silgranitové
drezy

900x900

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/130 mm
Výrez podľa šablóny.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9 E

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

BLANCO AVONA-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

235 866

pozri stranu 239

pozri stranu 310
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BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT
moderný priamočiary dizajn
obľúbené atraktívne línie
• maximálne využitie priestoru vďaka veľkej hlavnej vaničke a priestornej prídavnej
vaničke
• odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
• estetický ploché prevedenie okraja
• obojstranne zabudovateľný
•
•

800

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora

Silgranitové
drezy

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

bez excentrického ovládania

525 934

antracit

bez excentrického ovládania

513 071

sivá skala

bez excentrického ovládania

518 884

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania

513 063

biela

bez excentrického ovládania

513 064

jasmín

bez excentrického ovládania

513 065

tartufo

bez excentrického ovládania

517 357

káva

bez excentrického ovládania

515 048

V dodávke

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického
ovládania.
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO METRA 8 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Rohová miska

BLANCO AVONA-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

218 313

217 611

235 866

pozri stranu 239

pozri stranu 304
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BLANCO FARON XL 6 S
SILGRANIT
tradičné štýlové prvky s modernou interpretáciou
jemná profilová hrana ako charakteristická črta stvárnenia pri okraji drezu a dosky
na krájanie
• dvojité žliabky podčiarkujú vidiecky charakter
• veľkorysá XL-vanička
• voliteľná doska na krájanie z masívneho jaseňa, k dispozícii aj s ornamentálnym dekorom;
možnosť variabilného umiestnenia na odkvapkávacej ploche a vaničke
• kvalitné vybavenie s excentrickým ovládaním odtoku, prepadom C-overflow a výpusťou InFino
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

V dodávke

Obojstranný drez

čierna

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

525 895
525 896

antracit

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

524 783
524 803

sivá skala

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

524 784
524 804

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

524 785
524 805

biela

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

524 787
524 807

jasmín

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

524 788
524 808

tartufo

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

524 790
524 810

káva

s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva
bez excentrického ovládania, bez príslušenstva

524 792
524 812

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Silgranitové
drezy

600

Technický nákres

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa
237 118

BLANCO UNIT s BLANCO FARON XL 6 S

Kompozitná doska na
krájanie z jaseňa, ornamentový
dekor
237 591

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO LIVIA-S

BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 237

pozri stranu 297
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BLANCO ELON XL 6 S-F
SILGRANIT
kompaktný jednovaničkový drez aj pre malé kuchyne
praktická a komfortná XL vanička
• inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
• moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
• viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne
jednoduchá na údržbu
• bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
• obojstranne zabudovateľný
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny
s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu
pod okraj dosky
Obojstranný drez

čierna

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

525 884

antracit

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 854

sivá skala

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 855

hliníková metalíza

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 856

biela

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 857

jasmín

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 858

káva

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom

524 859

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres

Odkvapkávacia nerezová
mriežka
odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým
ovládaním
podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ELON XL 6 S-F

175

435

Silgranitové
drezy

V dodávke

73

Multifunkčná nerezová miska

Multifunkčný nerezový kôš

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

BLANCO ALTA-S Compact

BLANCO SELECT II XL 60/3
Orga

227 689

223 297

507 829

pozri stranu 243

pozri stranu 296
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BLANCO ELON
SILGRANIT
kompaktný jednovaničkový drez
praktická a komfortná XL vanička
• inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej
mriežky
• moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
• viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia
• kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a
mimoriadne jednoduchá na údržbu
• bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
• obojstranne zabudovateľný
•
•

800

600

450

XL 8 S

XL 6 S

45 S

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

čierna

525 885

525 882

525 879

antracit

524 860

524 834

524 814

sivá skala

524 861

524 835

524 815

hliníková metalíza

524 862

524 836

524 816

biela

524 864

524 838

524 818

jasmín

524 865

524 839

524 819

tartufo

524 867

524 841

524 821

káva

524 869

524 843

524 823

190 mm

190 mm

190 mm

Rozmer skrinky
mm
BLANCO ELON
Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Hĺbka vaničky

Silgranitové
drezy

Zabudovanie zhora

podfrézované otvory na vyklepnutie

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke
odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra, výpusť so sitkom
InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Odkvapkávacia nerezová
mriežka

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ELON

435

175

73

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

227 689

pozri stranu 257

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO ELON
SILGRANIT
kompaktný jednovaničkový
praktická a komfortná XL vanička
• inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej
mriežky
• moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
• viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia
• kvalitné vyhotovenie s výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
• bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
• obojstranne zabudovateľný
•
•

800

600

450

XL 8 S

XL 6 S

45 S

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

čierna

525 886

525 883

525 880

antracit

524 870

524 844

524 824

sivá skala

524 871

524 845

524 825

hliníková metalíza

524 872

524 846

524 826

biela

524 874

524 848

524 828

jasmín

524 875

524 849

524 829

tartufo

524 877

524 851

524 831

káva

524 879

524 853

524 833

190 mm

190 mm

190 mm

Rozmer skrinky
mm
BLANCO ELON
Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Silgranitové
drezy

Zabudovanie zhora

Hĺbka vaničky

podfrézované otvory na vyklepnutie

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

V dodávke
odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra, výpusť so sitkom
InFino 3 ½''

Odkvapkávacia nerezová
mriežka

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ELON

435

175

73

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčná nerezová miska

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

227 689

pozri stranu 257

pozri stranu 310
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BLANCO SITY XL 6 S kiwi
SILGRANIT
moderná vanička s inovatívne stvárnenou odkvapkávacou plochou
veľkorysá XL-vanička
• atraktívna sada príslušenstva v akcentujúcej farbe kiwi ako súčasť balenia
• sada príslušenstva tvarom a funkciou dokonale prispôsobená drezu: variabilne polohovateľná,
flexibilná doska na krájanie SITYPad a zavesiteľná miska SITYBox
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vpravo

čierna

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 968

antracit

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 060

sivá skala

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 061

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 062

biela

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 063

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

Technický nákres

Silgranitové
drezy

V dodávke

SITYPad kiwi

SITYBox kiwi

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½''
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S kiwi

BLANCO VIU-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 253

pozri stranu 296
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BLANCO SITY XL 6 S orange
SILGRANIT
moderná vanička s inovatívne stvárnenou odkvapkávacou plochou
veľkorysá XL-vanička
• atraktívna sada príslušenstva v akcentujúcej farbe orange ako súčasť balenia
• sada príslušenstva tvarom a funkciou dokonale prispôsobená drezu: variabilne polohovateľná,
flexibilná doska na krájanie SITYPad a zavesiteľná miska SITYBox
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vpravo

čierna

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 967

antracit

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 056

sivá skala

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 057

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 058

biela

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 059

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

Technický nákres

Silgranitové
drezy

V dodávke

SITYPad orange

SITYBox orange

SITYPad lemon, SITYBox lemon, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½''
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

172

BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S orange

BLANCO VIU-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 253

pozri stranu 296

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO SITY XL 6 S lemon
SILGRANIT
moderná vanička s inovatívne stvárnenou odkvapkávacou plochou
veľkorysá XL-vanička
• atraktívna sada príslušenstva v akcentujúcej farbe lemon ako súčasť balenia
• sada príslušenstva tvarom a funkciou dokonale prispôsobená drezu: variabilne polohovateľná,
flexibilná doska na krájanie SITYPad a zavesiteľná miska SITYBox
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vpravo

čierna

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 966

antracit

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 052

sivá skala

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 053

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 054

biela

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 055

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

Technický nákres

Silgranitové
drezy

V dodávke

SITYPad lemon

SITYBox lemon

SITYPad lemon, SITYBox lemon, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½''
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S lemon

BLANCO VIU-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 253

pozri stranu 296
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BLANCO SITY XL 6 S lava grey
SILGRANIT
moderná vanička s inovatívne stvárnenou odkvapkávacou plochou
veľkorysá XL-vanička
• atraktívna sada príslušenstva v akcentujúcej farbe lava grey ako súčasť balenia
• sada príslušenstva tvarom a funkciou dokonale prispôsobená drezu: variabilne polohovateľná,
flexibilná doska na krájanie SITYPad a zavesiteľná miska SITYBox
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora
V dodávke

Vanička vpravo

čierna

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 965

antracit

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 048

sivá skala

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 049

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 050

biela

bez excentrického ovládania, s príslušenstvom

525 051

InFino manuálna bez
excentrického ovládania

Technický nákres

Silgranitové
drezy

V dodávke

SITYPad lava grey

SITYBox lava grey

SITYPad lava grey, SITYBox lava grey, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½''
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo
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BLANCO UNIT s BLANCO SITY XL 6 S lava grey

BLANCO VIU-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 253

pozri stranu 296

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO SONA 6 S
SILGRANIT
moderný a jedinečný vzhľad
pohodlná manipulácia vďaka priestrannej hlavnej vaničke a praktickej prídavnej
vaničke
• veľkorysá, výrazne tvarovaná plocha pre batériu
• špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 60 cm
• objostranne zabudovateľný
•
•

mm
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Zabudovanie zhora
V dodávke

Obojstranný drez

čierna

bez excentrického ovládania, s miskou

525 974

antracit

bez excentrického ovládania, s miskou

519 680

sivá skala

bez excentrického ovládania, s miskou

519 681

hliníková metalíza

bez excentrického ovládania, s miskou

519 682

biela

bez excentrického ovládania, s miskou

519 683

jasmín

bez excentrického ovládania, s miskou

519 684

tartufo

bez excentrického ovládania, s miskou

519 687

káva

bez excentrického ovládania, s miskou

519 688

V dodávke

Silgranitové
drezy

600

Technický nákres

Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/120 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO SONA 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 274

pozri stranu 307

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO SONA
SILGRANIT
moderný a jedinečný vzhľad
dve rovnako veľké priestranné vaničky pre vysoký komfort pri umývaní
• harmonicky integrovaný a prehĺbený prídavný odtok z materiálu SILGRANIT
• veľkorysá, výrazne profilovaná plocha pre batériu
• špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 80 cm
• objostranne zabudovateľný
•
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

500

450

BLANCO SONA

8S

6S

XL 6 S

5S

45 S

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

čierna

525 979

525 975

525 977

525 972

525 970

antracit

519 698

519 852

519 689

519 671

519 662

sivá skala

519 699

519 853

519 690

519 672

519 663

hliníková metalíza

519 700

519 854

519 691

519 673

519 664

biela

519 701

519 855

519 692

519 674

519 665

jasmín

519 702

519 856

519 693

519 675

519 666

tartufo

519 705

519 858

519 696

519 678

519 669

káva

519 706

519 859

519 697

519 679

519 670

190/190 mm

190/120 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Silgranitové
drezy

Zabudovanie zhora

Hĺbka vaničky

podfrézované otvory na vyklepnutie
Na montáž v spodnej časti Na montáž v spodnej časti Na montáž v spodnej časti
sú potrebné špeciálne
sú potrebné špeciálne
sú potrebné špeciálne
upevňovacie prvky.
upevňovacie prvky.
upevňovacie prvky.
V dodávke

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 2 x
3 ½''

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 2 x
3 ½''

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½''

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½''

BLANCO UNIT s BLANCO SONA

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO KANO-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 274

pozri stranu 310
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BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT
moderný dizajn s čistými líniami
symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
• veľmi priestranná vanička umiestnená uprostred s malými rohovými zaobleniami
• kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANIT-u s integrovaným
odtokom
• vhodné pre zabudovanie do rohu i do rovnej linky
•
•

900x900

Rozmer skrinky
mm
BLANCO ZIA 9 E
Zabudovanie pod
pracovnú dosku
Zabudovanie zhora

čierna

526 031

antracit

514 764

hliníková metalíza

514 757

biela

514 758

jasmín

514 759

šampáň

514 760

káva

515 074

Hĺbka vaničky

Silgranitové
drezy

Vanička uprostred

180/27 mm

podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''
Poznámka k inštalácii :
Výrez podľa šablóny.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9 E

Multifunkčný nerezový kôš

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO SOLON-IF

223 297

507 829

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO ZIA
SILGRANIT
moderný dizajn s čistými líniami
rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
• charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo
forme rámu
• veľká dvojvanička s odkvapkávacou plochou ponúkajú komfortný priestor
• klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania
•
•

800

600

600

600

500

8S

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

5S

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

čierna

526 027

526 021

526 024

526 019

526 016

antracit

515 605

514 748

517 568

523 273

520 511

hliníková metalíza

515 596

514 741

517 569

523 275

520 513

biela

515 597

514 742

517 571

523 277

520 515

jasmín

515 598

514 743

517 572

523 278

520 516

šampáň

515 599

514 744

517 573

523 279

520 517

káva

515 602

515 072

517 577

523 282

520 519

190/190 mm

190/140 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Rozmer skrinky
mm
BLANCO ZIA
Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Silgranitové
drezy

Zabudovanie zhora

Hĺbka vaničky

podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 2 x
3 ½''

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 2 x
3 ½''

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½''

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½''

BLANCO UNIT s BLANCO ZIA

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

BLANCO KANO-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

223 297

pozri stranu 274

pozri stranu 310
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BLANCO ZIA
SILGRANIT
moderný dizajn s čistými líniami
rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
• charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
• veľmi priestranná vanička
• komfortný prídavný odtok
• klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania
•
•

450

450

450

400

45 S

45 S Compact

45 SL

40 S

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

čierna

526 013

526 009

526 011

526 006

antracit

514 732

524 721

516 748

516 918

hliníková metalíza

514 725

524 723

516 739

516 919

biela

514 726

524 725

516 740

516 922

jasmín

514 727

524 726

516 741

516 923

šampáň

514 728

524 727

516 742

516 924

káva

515 070

524 730

516 745

516 927

190 mm

190 mm

190 mm

Rozmer skrinky
mm
BLANCO ZIA
Zabudovanie pod
pracovnú dosku

Hĺbka vaničky

Silgranitové
drezy

Zabudovanie zhora

190 mm
615

15

500

450
15

25

345

500

podfrézované otvory na vyklepnutie

25

450

860

335

V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO UNIT s BLANCO ZIA

BLANCO KANO

BLANCO BOTTON II 30/2

pozri stranu 275

pozri stranu 309
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BLANCO LEGRA
SILGRANIT
klasické línie kombinované s modernými funkciami
veľkorysá dvojvanička a odkvapkávacia plocha poskytuje dostatok priestoru
• pohodlné, paralelné používanie oboch rovnako veľkých vaničiek
• obojstranne zabudovateľný
•
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

600

450

BLANCO LEGRA

8S

6S

XL 6 S

6 S Compact

45 S

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

čierna

526 088

526 086

526 087

526 085

526 083

antracit

523 163

522 207

523 326

521 302

522 201

hliníková metalíza

523 164

522 208

523 327

521 303

522 202

biela

523 165

522 209

523 328

521 304

522 203

jasmín

523 166

522 210

523 329

521 305

522 204

522 211

523 330

521 306

522 205

523 168

522 212

523 331

521 307

522 206

190/190 mm

190/135 mm

190 mm

190/130 mm

190 mm

Silgranitové
drezy

Zabudovanie zhora

šampáň
káva
Hĺbka vaničky

podfrézované otvory na vyklepnutie

V dodávke

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 2 x
3 ½''

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½''

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 2 x
3 ½''

odtoková armatúra,
výpusť so sitkom 3 ½''

BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

BLANCO MIDA-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

507 829

pozri stranu 276

pozri stranu 310
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BLANCO FAVUM
SILGRANIT
nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
extra veľká vanička a veľká odkvapkávacia plocha s harmonicky integrovaným
prepadom
• úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
• maximálne využitie priestoru
• obojstranne zabudovateľný
•
•

Rozmer skrinky
mm

600

450

BLANCO FAVUM

XL 6 S

45 S

Obojstranný drez

Obojstranný drez

čierna

526 082

526 081

antracit

524 233

524 227

hliníková metalíza

524 234

524 228

biela

524 235

524 229

jasmín

524 236

524 230

káva

524 238

524 232

180 mm

180 mm

Hĺbka vaničky

V dodávke

Silgranitové
drezy

Zabudovanie zhora

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO FAVUM

Doska na krájanie z masívneho
buka

BLANCO MIDA-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

225 685

pozri stranu 276

pozri stranu 308

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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KLASICKÉ. NADČASOVÉ.
KRÁSNE.

Nerezové drezy

Drezy a vaničky z nerezu.

Nerezové drezy sú nadčasové a elegantné a v rámci plánovania kuchýň sú najčastejšou voľ bou. Okrem ideálnych
vlastností na prípravu potravín alebo čistenie kuchynských pomôcok ponúka nerez ešte omnoho viac. Čaká na vás množstvo
rozličných tvarov a funkcií, ako veľké alebo skôr užšie vaničkové rádiusy, rôzne hĺbky vaničky a najrozmanitejšie geometrie drezu.
Široký sortiment nerezových modelov BLANCO ponúka rozmanité možnosti pri voľbe toho správneho drezu. Lebo neutrálna
farebnosť nerezu sa dá harmonicky integrovať do každého priestoru v kuchyni.

Nerez presvedčí predovšetkým svojimi hygienickými
vlastnosťami. Jeho povrch je hladký a bez pórov, vďaka
čomu sa ľahko čistí. Vďaka prirodzenej odolnosti voči bežným
kyselinám a škvrnám v domácnosti, ako je napr. káva, čaj,
ovocie alebo zelenina, je ideálny na každodenné používanie.
Prémiová kvalita nerezu BLANCO tiež prispieva k bezpečnej
príprave potravín v dreze.

182

Nerez je robustný. Ak vám do drezu omylom spadne tanier
alebo váza, nerozbije sa tak jednoducho. Ani horúce hrnce či
vyliatie vriacej vody teplovzdornému povrchu drezu neublížia.
Drez si uchová svoju hodnotu a brilantnosť po celé desaťročia,
a to pri minimálnej starostlivosti.

CLARONLINE.

Nerezové drezy

Elegantne čistý dizajn nerezových drezov a vaničiek.

Čistá elegancia kolekcie BLANCO CLARON kombinuje pôsobivý vzhľad s funkčnosťou. Štýlový dizajn vaničiek a drezov
vyznačujúcich sa charakteristickými rohovými rádiusmi len 10 mm pôsobí nadmieru elegantne a harmonicky zapadá do
moderných, minimalistických domácností.
Produkty rozsiahleho portfólia programu drezov a vaničiek sú dostupné v povrchovej úprave Durinox a hodvábne lesklý nerez,
ako aj v množstve veľkostí, s integrovaným priestorom pre batériu i bez neho. Modely sa dajú namontovať zospodu pod pracovnú
dosku, do roviny s pracovnou doskou alebo zhora.

Veľkorysá vanička CLARON s plochým
IF-okrajom namontovaná zhora.

Vanička CLARON Durinox s
integrovaným miestom pre batériu
a excentrickým ovládaním odtoku
PushControl.

Vanička pod pracovnú dosku CLARON
je dostupná v množstve veľkostí a dvoch
povrchových úpravách.

183

BLANCO FLOW
Nerez
zabudovateľný drez s plynulým prepojením odkvapkávacej plochy a vaničky drezu
veľký XL - jednodrez BLANCO CLARON 500
• harmonická vyváženosť proporcií odkvapkávacej plochy a vaničky
• plochý okraj IF poskytuje elegantný vzhľad a možnosť zabudovania do roviny s pracovnou
doskou
• výpusť InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
•

•

Rozmer skrinky
mm

600

500

BLANCO FLOW

XL 6 S-IF

5 S-IF

Vanička vpravo

Vanička uprostred

521 640

521 637

190 mm

190 mm

IF - plochý okraj

hodvábny lesk
Hĺbka vaničky

Rádius vaničky

InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO FLOW

Doska na krájanie, biele
satinované sklo

Nerezová miska

Skladacia podložka

BLANCO LINEE-S

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

225 333

219 649

238 482

pozri stranu 234

pozri stranu 296
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BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition
Nerez
atraktívny, moderný celkový vzhľad: veľkorysé plochy, jasné línie
pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný
plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
• pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky pozdĺž dvoch ôs
• multifunkčná nerezová miska a multifunkčná uskladňovacia miska, ktoré možno variabilne umiestniť
do hlavnej vaničky
• edícia s bohatým príslušenstvom na prianie – kvalitná doska na krájanie z orechového dreva
amultifunkčná uskladňovacia miska ako ideálny doplnok k multifunkčnej miske
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne
integrované a jednoduché na údržbu
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj
V dodávke

hodvábny lesk

Vanička vľavo

Vanička vpravo

522 107

522 106

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres
1000
125

drevená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska (možno umiestniť do hlavnej vaničky),
multifunkčná uskladňovacia miska z nerezu (možno umiestniť do hlavnej vaničky), odtoková armatúra,
výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

340
555

510

340

52

Multifunkčná uskladňovacia
miska nerezová

420

Multifunkčná nerezová miska

45

Prelínacia doska, orech

65

180
43

Nerezové drezy

Hĺbka vaničky 190/130 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

507 829

pozri stranu 233

pozri stranu 296

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO AXIS III 6 S-IF
Nerez
atraktívny, moderný celkový vzhľad: veľkorysé plochy, jasné línie
pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší
možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského
riadu
• pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky pozdĺž dvoch ôs
• ušľachtilá posúvateľná sklenená doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a
misiek
• multifunkčná nerezová miska, ktorú možno variabilne umiestniť do hlavnej vaničky
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne
integrované a jednoduché na údržbu
•
•

600

mm
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj
V dodávke

hodvábny lesk

Vanička vľavo

Vanička vpravo

522 105

522 104

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

Technický nákres
1000
125

sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska (možno umiestniť do hlavnej vaničky), odtoková
armatúra, výpusť so sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

340

510

340

52

420

Sklenená doska na krájanie,
biela

45

Multifunkčná nerezová miska

65

180

555

43

Nerezové drezy

Hĺbka vaničky 190/130 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 6 S-IF

Podložka na krájanie

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

BLANCOCULINA-S Mini

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

225 469

507 829

pozri stranu 233

pozri stranu 296
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BLANCO AXIS III 5 S-IF
Nerez
atraktívny, nadčasový dizajn: čísté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný
plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
• praktická samostatná výlevka slúži aj ako odkladací priestor
• plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs
• ušľachtilá posúvateľná sklenená doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne
integrované a jednoduché na údržbu
•

•

500

mm
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj
V dodávke

hodvábny lesk

Obojstranný drez

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

522 103
Technický nákres
915

48

280
97
340

420

sklenená doska na krájanie, perforovaná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino
3 ½'' a výpusť so sitkom InFino 1 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

45

Sklenená doska na krájanie,
biela

115

Nerezová miska

510

87

165

Nerezové drezy

Hĺbka vaničky 190/60 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 5 S-IF

Podložka na krájanie

Multifunkčná nerezová miska

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

BLANCO ALTA-S Compact Vario

BLANCO SELECT II 50/3

225 469

224 787

507 829

pozri stranu 241

pozri stranu 300

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO AXIS III 45 S-IF
Nerez
atraktívny, nadčasový dizajn: čísté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný
plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
• plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs
• ušľachtilá posúvateľná doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
• kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne
integrované a jednoduché na údržbu
•

•

450

mm
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj
V dodávke

hodvábny lesk

Obojstranný drez

s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom
InFino s excentrickým
ovládaním

V dodávke

522 102
Technický nákres
860

340

41

420

50

45

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra, výpusť so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

276

Sklenená doska na krájanie,
biela

117

510

63

109

Nerezové drezy

Hĺbka vaničky 190/40 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 45 S-IF

Podložka na krájanie

Multifunkčná nerezová miska

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

BLANCO ALTA-S Compact Vario

BLANCO SELECT II 45/2

225 469

224 787

507 829

pozri stranu 241

pozri stranu 300
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BLANCO LEMIS
Nerez
moderný, čistý dizajn
maximálny objem obidvoch vaničiek
• veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
• elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
• obojstranne zabudovateľný
• 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním
•
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

600

BLANCO LEMIS

8 S-IF

6 S-IF

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

523 037

523 033

523 035

525 110

205/205 mm

205/145 mm

205 mm

205 mm

IF - plochý okraj

leštená nerez
Hĺbka vaničky

V dodávke

s excentrickým ovládaním
odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým
ovládaním pre hlavnú vaničku

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½'' s excentrickým
ovládaním

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½'' s excentrickým
ovládaním

Nerezové drezy

Údaje k výrezom pre všetky montážne odtoková armatúra, výpusť so
postupy nájdete medzi našimi
sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým
súbormi na stiahnutie na internete.
ovládaním pre jednu vaničku

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

507 829

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 304

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO LEMIS 45 S-IF
Nerez
moderný, čistý dizajn
maximálny objem vaničky
• veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
• elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
• obojstranne zabudovateľný
• 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním
•
•

450

Rozmer skrinky
mm

450

BLANCO LEMIS 45 S-IF

Mini

IF - plochý okraj

leštená nerez
Hĺbka vaničky

Obojstranný drez

Obojstranný drez

523 031

525 114

205 mm

205 mm

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním
Poznámka k inštalácii :
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO SELECT II 45/2

507 829

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 300
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BLANCO LEMIS
Nerez
moderný, čistý dizajn
maximálny objem obidvoch vaničiek
• veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
• elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
• obojstranne zabudovateľný
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

600

BLANCO LEMIS

8 S-IF

6 S-IF

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

523 036

523 032

523 034

525 111

205/205 mm

205/145 mm

205 mm

205 mm

IF - plochý okraj

leštená nerez
Hĺbka vaničky

V dodávke

bez excentrického ovládania

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 2 x 3 ½''

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½''

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½''

Nerezové drezy

Údaje k výrezom pre všetky montážne odtoková armatúra, výpusť so
postupy nájdete medzi našimi
sitkom 2 x 3 ½''
súbormi na stiahnutie na internete.

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

507 829

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 304
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BLANCO LEMIS 45 S-IF
Nerez
moderný, čistý dizajn
maximálny objem vaničky
• veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
• elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
• obojstranne zabudovateľný
• výpusť so sitkom 3½''
•
•

450

Rozmer skrinky
mm

450

BLANCO LEMIS 45 S-IF

Mini

IF - plochý okraj

leštená nerez
Hĺbka vaničky

Obojstranný drez

Obojstranný drez

523 030

525 115

205 mm

205 mm

V dodávke

bez excentrického ovládania

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½''
Poznámka k inštalácii :
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF

Kôš na riad so stojanom
na taniere (odnímateľný)

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO SELECT II 45/2

507 829

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 300
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BLANCO LANTOS 9 E-IF
Nerez
praktická prídavná výlevka
kompaktná odkvapkávacia plocha
• s 3 ½'' nerezovou výpusťou a sitkom
• s excentrickým ovládaním
• možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej skrinky
• IF-plochý okraj
•
•

900x900

Rozmer skrinky
mm
BLANCO LANTOS 9 E-IF

IF - plochý okraj

Vanička uprostred
leštená nerez

516 277

Hĺbka vaničky

170/35 mm

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 9 E-IF

Nerezový kôš na riad

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO TIVO-S

BLANCO SOLON-IF

220 573

517 666

pozri stranu 267

pozri stranu 310
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BLANCO LANTOS II 6 S-IF
Nerez
široký rad drezov s čistými tvarmi
elegantný plochý okraj drezu na montáž zhora
• praktická ďalšia nádoba s dierovanou nerezovou miskou
• jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
• obojstranne zabudovateľný
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO LANTOS II 6 S-IF

IF - plochý okraj

Obojstranný drez
leštená nerez

526 628
170/90 mm

105

290

25

420
500

R

1000

182

330
554

40

Hĺbka vaničky

40

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2x 3 ½'' s excentrickým
ovládaním

Nerezová miska

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Nerezový kôš na riad

BLANCOWEGA-S II

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

220 573

pozri stranu 281

pozri stranu 307
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BLANCO LANTOS II 6 S-IF
Nerez
široký rad umývadiel s čistými tvarmi
elegantný plochý okraj umývadla na montáž zhora
• praktická ďalšia nádoba s možnosťou dierovanej nerezovej misky
• jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
• obojstranne zabudovateľný
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO LANTOS II 6 S-IF

IF - plochý okraj

Obojstranný drez
leštená nerez

526 627
170/90 mm

105

290

25

420
500

R

1000

182

330
554

40

Hĺbka vaničky

40

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Nerezová miska

Nerezový kôš na riad

BLANCOWEGA-S II

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

240 729

220 573

pozri stranu 281

pozri stranu 307
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BLANCO LANTOS II 6 S-IF
Nerez
široký rad drezov s čistými tvarmi
elegantný plochý okraj drezu na montáž zhora
• praktická ďalšia nádoba s dierovanou nerezovou miskou
• jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
• obojstranne zabudovateľný
• výpusť so sitkom S 3 ½''
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO LANTOS II 6 S-IF

IF - plochý okraj

Obojstranný drez
leštená nerez

526 626
170/90 mm

105

290

25

420
500

R

1000

182

330
554

40

Hĺbka vaničky

40

V dodávke

bez excentrického ovládania

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Nerezová miska

Nerezový kôš na riad

BLANCOWEGA-S II

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

240 729

220 573

pozri stranu 281

pozri stranu 307
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BLANCO LANTOS
Nerez
kompaktná verzia s jednoduchými líniami
elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedeí
• dve veľké vaničky
• obojstranne zabudovateľný
• dve 3 ½'' nerezové výpuste so sitkami
•
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

500

BLANCO LANTOS

8 S-IF Compact

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

5 S-IF

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

519 713

519 709

523 140

517 281

165/165 mm

165 mm

165 mm

165/40 mm

IF - plochý okraj

leštená nerez
Hĺbka vaničky

V dodávke

s excentrickým ovládaním
odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť
so sitkom, excentrické ovládanie

odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť
so sitkom, excentrické ovládanie

dierovaná nerezová miska,
odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť
so sitkom, excentrické ovládanie

Nerezové drezy

odtoková armatúra, dve
3 ½'' výpuste so sitkami,
excentrické ovládnie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS

Nerezový kôš na riad

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO TIVO-S

BLANCO FLEXON II Low 80/3

220 573

517 666

pozri stranu 267

pozri stranu 304
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BLANCO LANTOS 45 S-IF
Nerez
kompaktná verzia s jednoduchými líniami
elegantné moderné IF-prevedenie
• odkvapkávacia plocha s bočnou prídavnou výlevkou
• obojstranne zabudovateľný
• 3 ½'' nerezová výpusť so sitkom
•
•

Rozmer skrinky
mm

450

450

450

BLANCO LANTOS

45 S-IF

45 S-IF Salto

45 S-IF Compact

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

519 717

519 707

519 059

165/25 mm

165 mm

165 mm

IF - plochý okraj

leštená nerez
Hĺbka vaničky

V dodávke

s excentrickým ovládaním
odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom,
excentrické ovládnie

odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom,
excentrické ovládanie

Nerezové drezy

odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom,
excentrické ovládanie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 45 S-IF

Nerezový kôš na riad

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO TIVO

BLANCO SELECT II 45/2

220 573

517 666

pozri stranu 268

pozri stranu 300
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BLANCO DINAS
Nerez
harmonický, nadčasový dizajn
dve priestranné vaničky
• funkčná odkvapkávacia plocha
• obojstranne zabudovateľný
• 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním
•
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

600

BLANCO DINAS

8S

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

524 115

523 379

524 255

525 120

195/195 mm

195/145 mm

195 mm

195 mm

Zabudovanie zhora

leštená nerez
Hĺbka vaničky

V dodávke

s excentrickým ovládaním
odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým
ovládaním pre hlavnú vaničku,
tesnenie

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½'' s excentrickým
ovládaním, tesnenie

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½'' s excentrickým
ovládaním, tesnenie

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým
ovládaním pre jednu vaničku,
tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO DINAS

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 313

217 611

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 307
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BLANCO DINAS 45 S
Nerez
harmonický, nadčasový dizajn
priestranná vanička
• funkčná odkvapkávacia plocha
• obojstranne zabudovateľný
• 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním
•
•

Rozmer skrinky
mm

450

450

BLANCO DINAS

45 S

45 S Mini

Obojstranný drez

Obojstranný drez

523 378

525 123

195 mm

195 mm

Zabudovanie zhora

leštená nerez
Hĺbka vaničky

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním, tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 45 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 313

217 611

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 307
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BLANCO DINAS
Nerez
harmonický, nadčasový dizajn
dve priestranné vaničky
• funkčná odkvapkávacia plocha
• obojstranne zabudovateľný
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

Rozmer skrinky
mm

800

600

600

600

BLANCO DINAS

8S

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

523 376

523 375

524 254

525 121

195/195 mm

195/145 mm

195 mm

195 mm

Zabudovanie zhora

leštená nerez
Hĺbka vaničky

V dodávke

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 2 x 3 ½'', tesnenie

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½'', tesnenie

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½'', tesnenie

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 2 x 3 ½'', tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO DINAS

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 313

217 611

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 307
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BLANCO DINAS 45 S
Nerez
harmonický, nadčasový dizajn
priestranná vanička
• funkčná odkvapkávacia plocha
• obojstranne zabudovateľný
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

Rozmer skrinky
mm

450

450

BLANCO DINAS

45 S

45 S Mini

Obojstranný drez

Obojstranný drez

523 374

525 122

195 mm

195 mm

Zabudovanie zhora

leštená nerez
Hĺbka vaničky

V dodávke

bez excentrického ovládania

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 45 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 313

217 611

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 307
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BLANCO LIVIT II 6 S
Nerez
s prídavnou miskoul
Dierovaná nerezová miska
• priestranná odkvapkávacia plocha
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO LIVIT II 6 S

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
leštená nerez

526 625
165/95 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Hĺbka vaničky

40

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x
3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Nerezová miska

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezový kôš na riad

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313

220 573

217 611

pozri stranu 281

pozri stranu 311
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BLANCO LIVIT II 6 S
Nerez
s prídavnou miskou
s možnosťou dierovanej nerezovej misky
• veľká odkvapkávacia plocha
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO LIVIT II 6 S

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
leštená nerez

526 624
165/95 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Hĺbka vaničky

40

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku, tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezová miska

Nerezový kôš na riad

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313

240 729

220 573

pozri stranu 281

pozri stranu 311
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BLANCO LIVIT II 6 S
Nerez
s prídavnou miskou
s možnosťou dierovanej nerezovej misky
• veľká odkvapkávacia plocha
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO LIVIT II 6 S

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
leštená nerez

526 623
165/95 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Hĺbka vaničky

40

V dodávke

bez excentrického ovládania

Nerezové drezy

odpadová súprava s priestorovo úsporným potrubím, 2 x 3 ½'' sitko

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezová miska

Nerezový kôš na riad

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313

240 729

220 573

pozri stranu 281

pozri stranu 311
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BLANCO LIVIT XL 6 S
Nerez
s extra veľkou vaničkou
veľkorysá odkvapkávacia plocha
• 3 ½'' nerezová výpusť so sitkom
• s excentrickým ovládaním
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO LIVIT XL 6 S

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
leštená nerez

518 519

Hĺbka vaničky

160 mm

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT XL 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Nerezový kôš na riad

BLANCO LINUS-S

BLANCO SELECT II 60/2

218 313

217 611

220 573

pozri stranu 256

pozri stranu 297

206

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO LIVIT
Nerez
s extra veľkou vaničkou
veľkorysá odkvapkávacia plocha
• s 3 ½'' nerezovými výpusťami
• závesná funkčná miska
•
•

800

500

450

8S

XL 5 S

45 S Salto

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

514 798

515 651

514 786

160/160 mm

160 mm

170 mm

Rozmer skrinky
mm
BLANCO LIVIT

leštená nerez
Hĺbka vaničky

15

Zabudovanie zhora

340

V dodávke

40

40

420
500

R

860

bez excentrického ovládania
odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom

odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom

Nerezové drezy

odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so
sitkami

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Nerezový kôš na riad

BLANCO LINUS-S

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

220 573

pozri stranu 256

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCORONDOSET
Nerez
drez v nadčasovom dizajne
k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
• BLANCO RONDOSOL v komibinácii s okrúhlou odkvapkávacou plochou
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCORONDOSET

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
leštená nerez

513 310

Hĺbka vaničky

175/35 mm

10

V dodávke

bez excentrického ovládania

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', odkvapkávacia plocha, tesnenie
Poznámka k inštalácii :
Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm.
*** z výroby odlišná kresba v odkvapkávacej časti (pozdĺžne) a vo vaničke (do kruhu)

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCORONDOSET

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezový kôš na riad

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO MIDA-S

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 421

220 574

517 666

pozri stranu 276

pozri stranu 307
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO TIPO 9 E
Nerez
funkčný dizajn
priestranná vanička
• praktický prídavný odtok
• s nerezovou výpusťou so sitkom 3 ½''
• zabudovateľné obojstranne
• s excentrickým ovládaním odtoku
•
•

900x900

Rozmer skrinky
mm
BLANCO TIPO 9 E

Zabudovanie zhora

nerez

526 338

Hĺbka vaničky

165/30 mm

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

Odtoková armatúra s úsporou miesta, výpusť so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (excenter)

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 9 E

CapFlow kryt na výpusť

Nerezový kôš na riad

BLANCO KANO-S

BLANCO SOLON-IF

517 666

220 573

pozri stranu 274

pozri stranu 310

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

209

BLANCO TIPO 8 S
Nerez
funkčný dizajn
priestranná vanička
• výpusť so sitkom 3 ½''
•
•

800

Rozmer skrinky
mm
BLANCO TIPO 8 S

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
nerez

511 925

Hĺbka vaničky

165/165 mm

V dodávke

bez excentrického ovládania

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½'', tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 8 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezový kôš na riad

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO ANTAS

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

218 313

220 573

517 666

pozri stranu 272

pozri stranu 308
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Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO TIPO II 6 S
Nerez
funkčný dizajn
veľká vanička s prídavnou vaničkou
• dierovaná nerezová miska
• špecifický vzor odkvapkávacej plochy
• výpusť so sitkom 3 ½''
• obojstranne zabudovateľný
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO TIPO II 6 S

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
nerez

526 622
170/90 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Hĺbka vaničky

40

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x
3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Nerezová miska

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezový kôš na riad

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313

220 573

217 611

pozri stranu 281

pozri stranu 311

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO TIPO II 6 S
Nerez
funkčný dizajn
veľká vanička s prídavnou vaničkou
• dierovaná nerezová miska
• špecifický vzor odkvapkávacej plochy
• výpusť so sitkom 3 ½''
• obojstranne zabudovateľný
•

•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO TIPO II 6 S

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
nerez

526 621
170/90 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Hĺbka vaničky

40

V dodávke

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezová miska

Nerezový kôš na riad

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313

240 729

220 573

pozri stranu 281

pozri stranu 311
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Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO TIPO II 6 S
Nerez
praktický dizajn
veľká vanička s prídavnou miskou
• s možnosťou dierovanej nerezovej misky
• špecifický vzor odkvapkávacej plochy
• výpusť so sitkom 3 ½''
• obojstranne zabudovateľný
•
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO TIPO II 6 S

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
nerez

526 620
170/90 mm

105

290

12

420
500

R

1000

182

330
554

40

Hĺbka vaničky

40

V dodávke

bez excentrického ovládania

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3 ½'', tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezová miska

Nerezový kôš na riad

BLANCOWEGA-S II

BLANCO SINGOLO XL

218 313

240 729

220 573

pozri stranu 281

pozri stranu 311

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO TIPO
Nerez
obzvlášť veľká a hlboká vanička
odkladacia plocha s jasnými tvarmi
• obojstranne zabudovateľný
• s excentrickým ovládaním
•
•

Rozmer skrinky
mm
BLANCO TIPO

600

500

450

450

XL 6 S

5S

45 S

45 S Mini

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

514 243

526 336

526 335

526 773

190 mm

165/50 mm

165 mm

Zabudovanie zhora

nerez
Hĺbka vaničky

165 mm
605

50

330

V dodávke

40

40

450

50

400
500

420
500

950

s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½'' s excentrickým
ovládaním

dierovaná nerezová vložka,
odtoková armatúra s úsporou
miesta, výpusť so sitkom
3 ½'' s excentrickým ovládaním
(excenter) pre hlavnú vaničku

Voliteľné príslušenstvo

odtoková armatúra s úsporou
miesta, výpusť so sitkom
3 ½'' s excentrickým ovládaním
(excenter)

odtoková armatúra, výpusť so
sitkom 3 ½'' s excentrickým
ovládaním pre hlavnú vaničku,
tesnenie

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO KANO-S

BLANCO FLEXON II 60/2

218 313

217 611

517 666

pozri stranu 274

pozri stranu 301
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BLANCO TIPO 45 S
Nerez
funkčný dizajn
priestranná vanička
• praktické usporiadanie odkvapkávacej plochy
• výpusť so sitkom 3½''
•
•

450

450

450

45 S

45 S Compact

45 S Mini

Obojstranný drez

Obojstranný drez

Obojstranný drez

511 942

513 441

516 524

165 mm

165 mm

Rozmer skrinky
mm
BLANCO TIPO

Zabudovanie zhora

Hĺbka vaničky

165 mm
605

40

40

345

420
500

420
500

780

V dodávke

330

40

40

nerez

bez excentrického ovládania

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', tesnenie

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 45 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Doska na krájanie z kvalitného
plastu, biela

Nerezový kôš na riad

BLANCO ANTAS

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

218 313

217 611

220 573

pozri stranu 272

pozri stranu 308

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO FLEX Pro 45 S
Nerez
kompaktný rozmer 480 mm na zabudovanie
odkvapkávacia plocha s prídavným odtokom
• nerezová výpusť so sitkom 3 ½''
• obojstranne zabudovateľný
•

•

450

Rozmer skrinky
mm
BLANCO FLEX Pro 45 S

Zabudovanie zhora

Obojstranný drez
nerez

521 007

Hĺbka vaničky

160 mm

V dodávke

bez excentrického ovládania

Nerezové drezy

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', tesnenie
Poznámka k inštalácii :
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO FLEX Pro 45 S

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezový kôš na riad

CapFlow kryt na výpusť

BLANCO ANTAS

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 313

514 238

517 666

pozri stranu 272

pozri stranu 307
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BLANCO TOP EZS
Nerez
ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
obojstranne zabudovateľný
• 1 ½'' výpusť so zátkou
•
•

Rozmer skrinky
mm

900

800

BLANCO TOP EZS

12 x 4-2

11 x 4

Obojstranný drez

Obojstranný drez

500 374

500 847

155/155 mm

155/145 mm

137 034

137 034

Zabudovanie zhora

Hĺbka vaničky
odtoková armatúra

Dvojitú odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.
Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm
Rozmery výrezu: 1217 x 417 mm

Dvojitú odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať.
Rozmery vaničiek: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
Rozmery výrezu: 1082 x 417 mm

V dodávke

bez excentrického ovládania

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO TOP EZS

Doska na krájanie z masívneho
buka

Nerezový kôš na riad

Odkvapkávač z kvalitného
plastu, tmavosivý

BLANCO MILA-S

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

225 685

514 238

230 734

pozri stranu 278

pozri stranu 308

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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Nerezové drezy

nerez

ESTETIKA A FUNKČNOSŤ PO
VŠETKÝCH STRÁNKACH.
Kuchynské batérie BLANCO

Zmiešavacie
batérie

Usilujeme sa o dokonalosť pri zladení batérie, drezu a systému triedeného odpadu, ako aj montáž a servis.
Spoločnosť BLANCO ponúka široký sortiment prémiových batérií – pre širokú škálu požiadaviek a interiérových štýlov. Vynikajúca
kvalita, príťažlivý vizuálny vzhľad, inteligentná technológia a jednoduchá obsluha spolu s výberom rôznych veľkostí a farieb
uľahčujú nájdenie správnej batérie.

Spoločnosť BLANCO si je vedomá svojej zodpovednosti
za najcennejší potravinový zdroj zo všetkých – pitnej vody.
Batérie BLANCO sa komplexne testujú z hľadiska technológie
a hygieny a ponúkajú jeden z najvyšších štandardov
kvality. Všetky komponenty na vedenie vody sú testované
a certifikované.

218

Všetky použité komponenty vychádzajú z najnovšieho vývoja
materiálov a technológií a sú vyrobené z materiálov úplne
najvyššej kvality, čo zabezpečuje maximálnu bezpečnosť
z hľadiska zdravia a hygieny. Trvácnosť a stabilita komponentov
sú základom nášho produktového inžinierstva.

KVALITA V KAŽDOM DETAILE.
Kuchynské batérie BLANCO.

Kuchynské batérie BLANCO sú po technickej stránke maximálne inovatívne a podliehajú najprísnejšej kontrole kvality. Ak napriek
tomu narazíte na problémy, je tu pre vás servis BLANCO.

Porovnanie čistého a perlivého prúdu vody.
Mnohé batérie, ako napríklad LINUS
HD, LINUS-S HD, CANDOR HD alebo
BLANCOCULINA-S Mini HD sa však
dajú rýchlo a jednoducho dodatočne
vybaviť súpravou regulácie prúdu pre
vysokotlakové batérie umožňujúcou
používať čistý aj perlivý prúd (obj. číslo
521 746). Pred kúpou súpravy regulácie
prúdu BLANCO sa o kompatibilite
informujte v príslušnom technickom
zákazníckom centre.

Súprava regulácie prúdu vody
s čistým a perlivým prúdom pre
vysokotlakové batérie

Stručný prehľad výhod
jednotlivých prúdov vody
Čistý prúd

Perlivý prúd

• krištáľovo čistý

• prevzdušnený

• tichý

• mäkký

• minimálny
rozstrek

• silný

Obj. číslo 521 746

Montáž a starostlivosť – bezpečné zabudovanie a dokonalá starostlivosť

Z dôvodu ochrany batérie pred
nečistotami a poškodením (netesnosti,
menší prietok vody) je medzi rohovým
ventilom a pripojovacou hadicou povinná
inštalácia sitka na zachytávanie nečistôt,
ktoré je súčasťou dodávky.

Zmiešavacie
batérie

• Na inštaláciu odporúčame využiť
služby schváleného odborníka.
• Na čistenie povrchu kuchynských
batérií nepoužívajte ostré nástroje ani
abrazívne prípravky. Odporúčame
použiť BLANCO DailyClean+.
• Pri zníženom prietoku vody vypláchnite
perlátor.

DailyClean+
Obj. číslo 526 618

Sitkový filter na nečistoty
Obj. číslo 118 840

Schéma zapojenia
Kuchynská batéria s
výtokom

Kuchynská batéria so
sprškou

2
2

3
3

1

2

1

Nízkotlakové kuchynské batérie
(beztlakové batérie) sú vybavené tromi
pripojovacími hadicami. Jedna hadica
slúži na pripojenie k studenej vode a
ďalšie dve sa pripoja k ohrievaču teplej
vody.
Vysokotlakové kuchynské
batérie

1

Pripojenie studenej vody

2

Studená voda

3

Teplá voda
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TYPY PRÚDOV VODY
BLANCO.
Porovnanie čistého a perlivého prúdu vody.
Čistý prúd

Zmiešavacie
batérie

Väčšina batérií štandardne používa silný,
prevzdušnený perlivý prúd vody. Číry,
pôvodný prúd vody, známy tiež pod
technickým názvom „laminárny prúd“,
označuje BLANCO pojmom „čistý prúd“.
Tento termín vyzdvihuje charakteristické
črty voľného toku vody: priezračnosť,
čistotu a jemnú silu. Zatiaľ čo silné
stránky perlivého prúdu spočívajú v
jeho dynamickosti, nadchýna čistý prúd
svojou prirodzenosťou.
Vďaka krištáľovej priezračnosti, nízkej
hlučnosti a minimálnemu prskaniu je pre
čistý prúd príznačná evidentná tichosť a
viditeľná čistota. Jeho tichý tok s nízkym
stupňom turbulencie zaručuje minimálne
striekanie a rozprašovanie vody.
Výsledok: menej vodných škvŕn, menej
utierania, čistejšia batéria a drez.

Perlivý prúd

Ponuka a dodatočné príslušenstvo
Kolekcie kuchynských batérií PANERA-S
a AVONA od BLANCO sú v súčasnosti
vybavené čistým prúdom. Mnohé batérie,
ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD,
CANDOR HD alebo BLANCOCULINA-S
Mini HD sa však dajú rýchlo a
jednoducho dodatočne vybaviť súpravou
regulácie prúdu pre vysokotlaké batérie
umožňujúcou používať čistý aj perlivý
prúd (obj. číslo 521 746). Pred kúpou
súpravy regulácie prúdu BLANCO sa
o kompatibilite informujte v príslušnom
technickom zákazníckom centre.

Stručný prehľad výhod
jednotlivých prúdov vody
Čistý prúd

Perlivý prúd

• krištáľovo čistý

• prevzdušnený

• tichý

• mäkký

• minimálny
rozstrek

• silný

Súprava regulácie prúdu vody
s čistým a perlivým prúdom pre
vysokotlaké batérie

V porovnaní s lineárnym a pokojným
čistým prúdom uľahčuje prevzdušnenie
vírivého perlivého prúdu umývanie riadu.

Obj. číslo 521 746
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RIEŠENIE PRED OKNO.
Bezpečné plánovanie a každodenné pohodlie.

Zmiešavacie
batérie

Miesto pred oknom je ideálne na montáž drezu.
S batériami BLANCO určenými na zabudovanie pred okno nestojí plynulému otváraniu a zatváraniu okna nič v ceste. K dispozícii
sú celkom tri mechanizmy.

Plynulo výsuvné batérie:
BLANCO ELOSCOPE-F II

Odnímateľné modely:
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact
BLANCO DARAS-F/-S-F
BLANCO TIVO-F/-S-F
BLANCO LANORA-F/-S-F
BLANCO LINUS-F/-S-F

Sklopné modely:
BLANCO CORESSA-F, páka vpravo
BLANCO CORESSA-F, páka vľavo
BLANCO LARESSA-F, páka vpravo
BLANCO LARESSA-F, páka vľavo
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Model

BLANCO SOLENTA-S

Zmiešavacie
batérie

BLANCO SOLENTA-S Senso

222

Páka vľavo

Predokenné zabudovanie

Smart-batéria Filter

Smart-batéria Senso

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Bez spršky

Nízkotlaková

Tlaková

Rýchly prehľad kuchynských batérií

strane

226
227-228

BLANCO PANERA-S

229

BLANCO ELOSCOPE-F II

230

BLANCOCULINA-S Duo

231

BLANCOCULINA-S

232

BLANCOCULINA-S Mini

233

BLANCO LINEE-S

234

BLANCO LINEE

235

BLANCO VONDA

236

BLANCO LIVIA-S

237

BLANCO SONEA-S Flexo

238

BLANCO AVONA-S

239

BLANCO AVONA

240

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

BLANCO ALTA-S Compact Vario

241

BLANCO ALTA-S-F Compact

242

BLANCO ALTA-F Compact

242

BLANCO ALTA-S Compact

243

BLANCO ALTA Compact

244

BLANCO CATRIS-S Flexo

245

BLANCO CATRIS-S

246

BLANCO FONTAS-S II

247

BLANCO FONTAS II

248

BLANCO TRADON

249

BLANCO SORA

250

BLANCO CARENA-S Vario

251

BLANCO CARENA-S

252

BLANCO CARENA

252

BLANCO VIU-S

253
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Páka vľavo

Predokenné zabudovanie

Smart-batéria Filter

Smart-batéria Senso

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Bez spršky

strane

Zmiešavacie
batérie

Model

Nízkotlaková

Tlaková

Rýchly prehľad kuchynských batérií
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Zmiešavacie
batérie

Model

224

Páka vľavo

Predokenné zabudovanie

Smart-batéria Filter

Smart-batéria Senso

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Bez spršky

Nízkotlaková

Tlaková

Rýchly prehľad kuchynských batérií

strane

BLANCO LINUS-S Vario

254

BLANCO LINUS-S-F

255

BLANCO LINUS-F

255

BLANCO LINUS-S

256-258

BLANCO LINUS

259-260

BLANCO AMBIS-S

261

BLANCO AMBIS

261

BLANCO CANDOR-S

262

BLANCO CANDOR

262

BLANCO LANORA-S-F

263

BLANCO LANORA-F

263

BLANCO LANORA-S

264

BLANCO LANORA

264

BLANCO JANDORA-S

265

BLANCO JANDORA

265

BLANCO TIVO-S-F

266

BLANCO TIVO-F

266

BLANCO TIVO-S

267

BLANCO TIVO

268

BLANCO LARESSA-F

269
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BLANCO CORESSA-F

270

BLANCO ANTAS-S

271

BLANCO ANTAS

272

BLANCO TRIMA

273

BLANCO KANO-S

274

BLANCO KANO

275

BLANCO MIDA-S

276

BLANCO MIDA

277

BLANCO MILA-S

278

BLANCO MILA

279

BLANCO MILI

280

BLANCOWEGA-S II

281

BLANCOWEGA II

282

BLANCO DARAS-S-F

283

BLANCO DARAS-F

283

BLANCO DARAS-S

284

BLANCO DARAS

285
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Páka vľavo

Predokenné zabudovanie

Smart-batéria Filter

Smart-batéria Senso

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Bez spršky

strane

Zmiešavacie
batérie

Model

Nízkotlaková

Tlaková

Rýchly prehľad kuchynských batérií
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BLANCO SOLENTA-S
profesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
dostupná aj v nerezovej povrchovej úprave UltraResist
• pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu magnetickému držiaku
• sprška s prepínačom medzi dvomi typmi prúdu
• kvalitná povrchová úprava sprchovej hadice s kovovými segmentami zabezpečuje tvarovú
stabilitu batérie a umožňuje pohodlnú manipuláciu
•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Prepínateľná sprška

Technický nákres

PVD
PVD steel

tlaková

522 405

chróm

tlaková

522 404

Kovový povrch

Prietok 6.9 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287
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BLANCO SOLENTA-S Senso páka vpravo
semi profesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostredníctvom štart-stop funkcie s
technológiou senzorov
• senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný v ramene spršky zabraňuje falošnému spusteniu
• sprška s dvomi možnými prúdmi a s magnetickým držiakom
• k dispozícii je aj verzia s pákou vľavo: dokonale prispôsobené usporiadaniu vaničky
• dostupná aj s nerezovou povrchovou úpravou UltraResist
•

•

CERT

S výsuvnou sprškou

Prepínateľná sprška

Senso

Technický nákres

PVD
PVD steel

tlaková

522 407

chróm

tlaková

522 406

Kovový povrch

Prietok 6.9 l

-

výtok vody otáčateľný o 140°
Ø 35 mm otvor
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
prípojka na zapojenie do siete 230 V
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO SOLENTA-S Senso páka vľavo
semi profesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostredníctvom štart-stop funkcie s
technológiou senzorov
• senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný v ramene spršky zabraňuje falošnému spusteniu
• sprška s dvomi možnými prúdmi a s magnetickým držiakom
• verzia s pákou vpravo: dokonale prispôsobené usporiadaniu vaničky
• dostupná aj s nerezovou povrchovou úpravou UltraResist
•

•

CERT

S výsuvnou sprškou

Prepínateľná sprška

Senso

Technický nákres

PVD
PVD steel

tlaková

523 127

chróm

tlaková

523 126

Kovový povrch

Prietok 6.9 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

pripravená na zapojenie do siete 230V
výtok vody otáčateľný o 140°
Ø 35 mm otvor
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
prípojka na zapojenie do siete 230 V
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287
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BLANCO PANERA-S
okúzľujúco elegantná dizajnová batéria
inovatívny systém ovládania: spršku možno pohodlne vysunúť smerom dopredu
• prepnutie na sprškový prúd pomocou jednoduchého zatlačenia prepínača
• úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
• opticky perfektne integrovaný prepínač
• kvalitné vyhotovenie z masívnej nerezi

•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Prepínateľná sprška

Technický nákres

Kovový povrch
leštená nerez

tlaková

521 547

Prietok 7.2 l

-

výpusť sa dá otáčať o 160° na lepšie pokrytie
požaduje sa Ø 35 mm otvor na kohútik
kartuša s keramickým krúžkom
kovom obalená hadica spršky
pružné prívodové hadice s dĺžkou 560 mm a ⅜'' maticou na obzvlášť
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor výrazne znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nehrdzavejúcich drezov
so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy
EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

Dávkovač saponátu BLANCO
PIONA

128 434

511 920

pozri stranu 286
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO ELOSCOPE-F II
vhodná na montáž pred okno
čistý dizajn bez kompromisov
• vhodná pre zabudovanie pred okno
• vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• dá sa jednoducho zasunúť rukou
• medzi drezom a krídlom okna stačí iba 3 cm
• rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu aj pre ovládaciu páku (bez ohľadu na
materiál montáže)
•
•

Vysokotlaková

Bez spršky

Predokenné
zabudovanie

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

516 672

Prietok 11.5 l
V dodávke
výtok vody zasúvateľný a otáčateľný o 360°
potrebné 2 otvory pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

Zmiešavacie
batérie

-

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Dávkovač saponátu BLANCO
PIONA

128 434

pozri stranu 286
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BLANCOCULINA-S Duo
exkluzívna, dizajnová batéria
samostatná ovládacia páka pre ľubovoľné umiestnenie
• pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
• vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

519 782

nerez, hodvábne matná

tlaková

519 784

Prietok 9.48 l

-

Voliteľné príslušenstvo

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebné 2 otvory pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená spršková hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 640 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Odporúčané tiahlo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Dávkovač saponátu BLANCO
PIONA

Tiahlo okrúhle, chróm

128 434

pozri stranu 286

pozri stranu 333
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCOCULINA-S
napínavý dizajn s mimoriadnymi akcentmi
filigránska nerezová pružina umožňuje voľný pohyb až do oblasti vaničky
• pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
• dva sprškové prúdy - spršková funkcia so systémom zabraňovania usádzaniu vodného
kameňa
• príjemný sprškový prúd
•
•

CERT

Vysokotlaková

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

517 597

imitácia nerez

tlaková

517 598

Prietok 8.5 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Dávkovač saponátu BLANCO
PIONA

128 434

pozri stranu 286
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BLANCOCULINA-S Mini
napínavý dizajn s mimoriadnymi akcentmi
filigránska nerezová pružina umožňuje voľný pohyb až do oblasti vaničky
• pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
• vhodná aj v kombinácii s hornými skrinkami
• pohodlná jednoprúdová sprška
•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

519 843

imitácia nerez

tlaková

519 844

Prietok 9.76 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360° na lepšie pokrytie
požaduje sa Ø 35 mm otvor na batériu
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou na
jednoduchú a bezpečnú montáž
stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy
EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Dávkovač saponátu BLANCO
PIONA

128 434

521 746

pozri stranu 286

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

233

BLANCO LINEE-S
exkluzívny systémový dizajn
v prevedení nerez, hodvábne lesklá pre BLANCO FLOW-IF a všetky CLARON
vaničky bez priestoru pre batériu
• v prevedení nerez, hodvábne matná pre BLANCO CLARON-IF modely s priestorom pre batériu
• s vyťahovateľným výtokom v kvalitnom kovovom prevedení
•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

517 591

nerez, hodvábne matná

tlaková

517 593

čierna/chróm

tlaková

526 171

antracit/chróm

tlaková

518 438

sivá skala/chróm

tlaková

518 804

hliníková metalíza/chróm

tlaková

518 439

140

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

Prietok 11.5 l
V dodávke

biela/chróm

tlaková

518 441

jasmín/chróm

tlaková

518 442

-

tartufo/chróm

tlaková

518 446

-

káva/chróm

tlaková

518 445

-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 170°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčané tiahlo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

Dávkovač saponátu BLANCO
PIONA

Tiahlo okrúhle, chróm

128 434

511 920

pozri stranu 286

pozri stranu 333

234

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO LINEE
exkluzívny systémový dizajn
v prevedení nerez, hodvábne lesklá pre BLANCO FLOW-IF a všetky CLARON
vaničky bez priestoru pre batériu
• v prevedení nerez, hodvábne matná pre BLANCO CLARON-IF modely s priestorom pre batériu
• výtok otočný o 360°
•
•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

517 594

nerez, hodvábne matná

tlaková

517 596

Prietok 11.5 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
certifikát LGA
certifikát DVGW

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Odporúčané tiahlo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Dávkovač saponátu BLANCO
PIONA

Tiahlo okrúhle, chróm

128 434

pozri stranu 286

pozri stranu 333
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BLANCO VONDA
ergonomická ovládacia páka umiestnená vpredu
dôsledne priamočiary tvar
• výtok s čiernym akcentom a povrchom Softgrip príjemným na dotyk
• vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• vhodná najmä k drezom pod pracovnú dosku
•
•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

518 434

leštená nerez

tlaková

518 435

Prietok 9.1 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 200°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
certifikát LGA
certifikát DVGW

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Dávkovač saponátu BLANCO
PIONA

128 434

pozri stranu 286
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BLANCO LIVIA-S
moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
možná kombinácia aj s dokonale zladeným tiahlom či dávkovačom saponátu
• dostupná v rôznych povrchových úpravách
• vysoká výpusť v tvare J s výsuvnou sprškou
• obzvlášť vhodné kombinovať s drezmi pod pracovnú dosku a s pracovnými
doskami z ušľachtilých materiálov
•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

PVD
satin gold

tlaková

526 687*

mangán

tlaková

521 290

chróm

tlaková

521 288

leštená mosadz

tlaková

521 289

Kovový povrch

Prietok 8.4 l

-

výtok vody otáčateľný o 190°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
spršková hadica potiahnutá textilom
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
prietok: 8 l/min pri tlaku 3 bar (úsporná batéria v súlade s normou
DIN EN 817)
certifikát LGA
certifikát DVGW

* K dispozícii od Apríla 2022
Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčané tiahlo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

Dávkovač saponátu BLANCO
LIVIA

Tiahlo BLANCO LIVIA chróm

128 434

511 920

pozri stranu 286

pozri stranu 333

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO SONEA-S Flexo
klasický dizajn batérie s prvkami v čiernej farbe pre modernú kuchyňu
vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou
povrchovou úpravou
• pružná čierna gumová hadica umožňuje optimálny rozsah pohybu
• dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie
striekanie
• presný magnetický stojan sa postará o praktické uloženie hadice
• úsporná: základné nastavenie páky na studený štart
•
•

Vysokotlaková

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková

526 616

277
6,5

120

170

185

110

476

leštená nerez

202

Prietok 9 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

Voliteľné príslušenstvo

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ř 35
kartuš s keramickými tesneniami
plastová sprška
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 700 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717)
certifikát LGA
certifikát DVGW sa očakáva

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Dávkovač saponátu BLANCO
PIONA

128 434

pozri stranu 286
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BLANCO AVONA-S
napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie
• s výsuvným výtokom v kvalitnom kovovom prevedení
•
•

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 277

čierna

tlaková

526 170

antracit

tlaková

521 278

sivá skala

tlaková

521 285

hliníková metalíza

tlaková

521 279

biela

tlaková

521 280

SILGRANIT-Look

tlaková

521 281

tartufo

tlaková

521 283

káva

tlaková

521 284

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 190°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
kovom obalená sprchová hadica
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zvyšuje zabezpečenie
podľa normy DIN EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW sa očakáva

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

511 920

pozri stranu 287

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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Zmiešavacie
batérie

jasmín

Prietok 8.62 l

BLANCO AVONA
•
•

napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 267

Prietok 12.6 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
certifikát LGA
certifikát DVGW sa očakáva

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287
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BLANCO ALTA-S Compact Vario
štíhla batéria v estetickom dizajne
určená hlavne pre kompaktné drezy
• dva typy prúdu – sprchový a perlivý
• kvalitné kovové prevedenie výsuvnej spršky
• prepínač umiestnený zospodu na sprške
•
•

CERT

Vysokotlaková

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

518 407

Prietok 8.43 l

-

výtok vody otáčateľný o 128°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

511 920

pozri stranu 287

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO ALTA-S-F Compact
pre montáž priamo pred okno
jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
• štíhla batéria v estetickom dizajne
• vysokokvalitné kovové prevedenie výsuvného výtoku
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm
•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Predokenné
zabudovanie

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

518 413

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 128°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
nylonom obalená spršková hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov

- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý
zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Prietok 9 l

BLANCO ALTA-F Compact
pre montáž priamo pred okno
jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
• štíhla batéria v estetickom dizajne
• výtok vody je v prednej časti otáčateľný – uľahčuje plnenie fliaš
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otáčateľnému o 360°
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm
•

Zmiešavacie
batérie

•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Predokenné
zabudovanie

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

518 412

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
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- certifikát DVGW

Prietok 15 l

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO ALTA-S Compact
štíhla batéria v estetickom dizajne
určená hlavne pre kompaktné drezy
• výsuvný výtok
• kvalitné kovové prevedenie výsuvného výtoku
•
•

CERT

S výsuvnou sprškou

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková
beztlaková

515 122
518 448

imitácia nerez

tlaková

515 123

čierna/chróm

tlaková

526 161

antracit/chróm

tlaková

515 333

sivá skala/chróm

tlaková

518 809

hliníková metalíza/chróm

tlaková

515 326

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

Prietok 10.8 l

biela/chróm

tlaková

515 327

jasmín/chróm

tlaková

515 328

-

tartufo/chróm

tlaková

517 634

-

káva/chróm

tlaková

515 334

-

výtok vody otáčateľný o 128°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača
vody

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO ALTA Compact
štíhla batéria v estetickom dizajne
určená hlavne pre kompaktné drezy
• výtok vody je v prednej časti otáčateľný – uľahčuje plnenie fliaš
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otáčateľnému o 360°
•
•

CERT

Bez spršky

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková
beztlaková

515 120
518 447

imitácia nerez

tlaková

515 121

čierna/chróm

tlaková

526 162

antracit/chróm

tlaková

515 323

sivá skala/chróm

tlaková

518 810

hliníková metalíza/chróm

tlaková

515 316

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

biela/chróm

tlaková

515 317

jasmín/chróm

tlaková

515 318

tartufo/chróm

tlaková
tlaková

515 324

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
certifikát LGA
certifikát DVGW
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača
vody

Zmiešavacie
batérie

káva/chróm

517 633

Prietok 14.7 l

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287
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BLANCO CATRIS-S Flexo
klasické línie skombinované s profesionálnym dizajnom a náročným vyhotovením
flexibilná gumená hadica v čiernej farbe ponúka optimálny akčný rádius
• dvojprúdová sprška pre ľahšie prepínanie medzi perlivým a sprškovým prúdom
• pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu držiaku s magnetom
• vďaka kompaktným rozmerom vhodná aj pre zabudovanie pod horné kuchynské skrinky
• dostupná aj v prevedení čierna matná
•

•

Vysokotlaková

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

PVD
PVD steel

tlaková

525 792

chróm

tlaková

525 791

čierna matná

tlaková

525 793

Kovový povrch

Špeciálne farby

Prietok 7.8 l
V dodávke
o 360° otáčatelný výtok vody
Ø 35 mm otvor
kartuš s keramickými tesneniami
plastová sprška
flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a ⅜‘‘ maticou pre jednoduchú
inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri
zabudovaní do drezov z nerezu
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa EN 1717

Zmiešavacie
batérie

-

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO CATRIS-S
klasický dizajn v Semi-Profi prevedení
flexibilné rameno batérie (nerezová pružina) s pohyblivou sprškou
• spršku možno ľahko vybrať z držiaka
• zvlášť vhodná do kuchýň s hornými skrinkami
• prepínateľná sprška (perlivý alebo sprchovací prúd)
•
•

Vysokotlaková

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 476

Prietok 9 l
V dodávke
výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
sprška z plastu
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor pre významné zníženie tvorby vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717

Zmiešavacie
batérie

-

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287
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BLANCO FONTAS-S II
komfortná armatúra 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vyťahovateľného výtoku
samostatné ovládacie jednotky: zmiešavacia páka vpravo pre studenú a teplú
vodu, ako aj rukoväť vľavo pre filtrovanú vodu
• hygienická: oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – nedochádza k
zmiešavaniu s vodou z vodovodného potrubia
• integrovaný výtok pre obe kvality vody so špeciálnymi perlátormi
• vyhotovenia povrchu dokonale zosúladené s drezmi a vaničkami
•

•

Vysokotlaková

Filter

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

PVD
PVD steel

tlaková

525 199

satin gold

tlaková

526 694*

chróm

tlaková

525 198

čierna

tlaková

526 158

antracit

tlaková

525 200

sivá skala

tlaková

525 207

hliníková metalíza

tlaková

525 201

biela

tlaková

525 204

-

jasmín

tlaková

525 202

-

šampáň

tlaková

525 203

Kovový povrch

SILGRANIT-Look

-

-

tartufo

tlaková

525 206

káva

tlaková

525 205

čierna matná

tlaková

526 672

-

výtok vody otáčateľný o 180°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
nylonom obalená spršková hadica
vysúvateľný výtok so samostatnými vývodmi pre filtrovannú a úžitkovú
vodu (studená/teplá)
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 650 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA sa očakáva
certifikát DVGW sa očakáva

Špeciálne farby

* K dispozícii od Apríla 2022
Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

511 920

pozri stranu 287
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO FONTAS II
komfortná batéria 2 v 1 s ovládaním pre teplú a studenú vodu vpravo a s
ovládaním pre filtrovanú vodu vľavo
• hygienická: oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu –
žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
• priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 2 v 1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor
prefiltrovanú vodu
• integrovaný výtok pre obe kvality vody so špeciálnymi perlátormi
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
• povrch batérie je perfektne zladený k drezom a vaničkám: farebné verzie k farebným
modelom z materiálu SILGRANIT a prevedenie UltraResist knerezovým modelom
•

Vysokotlaková

Filter

Bez spršky

Technický nákres

PVD
PVD steel

tlaková

523 129

satin gold

tlaková

526 692*

chróm

tlaková

523 128

čierna

tlaková

526 157

antracit

tlaková

523 130

sivá skala

tlaková

523 137

hliníková metalíza

tlaková

523 131

biela

tlaková

523 134

jasmín

tlaková

523 132

šampáň

tlaková

523 133

tartufo

tlaková

523 136

káva

tlaková

523 135

čierna matná

tlaková

526 670

Kovový povrch

Zmiešavacie
batérie

SILGRANIT-Look

V dodávke
-

otáčateľný výtok vody
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
s keramickými tesneniami
3 flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
- certifikát LGA sa očakáva

Špeciálne farby

* K dispozícii od Apríla 2022
Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287
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BLANCO TRADON
klasické prevedenie
PVD oceľ – ľahko sa čistí, odolná voči škvrnám a opotrebovaniu
• obzvlášť ladí s domácnosťou vo vidieckom štýle
• pohodlné ovládanie jednou rukou
•
•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

PVD
satin gold

tlaková

526 688*

chróm

tlaková

515 990

leštená mosadz

tlaková

520 787

Kovový povrch

Prietok 13.7 l
V dodávke

Zmiešavacie
batérie

- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
- potrebný otvor pre batériu Ř 35 mm
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

* K dispozícii od Apríla 2022
Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Dávkovač saponátu BLANCO
TORRE

128 434

521 746

pozri stranu 288
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BLANCO SORA
batéria 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda z jedného kohútika
PVD oceľ – ľahko sa čistí, odolná voči škvrnám a opotrebovaniu
• ovládacie prvky s tradičným prevedením a jasnou identifikáciou funkcií
• filtrovaná a nefiltrovaná voda sa ovláda samostatne
• zabudované hrdlo na oba typy vody so špeciálnym regulátorom rozptylu
• kohútik sa dá otáčať o 360° na lepšie pokrytie
•
•

Vysokotlaková

Filter

Bez spršky

Technický nákres

PVD
satin gold

tlaková

526 696*

chróm

tlaková

520 834

leštená mosadz

tlaková

520 835

Kovový povrch

Je potrebný Ø 35 mm otvor na batériu
V dodávke

Zmiešavacie
batérie

- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
- potrebný otvor pre batériu Ř 35 mm

* K dispozícii od Apríla 2022
Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)
128 434
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BLANCO CARENA-S Vario
klasicky moderná batéria
skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
• zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
• vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka
•
•

CERT

Vysokotlaková

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 356

čierna/chróm

tlaková

526 172

antracit/chróm

tlaková

521 358

sivá skala/chróm

tlaková

521 359

hliníková metalíza/chróm

tlaková

521 360

biela/chróm

tlaková

521 368

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

tlaková

521 372

tartufo/chróm

tlaková

521 376

káva/chróm

tlaková

521 378

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 190°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
nylonom obalená spršková hadica
skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

511 920

pozri stranu 287
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Zmiešavacie
batérie

jasmín/chróm

Prietok 9 l

BLANCO CARENA-S
klasicky moderná batéria
skrytý, výsuvný výtok
• zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
• vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka
•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

520 767

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 190°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
nylonom obalená spršková hadica
skrytá sprška s vodiacim kolíkom umiestneným
na zadnej strane
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa

- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý
zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Prietok 9.14 l

BLANCO CARENA
klasicky moderná batéria
zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
• vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka
•

Zmiešavacie
batérie

•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

520 766

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
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- certifikát DVGW

Prietok 11.85 l

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO VIU-S
kompaktná a moderná batéria s flexibilným výtokom
vymeniteľný kryt hadice v štyroch akcentujúcich farbách dokonale zladený s
príslušenstvom drezu SITY
• komfortné a bezpečné zavesenie spršky na ramene spršky
• bočné ovládanie s energeticky úspornou funkciou studeného štartu
• príjemný, koncentrovaný prúd spršky
•
•

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

524 813

Prietok 8.8 l

- štyri vymeniteľné kryty hadíc: kiwi, orange, lemon a lava grey
(predmontované)
- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica obalená textilom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Dávkovač saponátu BLANCO
TORRE

128 434

pozri stranu 288
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO LINUS-S Vario
minimalistický dizajn
vysúvateľná sprška s prepínačom
• vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
• vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
•
•

CERT

Vysokotlaková

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

518 406

Prietok 8.34 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 140°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

511 920

pozri stranu 287
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BLANCO LINUS-S-F
vhodná na montáž pred okno
minimalistický dizajn
• jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
• vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• výsuvný výtok
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm
•
•

CERT

S výsuvnou sprškou

Predokenné
zabudovanie

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková
beztlaková

chróm

514 023
514 276

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 140°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
nylonom obalená spršková hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov

- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý
zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku
na ochranu ohrievača vod

Prietok 9.6 l

BLANCO LINUS-F
vhodná na montáž pred okno
minimalistický dizajn
• jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
• vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
• páka batérie môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm
•

CERT

Bez spršky

Predokenné
zabudovanie

Zmiešavacie
batérie

•

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková
beztlaková

514 025
514 277

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

- certifikát DVGW
- nízkotlakové pre vedenie s regulátorom prietoku
na ochranu ohrievača vody

Prietok 14 l
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BLANCO LINUS-S
minimalistický dizajn
vysúvateľný výtok
• vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
• vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
•
•

CERT

S výsuvnou sprškou

Nízkotlaková

Technický nákres

PVD
PVD steel

tlaková

526 242

satin gold

tlaková

526 684*

chróm

tlaková
beztlaková

512 402
512 200

leštená nerez

tlaková

517 184

Kovový povrch

Prietok 10.5 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 140°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača
vody

* K dispozícii od Apríla 2022
Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

521 746

511 920

pozri stranu 287
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BLANCO LINUS-S
minimalistický dizajn
vysúvateľný výtok
• vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
• vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT
•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

SILGRANIT-Look
čierna

tlaková

526 148

antracit

tlaková

516 688

sivá skala

tlaková

518 813

hliníková metalíza

tlaková

516 689

biela

tlaková

516 692

jasmín

tlaková

516 693

tartufo

tlaková

517 621

káva

tlaková

516 697

-

čierna matná

tlaková

525 807

-

Prietok 10.5 l

Špeciálne farby

-

výtok vody otáčateľný o 140°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

521 746

511 920

pozri stranu 287
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO LINUS-S páka vľavo
lepšia obsluha pre ľavákov, keď je páka ovládania umiestnená vľavo od hlavnej
vaničky
• minimalistický dizajn
• výsuvný výtok
• vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
• vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
•

CERT

Vysokotlaková

Páka vľavo

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

514 016

Prietok 9.6 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 140°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

521 746

511 920

pozri stranu 287
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BLANCO LINUS
minimalistický dizajn
vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
•
•

CERT

Bez spršky

Nízkotlaková

Technický nákres

PVD
PVD steel

tlaková

526 241

satin gold

tlaková

526 683*

chróm

tlaková
beztlaková

514 019
514 020

leštená nerez

tlaková

517 183

Kovový povrch

Prietok 14.4 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
certifikát LGA
certifikát DVGW
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača
vody

* K dispozícii od Apríla 2022
Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287
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BLANCO LINUS
minimalistický dizajn
vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
• farebné prevedenie dokonale zladené s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT
•
•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

SILGRANIT-Look
čierna

tlaková

526 149

antracit

tlaková

516 698

sivá skala

tlaková

518 814

hliníková metalíza

tlaková

516 699

biela

tlaková

516 702

jasmín

tlaková

516 703

tartufo

tlaková

517 622

káva

tlaková

516 707

Prietok 14.4 l
V dodávke

Špeciálne farby
čierna matná

tlaková

525 806

-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287
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BLANCO AMBIS-S
vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
• viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku
• výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu
•

•

CERT

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková
beztlaková

leštená nerez

523 119
525 124

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 130°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
spršková hadica potiahnutá nylonom
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov

- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý
zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku
na ochranu ohrievača vody

Prietok 8.3 l

BLANCO AMBIS
vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
• viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku
•

Zmiešavacie
batérie

•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
leštená nerez

tlaková

523 118

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

- certifikát DVGW

Prietok 13.4 l
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BLANCO CANDOR-S
vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
• zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• skrytý, výsuvný výtok
• väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
• úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
•

•

CERT

S výsuvnou sprškou

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková
beztlaková

leštená nerez

523 121
525 125

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 190°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
spršková hadica potiahnutá nylonom
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov

- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý
zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku
na ochranu ohrievača vody

Prietok 9.7 l

BLANCO CANDOR
vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
• zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
• úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
• dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprškou
•

Zmiešavacie
batérie

•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
leštená nerez

tlaková

523 120

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
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- certifikát DVGW

Prietok 14.5 l

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO LANORA-S-F
vhodná na montáž pred okno
kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
• čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
• vysoké výsuvné rameno s výtokom pre ľahké naplnenie hrncov a váz
• väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou
nulovou polohou
• úspora energie: ovládacia páka je v základnej polohe nastavená na studenú vodu
• Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm
•
•

Predokenné
zabudovanie

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres
leštená nerez

tlaková

220

526 180

V dodávke

110.5
74.5

127.5

269

- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu
kuchynskej batérie pri zabudovaní do nerezových
drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý
zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

113.7

- rameno výtoku vody otáčateľné o 190°
- je potrebný podfrézovaný otvor na vyklepnutie s
Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou
985 mm a ⅜'' maticou pre mimoriadne
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor pre významné zníženie
tvorby vodného kameňa

298

Kovový povrch

Prietok 6.8 l

BLANCO LANORA-F
vhodná na montáž pred okno
kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
• čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
• vysoké rameno pre ľahké naplnenie hrncov a váz
• väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou
nulovou polohou
• úspora energie: ovládacia páka je v základnej polohe nastavená na studenú vodu
• dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprchovou hadicou
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm
•

Predokenné
zabudovanie

CERT

Bez spršky

Nízkotlaková

Technický nákres
leštená nerez

tlaková
beztlaková

526 179
526 181

220

V dodávke

70.5

127.5

269

- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu
kuchynskej batérie pri zabudovaní do nerezových
drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku
na ochranu ohrievača vody

113.7

- rameno výtoku vody otáčateľné o 360°
- je potrebný podfrézovaný otvor na vyklepnutie s
Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou
985 mm a ⅜'' maticou pre mimoriadne
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor pre významné zníženie
tvorby vodného kameňa

106.5

298

Kovový povrch

Prietok 10.5 l

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Zmiešavacie
batérie

•

BLANCO LANORA-S
vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
• vysoké výsuvné rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
• úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
•

•

CERT

S výsuvnou sprškou

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková
beztlaková

leštená nerez

523 123
525 126

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 190°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
spršková hadica potiahnutá nylonom
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov

- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý
zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku
na ochranu ohrievača vody

Prietok 8.6 l

BLANCO LANORA
vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
• vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
• úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
• dostupná aj v prevedení s výsuvným výtokom
•

Zmiešavacie
batérie

•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
leštená nerez

tlaková

523 122

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
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- certifikát DVGW

Prietok 10.7 l

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO JANDORA-S
vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou
povrchovou úpravou
• čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
• vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
• viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
• energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart
• nenápadná vyťahovacia sprška
•

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
leštená nerez

tlaková

235

526 614

V dodávke

201
364

- certifikat DVGW sa očakava

93

126
6,5

max. 50

výtok vody otáčateľný o 190°
potrebný otvor pre batériu Ř 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 700 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

250

-

6°

Prietok 8.96 l

BLANCO JANDORA
vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou
povrchovou úpravou
• čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
• vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
• viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
• energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart
• k dispozícii aj s vyťahovacou sprškou

Vysokotlaková

Zmiešavacie
batérie

•

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková

234

526 615

V dodávke

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

93

126
max. 50

- certifikat DVGW sa očakava

253

výtok vody otáčateľný o 190°
potrebný otvor pre batériu Ř 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 700 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujej tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

362

-

200
6°

6,5

leštená nerez

Prietok 14.1 l

265

BLANCO TIVO-S-F
montáž pred okno
jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
• vyššie rameno batérie uľahčuje prácu pri dreze
• výsuvná sprška s prepínačom
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 5,5 cm
•
•

CERT

S výsuvnou sprškou

Predokenné
zabudovanie

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková
beztlaková

chróm

518 410
518 411

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 120°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená spršková hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov

- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý
zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku
na ochranu ohrievača vody

Prietok 8 l

BLANCO TIVO-F
montáž pred okno
jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
• vyššie rameno batérie uľahčuje prácu pri dreze
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm
•

Zmiešavacie
batérie

•

CERT

Bez spršky

Predokenné
zabudovanie

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková
beztlaková

518 408
518 409

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
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- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku
na ochranu ohrievača vody

Prietok 14.7 l

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO TIVO-S
vysoké rameno batérie zvyšuje komfort práce pri dreze
výsuvná sprška s možnosťou prepínania dvoch typov prúdu
• obzvlášť vhodná pre moderné drezy
•
•

CERT

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková
beztlaková

517 648
518 424

čierna/chróm

tlaková

526 279

antracit/chróm

tlaková

517 610

sivá skala/chróm

tlaková

518 798

hliníková metalíza/chróm

tlaková

517 611

biela/chróm

tlaková

517 613

chróm

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

Prietok 9.1 l

jasmín/chróm

tlaková

517 614

tartufo/chróm

tlaková

517 619

-

káva/chróm

tlaková

517 618

-

výtok vody otáčateľný o 120°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
kovom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača
vody

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

511 920

pozri stranu 287
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO TIVO
vysoké rameno batérie zvyšuje komfort práce pri dreze
rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
• obzvlášť vhodná pre moderné drezy
•
•

CERT

Bez spršky

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková
beztlaková

chróm

517 599
518 414

Prietok 15.3 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
certifikát LGA
certifikát DVGW
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača
vody

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287
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BLANCO LARESSA-F páka vpravo
moderný dizajn vhodný priamo pred okno
pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
• spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
• optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
• ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
• vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm
•
•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Predokenné
zabudovanie

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 545

V dodávke
-

výtok vody v prednej časti otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

- certifikát DVGW

Prietok 11.83 l

BLANCO LARESSA-F páka vľavo
moderný dizajn vhodný priamo pred okno
pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
• spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
• optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
• ovládacia páka umiestnená naboku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
• vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm
•

CERT

Bez spršky

Páka vľavo

Zmiešavacie
batérie

•

Predokenné
zabudovanie

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 546

V dodávke
-

výtok vody v prednej časti otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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- certifikát DVGW

Prietok 11.83 l
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BLANCO CORESSA-F páka vpravo
moderný dizajn vhodný priamo pred okno
pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
• spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
• optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
• ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
• vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm
•
•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Predokenné
zabudovanie

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 543

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA

- certifikát DVGW

Prietok 12.59 l

BLANCO CORESSA-F páka vľavo
moderný dizajn vhodný priamo pred okno
pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
• spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
• optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
• ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
• vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm
•

Zmiešavacie
batérie

•

CERT

Bez spršky

Páka vľavo

Predokenné
zabudovanie

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 544

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného
kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie
pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
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- certifikát DVGW

Prietok 12.59 l

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO ANTAS-S
priamočiary dizajn v kompaktnej podobe
vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
• rozšírený akčný rádius vďaka výsuvnému výtoku
•
•

CERT

S výsuvnou sprškou

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková
beztlaková

515 348
516 764

čierna/chróm

tlaková
beztlaková

526 167
526 169

antracit/chróm

tlaková
beztlaková

515 356
516 772

sivá skala/chróm

tlaková
beztlaková

518 794
518 795

hliníková metalíza/chróm

tlaková
beztlaková

515 349
516 765

biela/chróm

tlaková
beztlaková

515 350
516 766

jasmín/chróm

tlaková
beztlaková

515 351
516 767

tartufo/chróm

tlaková
beztlaková

517 637
517 638

káva/chróm

tlaková
beztlaková

515 357
516 773

chróm

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

Prietok 11.5 l

-

výtok vody otáčateľný o 140°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
spršková hadica potiahnutá nylonom
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA*
certifikát DVGW
*pre vysokotlakové prevedenie
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača
vody

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

521 746

511 920

pozri stranu 287
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Zmiešavacie
batérie

V dodávke

BLANCO ANTAS
priamočiary dizajn v kompaktnej podobe
vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
•
•

CERT

Bez spršky

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
tlaková
beztlaková

chróm

515 337
516 103

Prietok 14.4 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
certifikát LGA
certifikát DVGW
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača
vody

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287
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BLANCO TRIMA
komfortná batéria 2 v 1 s ovládaním pre teplú a studenú vodu vpravo a s
vládaním pre filtrovanú vodu vľavo
• ergonomicky vytvarované ovládacie prvky s jasným popisom funkcií
• samostatné nastavovanie filtrovanej a nefiltrovanej vody
• integrovaný výtok pre obe kvality vody so špeciálnymi perlátormi
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
•

Vysokotlaková

Bez spršky

Filter

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

520 840

V dodávke
výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
- certifikát LGA

Zmiešavacie
batérie

-

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287
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BLANCO KANO-S
štíhla batéria v estetickom dizajne
s výsuvným výtokom
• vhodná hlavne pre kompaktné drezy
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 120°
•
•

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 503

čierna/chróm

tlaková

526 174

antracit/chróm

tlaková

525 038

hliníková metalíza/chróm

tlaková

525 039

biela/chróm

tlaková

525 040

jasmín/chróm

tlaková

525 041

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

šampáň/chróm

tlaková

525 046

káva/chróm

tlaková

525 043

čierna matná

tlaková

526 668

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 120°
spršková hadica potiahnutá nylonom
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniam
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717

Zmiešavacie
batérie

Špeciálne farby

Prietok 11.3 l

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

521 746

511 920

pozri stranu 287
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BLANCO KANO
štíhla batéria v estetickom dizajne
vhodná hlavne pre kompaktné drezy
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
•
•

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 502

čierna/chróm

tlaková

526 175

antracit/chróm

tlaková

525 028

hliníková metalíza/chróm

tlaková

525 029

biela/chróm

tlaková

525 030

jasmín/chróm

tlaková

525 031

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

káva/chróm

tlaková

525 033

čierna matná

tlaková

526 667

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov

Zmiešavacie
batérie

Špeciálne farby

Prietok 13.1 l

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287
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BLANCO MIDA-S
štíhle, priamočiare telo s jemne zaobleným ramenom
ľahšie plnenie hrncov a váz
• obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
• s výsuvným výtokom
•
•

CERT

Vysokotlaková

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 454

čierna

tlaková

526 146

antracit

tlaková

521 455

hliníková metalíza

tlaková

521 456

biela

tlaková

521 457

jasmín

tlaková

521 458

SILGRANIT-Look

šampáň

tlaková

521 459

káva

tlaková

521 461

Prietok 10 l
V dodávke
-

Špeciálne farby
čierna matná

tlaková

526 653

-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
nylonom obalená spršková hadica
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zvyšuje zabezpečenie
podľa normy DIN EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

511 920

pozri stranu 287
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BLANCO MIDA
štíhle telo s jemne zaobleným ramenom
umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
•
•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

517 742

čierna

tlaková

526 145

antracit

tlaková

519 415

hliníková metalíza

tlaková

519 416

biela

tlaková

519 418

jasmín

tlaková

519 419

SILGRANIT-Look

šampáň

tlaková

519 420

káva

tlaková

519 423

čierna matná

tlaková

526 649

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Zmiešavacie
batérie

Špeciálne farby

Prietok 15.12 l

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287
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BLANCO MILA-S
štíhle telo s priamočiarym ramenom
s výsuvným výtokom
• umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
•
•

CERT

S výsuvnou sprškou

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková
beztlaková

519 810
521 466

čierna matná

tlaková

526 660

Špeciálne farby

Prietok 10.2 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
nylonom obalená spršková hadica
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača
vody

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

521 746

511 920

pozri stranu 287
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BLANCO MILA
štíhle telo s priamočiarym ramenom
umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
•
•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

519 414

čierna matná

tlaková

526 657

Špeciálne farby

Prietok 14.4 l
V dodávke
výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Zmiešavacie
batérie

-

Voliteľné príslušenstvo

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Filter pre rohový ventil (1 kus)

BLANCO LATO

128 434

pozri stranu 287
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BLANCO MILI
štíhle telo s ramenom v tvare písmena J
umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
•
•

CERT

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

519 413

čierna

tlaková

526 159

antracit

tlaková

523 103

hliníková metalíza

tlaková

523 105

biela

tlaková

523 107

jasmín

tlaková

523 108

SILGRANIT-Look

káva

tlaková

523 111

čierna matná

tlaková

526 665

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Zmiešavacie
batérie

Špeciálne farby

Prietok 15 l

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287
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BLANCOWEGA-S II
batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie
kuchyne
• vyťahovacia dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného
prúdu na silné oplachovacie striekanie
• obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
• k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT
•

Vysokotlaková

Prepínateľná sprška

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

526 416

čierna/chróm

tlaková

526 428

antracit/chróm

tlaková

526 420

hliníková metalíza/chróm

tlaková

526 423

biela/chróm

tlaková

526 421

jasmín/chróm

tlaková

526 422

259
215

114

Ø 48

max. 50
Prietok 9.23 l
V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
nylonom obalená sprchová hadica
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 550 mm a ⅜'' maticou na
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy
EN 1717
certifikát LGA
certifikát DVGW čaká na schválenie

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

521 746

511 920

pozri stranu 287

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Zmiešavacie
batérie

526 424

20°

30

tlaková

Ø

káva/chróm

177
141

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

BLANCOWEGA II
batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie
kuchyne
• obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
• k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT
•

Vysokotlaková

Bez spršky

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

252

526 402

215

antracit/chróm

tlaková

526 407

hliníková metalíza/chróm

tlaková

526 410

biela/chróm

tlaková

526 408

jasmín/chróm

tlaková

526 409

káva/chróm

tlaková

526 411

Ø 48

526 415

max. 50

tlaková

158
121

11°
čierna/chróm

161
185

SILGRANIT-Look - dvojfarebná

Prietok 14.98 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 180°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 550 mm a ⅜'' maticou na
jednoduchú a bezpečnú montáž
patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do
nerezových drezov
certifikát LGA
certifikát DVGW čaká na schválenie

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287
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BLANCO DARAS-S-F
vhodná na zabudovanie pred okno
jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
• s výsuvným výtokom
• vhodná pre malé drezy
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 80°
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4 cm
•
•

Vysokotlaková

Predokenné
zabudovanie

S výsuvnou sprškou

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 752

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 80°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nylonom obalená spršková hadica
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý
zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
Prietok 8.25 l

BLANCO DARAS-F
vhodná na zabudovanie pred okno *
jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
• vhodná pre malé drezy
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
• minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 3 cm
•

Vysokotlaková

Bez spršky

Zmiešavacie
batérie

•

Predokenné
zabudovanie

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková

521 751

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a
⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž

Prietok 13.7 l

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO DARAS-S
nadčasová, klasická kuchynská batéria
uvádzací model
• s výsuvným výtokom
• určená pre malé drezy
• k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT
•
•

S výsuvnou sprškou

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková
beztlaková

517 731
519 724

čierna

tlaková

526 153

antracit

tlaková

517 732

hliníková metalíza

tlaková

517 733

biela

tlaková

517 735

jasmín

tlaková

517 736

SILGRANIT-Look

šampáň

tlaková

517 737

káva

tlaková

517 740

Prietok 9.1 l
V dodávke
-

Zmiešavacie
batérie

-

výtok vody otáčateľný o 90°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
nylonom obalená spršková hadica
sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
podľa normy EN 1717
certifikát LGA
nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku naochranu ohrievača
vody

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

Usmerňovač sprškovej hadice

BLANCO LATO

128 434

521 746

511 920

pozri stranu 287
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BLANCO DARAS
nadčasová, klasická kuchynská batéria
vyššie a dlhšie rameno batérie
• uvádzací model
• určená pre malé drezy
• rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
• k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT
•
•

Bez spršky

Nízkotlaková

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

tlaková
beztlaková

517 720
519 723

čierna

tlaková

526 152

antracit

tlaková

517 721

hliníková metalíza

tlaková

517 722

biela

tlaková

517 724

jasmín

tlaková

517 725

SILGRANIT-Look

tlaková

517 726

káva

tlaková

517 729

V dodávke
-

výtok vody otáčateľný o 360°
potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
kartuš s keramickými tesneniami
flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a ⅜'' maticou pre
jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku naochranu ohrievača
vody

Zmiešavacie
batérie

šampáň

Prietok 15.4 l

Odporúčaný dávkovač
saponátu

Voliteľné príslušenstvo

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Sada regulátorov prúdu pre čistý
a perlivý prúd vody.

BLANCO LATO

128 434

521 746

pozri stranu 287

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO PIONA
veľký výber
perfektne dizajnovo zladený k viacerým BLANCO kuchynským batériám
• vhodný najmä k batériám v povrchovej úprave chróm, nerez, leštená nerez,
hodvábne lesklá nerez a hodvábne matná nerez
• pohodlné plnenie zhora
•
•

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

517 667

leštená nerez

517 537

nerez, hodvábne matný

515 992

je potrebný otvor Ø 35 mm
objem nádobky: 500 ml

BLANCO LIVIA
moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
systémový dizajn s kombinovateľným excentrickým ovládaním či kuchynskou batériou
• dostupné v rôznych povrchových úpravách
• pohodlné plnenie zhora
•

Zmiešavacie
batérie

•

Technický nákres

PVD
satin gold

526 698*

chróm

521 291

leštená mosadz

521 292

mangán

521 293

Kovový povrch

* K dispozícii od Apríla 2022
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je potrebný otvor Ø 35 mm
objem nádobky: 500 ml
Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO LATO
dávkovač v nadčasovom modernom dizajne
v kovovom a farebnom prevedení pre perfektný súlad s kuchynskými batériami a drezmi
BLANCO
• jednoduchá obsluha vďaka presne nastavenému dávkovaniu
• pohodlné napĺňanie zhora
• obzvlášť praktické príslušenstvo k drezu
•
•

Technický nákres

PVD
PVD steel

525 809

satin gold

526 699*

chróm

525 808

Kovový povrch

SILGRANIT-Look - dvojfarebná
čierna/chróm

526 177

antracit/chróm

525 810

sivá skala/chróm

525 817

hliníková metalíza/chróm

525 811

biela/chróm

525 814

jasmín/chróm

525 812

šampáň/chróm

525 813

tartufo/chróm

525 816

káva/chróm

525 815

čierna matná

525 789

je potrebný otvor Ø 35 mm
V dodávke

Zmiešavacie
batérie

- objem nádobky: 300 ml

Špeciálne farby

* K dispozícii od Apríla 2022

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO TORRE
nadčasový dizajn dávkovača na tekuté mydlo
kovový povrch ladí s rôznymi batériami a drezmi BLANCO
• upravená dĺžka a výška na optimálny prístup k otvoru
• jednoduché dopĺňanie zvrchu
• praktický doplnok k drezu
•
•

Technický nákres

PVD
PVD steel

526 430

satin gold

526 700*

chróm

512 593

leštená nerez

521 541

imitácia nerez

512 594

Kovový povrch

V dodávke

Zmiešavacie
batérie

- je potrebný otvor Ø 35 mm
- objem nádobky: 300 ml

* K dispozícii od Apríla 2022
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BLANCO TANGO
•
•

pohodlné plnenie zhora
praktické príslušenstvo

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

511 266

imitácia nerez

512 643

je potrebný otvor Ø 35 mm
objem nádobky: 300 ml

BLANCO TIGA
•

pohodlné plnenie zhora
praktické príslušenstvo

Zmiešavacie
batérie

•

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

510 769

je potrebný otvor Ø 35 mm
objem nádobky: 250 ml
Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO VICUS
moderný akcent pre tradičný vidiecky štýl
praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
• pohodlné plnenie zhora
•
•

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

524 290

leštená mosadz

524 291

je potrebný otvor Ø 35 mm
objem nádobky: 500 ml

BLANCO YANO
moderný dizajn vhodný k BLANCO kuchynským batériám
praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
• pohodlné plnenie zhora
•

Zmiešavacie
batérie

•

Technický nákres

Kovový povrch
chróm

524 256

je potrebný otvor Ø 35 mm
objem nádobky: 300 ml
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POZBIERAŤ. VYTRIEDIŤ.
UPRATAŤ.
Systémy triedeného odpadu a organizačné systémy BLANCO.

Košové systémy

Pri plánovaní kuchyne zohráva kľúčovú úlohu spodná skrinka pod drezom. Je to miesto, kde sa zbiera odpad, odkladajú sa
čistiace postriedky a je často priestorovo obmedzené pre komponenty, ako sú napríklad ohrievač alebo filter. Dôležité je mať
systém triedeného odpadu alebo organizačný systém, ktorý umožní optimálne využiť zostávajúci priestor a dá sa prispôsobiť
individuálnym potrebám.
Ak je priestor v spodnej skrinke obmedzený, používajú sa naše špeciálne riešenia, ako napríklad SELECT II Soda alebo SELECT
II Compact. FLEXON II Low ponúka flexibilné riešenia pre spodné skrinky s rozdelenými zásuvkami, napr. montáž systému
triedeného odpadu alebo organizačného systému priamo pod pracovnú dosku.

Vďaka atraktívnemu a funkčnému
dizajnu a vysokej kvalite produktov
vylepšia systémy triedeného odpadu
a organizačné systémy BLANCO každú
kuchyňu.

Systémy triedeného odpadu BLANCO
elegantne zmiznú v spodnej skrinke pod
drezom. Nezáleží na tom, či má spodná
skrinka otočné dvere, vyťahovacie
predné diely alebo zásuvky a aká široká
je. Vždy máme vhodné riešenie.

Šikovné príslušenstvo sa používa vždy,
keď je to potrebné. Napríklad nožné
ovládanie MOVEX, keď máte plné obidve
ruky, alebo praktické veká na nádoby
na zamedzenie nepríjemnému zápachu
v spodnej skrinke.
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POZBIERAŤ. VYTRIEDIŤ.
UPRATAŤ.
BLANCO FLEXON II – maximálne využitie priestoru v drezovej skrinke.

Rad produktov BLANCO FLEXON II ponúka nádoby na odpad s vysokokvalitným rámom, ktoré sa ľahko montujú do všetkých
bežných vyťahovacích spodných skriniek. Vďaka širokému výberu modelov s nádobami na odpad rôznych veľkostí možno
FLEXON II prispôsobiť takmer každému dizajnu kuchyne. Či už má váš zákazník šírku skrinky 30 alebo 90 cm, jednotlivé alebo
rozdelené zásuvky, košový systém možno jednoducho dodatočne osadiť do existujúcich kuchynských zásuviek. Rám sa dá
jednoducho umiestniť do zásuvky, vďaka čomu sú nádoby ľahko prístupné a veľmi ľahko sa čistia.

Košové systémy

FLEXON II však ponúka omnoho viac: nízku verziu je možné namontovať priamo pod pracovnú dosku. Zabezpečí to ergonomické
pracovné postupy. A FLEXON II sa nemusí používať len na zber a separáciu odpadu, systém je tiež perfektný na odkladanie, napr.
čistiacich potrieb.

FLEXON II Low maximálne využíva
priestor spodnej skrinky vďaka tomu,
že odpad a recyklovateľné materiály sú
priamo pod pracovnou doskou alebo
drezom.
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Vždy, keď sú navrhnuté spodné skrinky
s rozdelenými zásuvkami, FLEXON II Low
je perfektné riešenie na triedenie odpadu
alebo odkladanie vecí, napr. čistiacich
potrieb.

BLANCO FLEXON II je ideálny do
existujúcich zásuviek. Montuje sa
absolútne rýchlo a perfektne pasuje do
zásuviek so šírkou 30 až 60 cm.

BLANCO FWD Max
špičkový model na likvidáciu veľkého množstva odpadu z potravín alebo pre veľké
domácnosti
• optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
• vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
• ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
• drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
• 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
• objem drviacej komory 1 200 ml
• funkcia automatického spätného chodu
•

Technický nákres

Motor s indukciou striedavého prúdu

100

164

526 648*

25

Typ sieťovej
zástrčky E+F

335

1 HP/ 230 V/
50 Hz/ 12 A

38
150
203
* K dispozícii od Apríla 2022
V dodávke

Krytka pneuspínača drviča

Tlmiaca vstupná guma

Zátka so sitkom

L-sada potrubia

Pripojenie na prepad drezu

Krytka pneuspínača drviča

Krytka pneuspínača drviča

Sada potrubia k drviču pre
dvojdrez

526 769

526 770

526 772

odnímateľný regulátor prietoku
zátka a sitko na zatvorenie odtoku
spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
prepadová prípojka na umývadlá BLANCO
kľúč na montáž a voľné zablokovanie
je potrebný 3 ½''
hmotnosť produktu: 11 kg
pevný 90 cm napájací kábel
resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD
(spýtajte sa na dostupnosť)

Košové systémy

FWD air switch set

-

Servisný kľúč

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO FWD Medium
rozšírený model na pravidelnú likvidáciu bežného množstva odpadu z potravín
optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
• vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
• ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
• drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
• 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
• objem drviacej komory 1 200 ml
•

•

Technický nákres

Motor s indukciou striedavého prúdu

100

164

526 647*

25

Typ sieťovej
zástrčky E+F

335

0.75 HP/ 230 V/
50 Hz/ 10 A

38
150
203
* K dispozícii od Apríla 2022

Košové systémy

V dodávke

FWD air switch set

Krytka pneuspínača drviča

Tlmiaca vstupná guma

Zátka so sitkom

L-sada potrubia

Pripojenie na prepad drezu

Krytka pneuspínača drviča

Krytka pneuspínača drviča

Sada potrubia k drviču pre
dvojdrez

526 769

526 770

526 772

-

odnímateľný regulátor prietoku
zátka a sitko na zatvorenie odtoku
spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
prepadová prípojka na umývadlá BLANCO
kľúč na montáž a voľné zablokovanie
je potrebný 3 ½''
hmotnosť produktu: 10,6 kg
pevný 90 cm napájací kábel
resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD
(spýtajte sa na dostupnosť)

Servisný kľúč

Voliteľné príslušenstvo

294

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

BLANCO FWD Lite
základný model na likvidáciu malého množstva odpadu z potravín alebo pre malé
domácnosti
• optimálne ovládanie rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
• vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
• ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
• drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
• 2 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
• objem drviacej komory 900 ml
•

Technický nákres

Motor s indukciou striedavého prúdu

100

162

526 646*

25

Typ sieťovej
zástrčky E+F

320

0.5 HP/ 230 V/
50 Hz/ 10 A

142
180

38

* K dispozícii od Apríla 2022
V dodávke

Tlmiaca vstupná guma

Zátka

Pripojenie na prepad drezu

Servisný kľúč

L-sada potrubia

odnímateľný regulátor prietoku
zátka na zatvorenie odtoku
spínač vzduchu s krytom z chrómu
hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
prepadová prípojka na umývadlá BLANCO
kľúč na montáž a voľné zablokovanie
je potrebný 3 ½''
hmotnosť produktu: 7,4 kg
pevný 90 cm napájací kábel
resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD
(spýtajte sa na dostupnosť)

Košové systémy

FWD air switch set

-

Voliteľné príslušenstvo

Krytka pneuspínača drviča

Sada potrubia k drviču pre
dvojdrez

526 770

526 772

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO SELECT II
kompletné využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným
riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
• široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
• flexibilné univerzálne boxy v organizačnej zásuvke zaisťujú ešte väčší poriadok
• rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
• jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvŕtavania
• systém môžete doplniť voliteľne dostupným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované
riešenie
• moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a
hladkým plochám
•

600

600

BLANCO SELECT II

60/4 Orga

XL 60/3 Orga

60/3 Orga

60/2 Orga

526 211

526 210

526 209

526 208

42 l

46 l

45 l

49 l

458

Objem nádoby

400

400

400
68

/5
562

450

458

600

458

600

458

Rozmer skrinky
mm

68

/5
562

450

400
68

/5
562

450

450

8

/56

562

V dodávke
výsuvný systém na pripojenie
spredu, organizačná zásuvka,
odpadkové koše 2 x 15l a 2 x 6l, kryt
na odpadkový kôš 6l 1 x

výsuvný systém na pripojenie
spredu, organizačná zásuvka,
nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, veko na
nádobu 1 x 8 l

výsuvný systém na pripojenie
spredu, organizačná zásuvka,
odpadkové koše 3 x 15l

výsuvný systém na pripojenie
spredu, organizačná zásuvka,
odpadkové koše 1 x 30l a 1 x 19l

- Výška zabudovania 456 mm (použité univerzálne boxy sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôsobeniu sa odtokovej armatúre), hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer
skrinky pre pojazdy 450 mm.
- Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.
Voliteľné príslušenstvo
555
96

30

15
27

Košové systémy

Poznámka k inštalácii

200
40

33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

BLANCO MOVEX nožné
ovládanie

Elektrický otvárací systém
BLANCO SELECT AutoMove

AktivBio-kryt 6 l

521 300

519 357

521 301*

524 219
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*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO SELECT II
kompletné využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným
riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
• široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
• rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám
nádob na odpad
• jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvŕtavania
• systém môžete doplniť voliteľne dostupným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované
riešenie
• moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám

600

600

60/4

XL 60/3

60/3

60/2

526 206

526 205

526 204

526 203

42 l

46 l

45 l

49 l

BLANCO SELECT II

Objem nádoby

400
68

/5
562

450

400

400

68

/5
562

450

361

600

361

600

361

Rozmer skrinky
mm

68

/5
562

450

361

•

400
450

8

/56

562

V dodávke
výsuvný systém na pripojenie
spredu, kryt systému, odpadkové
koše 2 x 15l a 2 x 6l, veko na
nádobu 1 x 6 l

výsuvný systém na pripojenie
výsuvný systém na pripojenie
spredu, kryt systému, nádoby 1 x
spredu, kryt systému, nádoby 3
30 l a 2 x 8 l, veko na nádobu 1 x 8 l x 15 l

výsuvný systém na pripojenie
spredu, kryt systému, odpadkové
koše 1 x 30l a 1 x 19l

Poznámka k inštalácii
Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.
Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

Košové systémy

-

Voliteľné príslušenstvo
30

555
96

27

15
200

40

33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

BLANCO MOVEX nožné
ovládanie

Elektrický otvárací systém
BLANCO SELECT AutoMove

AktivBio-kryt 6 l

521 300

519 357

521 301*

524 219

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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BLANCO SELECT II Compact 60/2
ideálny na zabudovanie pred bočne inštalované nízkotlakové ohrievače, systémy
horúcej vody a filtračné systémy
• optimálne využitie priestoru spodnej skrinky vďaka redukovanej hĺbke zabudovania
320 mm
• moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
• jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania
alebo predvŕtavania
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO SELECT II
Compact 60/2

526 207
34 l

361

Objem nádoby

320
8

/56

562

450

V dodávke
výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 17 l

-

Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 320 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.
Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
Minimálna hĺbka zabudovania v kombinácii s batériou BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

Voliteľné príslušenstvo
555
96

30

15
27

Košové systémy

Poznámka k inštalácii

200
40

33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

BLANCO MOVEX nožné
ovládanie

Elektrický otvárací systém
BLANCO SELECT AutoMove

521 300

519 357

521 301*

298

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO SELECT II Soda
premyslené riešenie pre systém BLANCO Soda: perfektné využitie priestoru
spodnej skrinky vďaka optimálnej súhre všetkých komponentov systému
• mimoriadne dobrý prístup k systému na výrobu sódy pri výmene filtra alebo
bombičiek s náplňou CO2
• všetko na jednom mieste: integrovaná úložná priehradka vytvára priestor na 4 bombičky s
CO2
• všetky prvky systému sú vizuálne zladené
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka
veľkým a hladkým plochám
•

600

Rozmer skrinky
mm
BLANCO SELECT II
Soda

526 304
Objem nádoby

30 l

60

30l

442

353

403

451

V dodávke
výsuvný systém na pripojenie spredu, zásuvka, pojazdy, integrovaná úložná priehradka, nádoba 1 x 30 l
Poznámka k inštalácii

Košové systémy

-

30

Voliteľné príslušenstvo

27

15
200
33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

Uskladňovacia miska s vekom

BLANCO MOVEX nožné
ovládanie

521 300

235 845

519 357

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO SELECT II
kompletné využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným
riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
• široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
• rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám
nádob na odpad
• jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvŕtavania
• systém môžete doplniť voliteľne dostupným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované
riešenie
• moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a
hladkým plochám

Objem nádoby

500

450

50/3

50/2

45/2

526 202

526 201

526 200

35 l

38 l

32 l

400

400

8

450

361

BLANCO SELECT II

500

361

Rozmer skrinky
mm

450

/46

462

400

468

450

/

462

361

•

8

/41

412

V dodávke
výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt
systému, nádoby 1 x 19 l a 2 x 8 l, veko na
nádobu 1 x 8 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt
systému, nádoby 2 x 19 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt
systému, nádoby 2 x 16 l

-

Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm.
Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

Voliteľné príslušenstvo
555
96

30

15
27

Košové systémy

Poznámka k inštalácii

200
40

33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

BLANCO MOVEX nožné
ovládanie

Elektrický otvárací systém
BLANCO SELECT AutoMove

AktivBio-kryt 8 l

521 300

519 357

521 301*

524 220

300

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO FLEXON II
široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
• vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
• jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania
• zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
• moderný dizajn s kvalitným hliníkom
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
• voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie
•

•

600

600

60/4

XL 60/3

60/3

60/2

521 474

521 473

521 472

521 471

42 l

46 l

45 l

49 l

8

56

56

2/

2/

56

56

400

400

400

max. 250

max. 250

355

max. 250
400

8

56

2/

56

355

8

8

56

2/

56

355

Objem nádoby

600

max. 250

BLANCO FLEXON II

600

355

Rozmer skrinky
mm

V dodávke
systém pre inštaláciu do zásuviek,
veko systému, nádoby 2 x 15 l a 2 x
6 l, veko na nádobu 1 x 6 l

systém pre inštaláciu do zásuviek,
veko systému, nádoby 1 x 30 l a 2 x
8 l, veko na nádobu 1 x 8 l

systém pre inštaláciu do zásuviek,
veko systému, nádoby 3 x 15 l

systém pre inštaláciu do zásuviek,
veko systému, nádoby 1 x 30 l a 1
x 19 l

-

Je potrebná spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny
rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

27

Voliteľné príslušenstvo

33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

SELECT univerzálny box

AktivBio-kryt 6 l

SELECT kryt na odpadkový
kôš 15 l

521 300

229 342

524 219

229 338

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Košové systémy

Poznámka k inštalácii

BLANCO FLEXON II
široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
• vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
• jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania
• zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
• moderný dizajn s kvalitným hliníkom
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
• voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie
•

•

500

500

450

50/3

50/2

45/2

521 470

521 469

521 468

35 l

38 l

32 l

8

8

46

8

46

2/

41

2/

46

2/

max. 250

41

355

max. 250

46

400

400

400

355

Objem nádoby

max. 250

BLANCO FLEXON II

355

Rozmer skrinky
mm

V dodávke
systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému,
nádoby 1 x 19 l a 2 x 8 l, veko na nádobu 1 x 8 l

systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému,
nádoby 2 x 19 l

systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému,
nádoby 2 x 16 l

-

Je potrebná spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny
rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

30

Voliteľné príslušenstvo
15
27

Košové systémy

Poznámka k inštalácii

200
33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

SELECT univerzálny box

AktivBio-kryt 8 l

BLANCO MOVEX nožné
ovládanie

521 300

229 342

524 220

519 357

302

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

BLANCO FLEXON II
široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
• vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
• jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania
• zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
• moderný dizajn s kvalitným hliníkom
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
• voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie
•

•

300

300

30/2

30/1

521 467

521 542

16 l

19 l

BLANCO FLEXON II

Objem nádoby

8l

19 l

8l

8

8

26

26

2/

2/

355

max. 250

26

max. 250

26

400

355

Rozmer skrinky
mm

400

V dodávke
systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoby 2 x 8 l, veko na
nádobu 1 x 8 l

systém pre inštaláciu do zásuviek, veko systému, nádoba 1 x 19 l

-

Je potrebná spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny
rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

30

Voliteľné príslušenstvo
15
200

AktivBio-kryt 8 l

SELECT univerzálny box

BLANCO MOVEX nožné
ovládanie

524 220

229 342

519 357

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Košové systémy

Poznámka k inštalácii

BLANCO FLEXON II Low
na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej
výške 330 mm)
• rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s
menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
• vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
• jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania
• moderný dizajn s kvalitným hliníkom
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
• voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie
•

Rozmer skrinky
mm

900

800

BLANCO FLEXON
II Low

90/4

80/3

521 475

525 221

73 l

65 l

Objem nádoby

19 l

19 l

19 l

16 l

8

8

76

86

2/
76

2/

325

325

86

50

400

50

.2

ax

.2

400

m

ax

m

V dodávke
systém pre inštaláciu do zásuviek, nádoby 3 x 19 l a 1 x 16 l

systém na inštaláciu do zásuviek, nádoby 1 x 30 l , 1 x 19 l a 1 x 16 l

-

Je potrebná spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
Výška zabudovania 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny
rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

30

Voliteľné príslušenstvo
15
27

Košové systémy

Poznámka k inštalácii

200
33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

SELECT univerzálny box

BLANCO MOVEX nožné
ovládanie

521 300

229 342

519 357
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BLANCO FLEXON II Low
na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka
menšej montážnej výške 330 mm)
• rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným
kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
• vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
• jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania
• moderný dizajn s kvalitným hliníkom
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
• voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie
•

Rozmer skrinky
mm

600

600

600

600

BLANCO FLEXON
II Low

60/4

XL 60/3

60/3

60/2

526 644

526 643

526 642

526 641

42 l

46 l

45 l

49 l

/56

50
x. 2
ma

400

8

/56

562

50

x. 2

ma

400

8

/56

325

325

562

562

/56

325

8

8

562

325

Objem nádoby

50

x. 2

ma

400

50

400

x. 2

ma

V dodávke
systém na montáž do zásuviek, 1
x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veko na
nádobu 6 l

systém na montáž do zásuviek, 1 x
30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na
nádobu 8 l

systém na montáž do zásuviek, 3 x
15 l nádoba

systém na montáž do zásuviek, 1 x
30 l a 1 x 19 l nádoba

Poznámka k inštalácii
Je potrebná skrinka so zásuvkou.
Montážna výška 325 mm od dna zásuvky, montážna hĺbka 400 mm (vnútorný rozmer zásuvky).
Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
Vhodné na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od 90 mm rámu.
Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer pre spodnú skrinku.
Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

Košové systémy

-

27

Voliteľné príslušenstvo

33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

SELECT univerzálny box

AktivBio-kryt 6 l

SELECT kryt na odpadkový
kôš 15 l

521 300

229 342

524 219

229 338

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO FLEXON II Low
na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka
menšej montážnej výške 330 mm)
• rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným
kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
• vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
• jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania
• moderný dizajn s kvalitným hliníkom
• jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
• voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie
•

Rozmer skrinky
mm

500

500

BLANCO FLEXON
II Low

50/3

50/2

526 640

526 639

35 l

38 l

Objem nádoby

8

8

/46

/46

400

325

462

325

462

50
x. 2
ma

50
x. 2
ma

400

V dodávke
systém na montáž do zásuviek, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na
nádobu 8 l

systém na montáž do zásuviek, 2 x 19 l nádoba

-

Je potrebná skrinka so zásuvkou.
Montážna výška 325 mm od dna zásuvky, montážna hĺbka 400 mm (vnútorný rozmer zásuvky).
Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
Vhodné na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od 90 mm rámu.
Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer pre spodnú skrinku.
Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

30

Voliteľné príslušenstvo
15
27

Košové systémy

Poznámka k inštalácii

200
33

2

Držiak pre vrecia na odpadky
BLANCO SELECT Clip

SELECT univerzálny box

AktivBio-kryt 8 l

BLANCO MOVEX nožné
ovládanie

521 300

229 342

524 220

519 357
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BLANCO BOTTON Pro
kompaktný systém s mechanizmom na dvierka na automatické otváranie
košového systému pri otvorení dvierok
• rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
• jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
• funkčný dizajn z kvalitného plastu
• nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
• veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
•

Rozmer skrinky
mm

600

450

BLANCO BOTTON
Pro

60/3 Automatic

45/2 Automatic

517 470

517 468

39 l

26 l

Objem nádoby

13 l

13 l

13 l

13 l

13 l

V dodávke
systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l,
mechanizmus na dvierka

systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l,
mechanizmus na dvierka

Poznámka k inštalácii
Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic:
Dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100°
Maximálna šírka pántov 35 mm
Hĺbka montáže: 400 mm
Výška montáže: 350 mm

Košové systémy

-

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO BOTTON Pro
kompaktný systém pre flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
• jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
• funkčný dizajn z kvalitného plastu
• nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
• veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
•
•

Rozmer skrinky
mm

600

450

BLANCO BOTTON
Pro

60/3 Manual

45/2 Manual

517 469

517 467

39 l

26 l

Objem nádoby

13 l

13 l

13 l

13 l

13 l

V dodávke
systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l

systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l

Košové systémy

Poznámka k inštalácii
-

Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual:
Pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť rozmer pántov dvierok.
Hĺbka montáže: 400 mm
Výška montáže: 350 mm

Voliteľné príslušenstvo
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BLANCO BOTTON II 30/2
veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
• jednoduchá montáž na dno len so štyrmi skrutkami
• veľmi vysoká stabilita vďaka profilu oceľového plechu v tvare U
• jednoducho zhora vyberateľná nádoba
• funkčný dizajn z kvalitného plastu
•
•

300

Rozmer skrinky
mm
BLANCO BOTTON
II 30/2

526 376
Objem nádoby

30 l
15l

15l

400

480

251

V dodávke
systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 15 l
Poznámka k inštalácii

Košové systémy

-

Voliteľné príslušenstvo

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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BLANCO SOLON-IF
kvalitný košový systém celý z nehrdzavejúcej ocele
priame spracovanie odpadu do nádoby – odpadá nepríjemné hrbenie sa
• hygienická a ľahko umývateľná nehrdzavejúca oceľ
• vrátane veka na obmedzenie nepríjemných pachov
• vyvážený dizajn
• pre zabudovanie povrchovo aj do roviny s pracovnou doskou
•

•

300

Rozmer skrinky
mm
BLANCO SOLON-IF

512 471
Objem nádoby

7l

V dodávke
systém pre inštaláciu do pracovnej dosky, nerezová nádoba 1 x 7 l, 1 x nerezové veko na nádobu
Poznámka k inštalácii

Košové systémy

-

Voliteľné príslušenstvo
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BLANCO SINGOLO XL
kompaktný systém pre priamu montáž na dvierka skriniek
veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
• otvára sa pohodlne spolu s dvierkami skrinky
• jednoducho zhora vyberateľná nádoba
• vysoká stabilita vďaka oceľovému korpusu
• plynulo nastaviteľné: vhodné aj pre kazetové dvierka
• možno namontovať ľavostranne a aj pravostranne
•
•

400

Rozmer skrinky
mm
BLANCO SINGOLO
XL

526 377
Objem nádoby

20 l

20l

450 / 526

306

306

V dodávke
systém pre inštaláciu na otočné dvierka, nádoba 1 x 20 l, veko na nádobu
Poznámka k inštalácii

Košové systémy

-

Voliteľné príslušenstvo
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BLANCO SINGOLO
kompaktný systém pre priamu montáž na dvierka skriniek
model pre spodné skrinky s rozmerom 45 cm, 50 cm a 60 cm
• jednoducho zhora vyberateľná nádoba
• otvára sa pohodlne spolu s dvierkami skrinky
• odnímateľné veko s praktickým odkladacím priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
• plynulo nastaviteľné: vhodné aj pre kazetové dvierka
• sdeliacou priečkou na rozdelenie košov na dve polovice
•
•

450

Rozmer skrinky
mm
BLANCO SINGOLO

450

-S

Objem nádoby

512 881

512 880

14 l

14 l

V dodávke
systém pre inštaláciu na otočné dvierka, veko systému, nádoba 1 x 14 l,
deliaca priečka

systém pre inštaláciu na otočné dvierka, veko systému, nádoba 1 x 14 l

Poznámka k inštalácii

Košové systémy

-

Voliteľné príslušenstvo
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ZJEDNODUŠUJEME
KUCHYNSKÉ PRÁCE
Zladené príslušenstvo pre kuchynské práce s vodou.

Praktickým príslušenstvom pre každý
drez je miska z nehrdzavejúcej ocele.
Keď je miska zavesená vo vaničke,
možno ju použiť na dočasné uskladnenie
hotových alebo umytých potravín
a príborov.

Doska na krájanie zväčšuje pracovnú
plochu, dá sa flexibilne umiestniť
a posúvať ponad drez.

Príslušenstvo

Drez môže byť oveľa viac ako len miesto, kde sa umývajú riady a potraviny. Pomocou nášho premysleného príslušenstva sa
dá premeniť na multifunkčné pracovisko len v niekoľkých jednoduchých krokoch. Zjednodušené pracovné postupy uľahčujú
prípravu jedla. Táto možnosť ponúka praktické výhody, najmä v malých kuchyniach.

Mriežka do vaničky sa dá použiť na
vytvorenie ďalšej funkčnej úrovne.
Ideálne napr. na odkvapkanie riadov
alebo umývanie potravín.

313

BLANCO CARE Čistiace a ošetrujúce prípravky
DailyClean+
profesionálny odstraňovač vodného kameňa pre všetky povrchy drezov a batérií
jemný - vhodný na každodenné použitie
• nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny. Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa starostlivosti.
Ak máte pochybnosti, najskôr otestujte na nenápadnom mieste.

•

•

150

44

526 618

Utierka z mikrovlákna
•
•

na denné čistenie
vhodný na všetky povrchy

126 999

Príslušenstvo

Utierka z mikrovlákna

314
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Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy
Skladacia podložka
dá sa položiť na odkvapkávaciu plochu, nad vaničku alebo na pracovnú dosku
rozširuje všestrannosť drezu, napr. pri odkvapkávaní riadu alebo plnení hrncov
• variabilné umiestnenie na odkvapkávacej ploche, vaničke alebo mimo drezu
• jednoducho sa odkladá vďaka praktickej skladacej funkcii
•

•

do šírky vaničky 400 mm

238 482

do šírky vaničky 420 mm

238 483

Rohová miska
miska na oplachovanie a odkvapkávanie potravín a riadu
praktický úložný priestor pre pomôcky na umývanie riadu
• variabilné umiestnenie so stabilným prichytením
• efektívne a flexibilné použitie vo vaničke
• z kvalitného plastu
•
•

Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO DALAGO,
METRA, ADON a PLEON

235 866

Nerezové koľajničky
nerezové koľajničky umiestnené na okraji vaničky vytvárajú nad drezom most, vďaka čomu
vzniká druhá pracovná úroveň
• ďalšie možnosti využitia na pracovnej doske (napr. ako podložka pod hrniec)
• vyrobené z kvalitnej nerezi
• odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT, ako aj k
drezom ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, ZEROX a CRONOS-IF
•

Príslušenstvo

235 906

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy
Mriežka
po upevnení vo vaničke vytvorí mriežka dodatočnú funkčnú úroveň
ideálna napr. na odkvapkávanie riadu alebo oplachovanie potravín
• po umiestnení vedľa drezu slúži odkvapkávacia mriežka ako podložka pod hrniec
• rozširuje všestrannosť drezu a nezaberá veľa miesta
• vyrobená z kvalitnej nerezi
•
•

384

251,5

Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO PLEON a
SUBLINE z materiálu SILGRANIT a keramiky

234 795

CapFlow
estetické prekrytie výpuste drezu
plná funkčnosť sitka
• univerzálny kryt pre všetky drezy a vaničky BLANCO s výpusťou 3,5''
• nie je kompatibilný s odtokovým systémom InFino
•
•

517 666

Odkvapkávač
nezvyčajný, atraktívny vlnkovaný vzhľad
vysoká funkčnosť vďaka veľmi dobrému odvádzaniu vody a bezpečnému miestu na uloženie
riadu
• ideálny doplnok pre drezy pod pracovnou doskou, s plochým okrajom IF a pre drezy zabudované zhora
•
•

Príslušenstvo

230 734
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Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy
Odkvapkávacia vanička
odkvapkávacia vanička nahrádza po umiestnení na pracovnú dosku odkvapkávaciu plochu
poskytuje dostatok miesta na odkladanie riadu
• z kvalitného plastu s nerezovou vložkou
• ideálna v kombinácii s jednovaničkou alebo dvojitou vaničkou
•

•

513 485

Multifunkčný nerezový kôš
praktický doplnok k vaničkám a drezom
mimoriadne vhodný na umývanie ovocia alebo zeleniny
• vhodný do vaničiek a drezov s dĺžkou vaničky 400 mm
• vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava
•
•

223 297

Kôš na riad so stojanom na taniere
dá sa umiestniť do drezu alebo vedľa neho
s praktickým stojanom na taniere
• vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava
•
•

Príslušenstvo

507 829

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy
Flexibilná podložka na krájanie
vhodná do umývačky riadu do teploty 65 °C
ideálna ochrana nožov a dosiek na krájanie
• bezpečná pre potraviny a hygienická
• univerzálne použitie pre dosky na krájanie
•
•

225 469

Multifunkčná miska
vhodný doplnok k drezom a vaničkám
určené na umývanie ovocia alebo zeleniny, odkvapkávanie alebo uskladnenie
• vyrobená z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava
•
•

Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom BLANCO
ETAGON

226 189

Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON a
SUBLINE z materiálu SILGRANIT

227 689

Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON nerez,
ANDANO a SUPRA

227 692

Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON

231 396

Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom BLANCO
SUBLINE

514 542

435

175

Príslušenstvo

73
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Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy
SITYBox
•
•
•
•

do závesnej misky SITYBox môžete napríklad elegantne uložiť pomôcky na umývanie riadu
prináša svieže odtiene vo farbách lemon, kiwi, orange alebo lava grey
z kvalitného plastu
pre všetky zhora montované drezy so šírkou okraja 35 mm, napr. modely ADON, FARON, METRA (okraj
vpredu/vzadu), PLEON, DALAGO

235 494

236 720

236 721

236 722

Univerzálna doska na krájanie pre drezy zabudované zhora
•
•

vhodné pre drezy so zabudovaním zhora
doska na krájanie uchytená o vonkajšie hrany drezu umožňuje flexibilnú prácu

Šírka drezu 510 mm

210 521

Šírka drezu 500 mm

217 611

Šírka drezu 500 mm

218 313

Šírka drezu 510 mm

225 362

Šírka drezu 435 mm

225 685

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Príslušenstvo

540

260

Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy
Univerzálna doska na krájanie pre U a IF jednodrezy
vhodné pre drezy zabudované pod pracovnú dosku a drezy s plochým IF-okrajom
dosky na krájanie uchytené o výrez pracovnej dosky, resp. vnútornú stenu vaničky zvyšujú
funkčnosť drezu
• vhodné pre vaničky so šírkou 400 mm alebo 396 mm
•

•

Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO
ETAGON-U z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom
ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT
(nehodí sa pre drezy ANDANO/ETAGON IF/A)

227 697

Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE

227 699

Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON z
materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA,
SUBLINE z materiálu SILGRANIT

230 700

Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE

514 544

Odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON, ANDANO, SOLIS

239 449

Príslušenstvo

424

280
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Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy
BLANCO SELECT Clip
clip-on lišty na jednoduché a bezpečné upevnenie vrecia na odpadky
vhodné pre všetky veľkosti nádob BLANCO SELECT II a FLEXON II od 15 litrov a všetky
veľkosti vriec na odpadky
• riešenie pre maximálne využitie objemu nádob SELECT II a FLEXON II
• dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II

•

27

•

521 300
33

2

BLANCO SELECT AutoMove
jemná podpora otvárania pre všetky výsuvy klepnutím
väčšia voľnosť pri plánovaní aj pre bezúchytkové predné panely v kuchyni
• ochrana proti neúmyselnému otvoreniu
• jednoduchá a rýchla montáž
• odporúča sa odtoková armatúra s úsporou miesta
• neodporúča sa pre spodné skrinky s otáčajúcou tesniacou klapkou
•
•

96

555

521 301*

40

BLANCO MOVEX
praktická technika výsuvu – predné dvierka sa vysúvajú nohou na profilovanej lište
pohodlné a jednoduché ovládanie
• jednoduchá montáž vďaka montážnej šablóne, bez potreby nastavovania či dodatočného
dolaďovania
• kvalitná krytka z nehrdzavejúcej ocele
•

30

•

15

519 357

Príslušenstvo

200

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)
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Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy
Organizačná zásuvka
optimálne využitie priestoru vďaka flexibilnému odkladaciemu priestoru v spodnej skrinke
neuveriteľne jednoduché zatváranie zásuvky vďaka kvalitnému samozatváraciemu systému s
tlmením
• dodatočné vybavenie k systémom SELECT II a FLEXON II pre spodné skrinky so šírkou 60 cm
• dizajn dokonale zladený so systémami SELECT II a FLEXON II
• pri SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia
•

•

401

111

526 212

547

Univerzálny box
možnosť zavesiť do nádob s objemom 8 l, 15 l alebo 19 l BLANCO SELECT II a FLEXON II
ideálne aj na zbieranie bio-dopadu alebo drobných vecí
• vhodné do umývačky riadu
• v prípade BLANCO SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia
•
•

229 342

Veko na nádobu SELECT II a FLEXON II
•

Príslušenstvo

•

322

veko na nádobu a zbieranie drobných vecí
dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II

Veko na nádobu s objemom 15 l vhodné pre BLANCO SELECT II,
FLEXON II 60/3 a 60/4

229 338

Veko na nádobu s objemom 6l vhodné pre varianty BLANCO
SELECT II a FLEXON II 60/4

231 974

Veko na nádobu s objemom 8 l vhodné pre varianty BLANCO
SELECT II, FLEXON II 30/2, 50/3 a XL 60/3 (1 veko na nádobu)

231 975

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy
AktivBio-veko
•

účinná kombinácia filtra s aktívnym uhlím a nerezového kotúča znižuje unikanie rušivých
zápachov z nádoby na bio-odpad

vhodné pre SELECT II a FLEXON II 6 l nádobu

524 219

vhodné pre SELECT II a FLEXON II 8 l nádobu

524 220

Filter pre AktivBio-veko
obsahuje: 4 ks
výmena filtra sa odporúča každé 3 mesiace
• sada pokrýva odporúčanú ročnú spotrebu
•
•

Filter pre AktivBio-veko 6 l

524 225

Filter pre AktivBio-veko 8 l

524 226

Pružný rámový mostík
flexibilný rámový mostík
umožňuje ľahkú premenu nádob z napr. SELECT II 60/2 s dvomi nádobami na XL 60/3 s tromi
nádobami
• ešte viac možností na kombináciu: až šesť nádob v SELECT II
• nie je možné kombinovať s košom SELECT II Soda, Compact 60/2 a 45/2
•
•

239 913

Príslušenstvo

20

26

345

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com
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Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy
Ventil na odvzdušnenie

zlepšuje odtekanie

Odtoková armatúra

pre BLANCO TOP

Obj. č.

Zápachový uzáver

225 616

Obj. č.

ploché prevedenie, pri montáži
odporučený Ø 50 mm výstup

137 287

Špeciálny zápachový uzáver 1,5'' x 40mm

223 087

Obj. č.

137 034
Prepojenie vaničiek

222 458

Prepojenie vaničiek pri zabudovaní dvoch
vaničiek s 1 ½'' výpusťou

224 044

(pre ED 8 x 4)
pre BLANCO TOP

504 748

Prepojenie vaničiek s vývodom pre zápach.
Uzáver DN 50 (50 mm) a DN 40
(40 mm) pre prepojenie dvoch, príp. troch vaničiek
s 3 ½'' výpusťou a jednou odkvap.plochou s 1 ½''
výpusťou

225 089

pre jednodrezy s prepadom C-overflow a odtokovou
armatúrou InFino (okrem BLANCO CLASSIMO)

239 975

odtokové spojenie so zápachovým uzáverom - vývod
50 mm pre zabudovanie dvoch vaničiek s 3 ½''
sitkom a odkvapom s 1 ½'' výpusťou

225 087

pre dvojdrezy s prepadom C-overflow a InFino
odtokovou armatúrou (okrem BLANCO CLASSIMO)

239 979

odtokové spojenie pri zabudovaní
z 2 vaničiek s 3 ½'' výpusťou

225 088

naložené drezy

Rohový ventil

Obj. č.

(pre EE 5 x 5-4,3)

Zápachový uzáver

otvor Ø 40 i 50 mm

Príslušenstvo

369 964

Misky

Obj. č.

65 mm hĺbka

156 581 4

Nerezová miska pre DELTA

207 360

Nerezová miska 327 x 177 x 80 mm

208 195

Plastová miska trans. sivá pre JOTA, MULTI, NOVA,
TWEN, VIVA

214 443

Obj. č.

s prípojkou na umývačku riadu, vývod
pre rúru DN40

s nastaviteľným odtokom
výstup Ø 40 i 50 mm

324

Obj. č.

137 158

137 262

137 267

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy
Obj. č.

Misky

Obj. č.

Plastová miska trans. sivá pre CLASSIC 6 S, JOTA
180

214 492

Multifunkčná nerezová miska

233 739

Multifunkčná nerezová miska

217 796

Uskladňovacia miska s vekom

235 845

Nerezová miska

219 649

Nerezová miska 65 mm hlboká

574 343

Multifunkčná nerezová uskladňovacia miska

220 145

Nerezová miska

240 729

Príslušenstvo – Sada pre drezy
Multifunkčná nerezová miska

Nerezová vložka

Multifunkčná nerezová miska

Nerezová miska

Multifunkčná nerezová miska

Multifunkčná nerezová miska

220 736
z šedého plastu,
pre obojstranné drezy

137 075

z šedého plastu,
pre obojstranné drezy

137 077

z šedého plastu,
pre obojstranné drezy

137 078

z umelej hmoty v šedej farbe

137 513

z umelej hmoty v šedej farbe slúži na
tesnenie strán výška okraju 30 mm
dĺžka na želanie zákazníka

137 528

221 256

223 077

224 789

224 787

231 178

Úchyty

Obj. č.

pre zabudovanie drezov z kompozitného materiálu pre
pracovné dosky z plastu, umelej žuly, mramoru
Multifunkčná nerezová miska

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

Obj. č.

140 918

232 585
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Príslušenstvo

Misky

Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy
Úchyty

Obj. č.

4-dielny set úchytiek

212 330

4-dielny set úchytiek

212 331

pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou
doskou

212 332

212 596

pre montáž pod masívne pracovné dosky

218 268

pre montáž pod masívne pracovné dosky

218 269

montážna sada pre nerezové drezy

220 311

pre montáž pod masívne pracovné dosky

220 605

Príslušenstvo

pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou
doskou

326

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

Príslušenstvo pre zmiešavacie batérie
Patentovaný perlátor

Obj. č.

ochranné sitko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1
znižuje tvorbu vodného kameňa
Balenie obsahuje 10 ks

511 325

s tesnenim a úchytom, M 24 x 1
nepoškodzuje ohrievač vody
Balenie obsahuje 10 ks

511 326

Vhodná pre vysokotlaké batérie - viď. voliteľné
príslušenstvo
Súčasťou dodávky:
perlátor pre čistý prúd, perlátor pre perlivý prúd, kľúč
na perlátor

521 746

Príslušenstvo pre batériu

Obj. č.

Usmerňovač hadičky zmiešavacej batérie

511 920

Bezpečnostná skupina EU - 10 Bar

525 234

Prietokomer

525 237

Odtoková prípojka 40 mm hadica a T-adaptér

525 236

Obj. č.

s ⅜'' maticou pre pripojenie na prívodové hadice
batérie
a s ⅜'' maticou pre pripojenie na rohový ventil
V dodávke vždy 2 kusy.

511 321

s ⅜'' maticou pre pripojenie na prívodové hadice
batérie
a s ⅜'' maticou pre pripojenie na rohový ventil
V dodávke vždy 2 kusy.

511 320

Záslepka

Príslušenstvo

Flexibilné hadičky

Obj. č.

Záslepka otvoru pre batériu Ø 48 mm
nehrdzavejúca oceľ

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com

137 164
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PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU.
Rôzne možnosti zabudovania.

Zabudovanie zhora
Klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s konvenčným
profilovaným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť
• veľký výber drezov z nehrdzavejúcej ocele,
z materiálu SILGRANIT a keramiky
• vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek
• jednoduché a rýchle zabudovanie

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

IF – plochý okraj
Elegantný a moderný dizajn vďaka plochému prevedeniu
• široká ponuka nerezových drezov s IF-plochým okrajom
• pri zabudovaní zhora vhodné aj pre laminátové pracovné dosky
• jeden model, dve možnosti zabudovania:
– zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)
– zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez

Zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou
Moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez
rušivých hrán
• široký výber modelov z keramiky a z materiálu Silgranit®,
ktoré majú špeciálne vyhotovený okraj
• vhodné pre pracovné dosky z prírodného a umelého kameňa,
keramiky alebo kompozitných materiálov

Služby

• trvácne a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou
mechanických úchytov a vyšpárovaním tesniacim materiálom

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel
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PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU.
Rôzne možnosti zabudovania.

Zabudovanie zospodu pod
okraj dosky
Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre moderný a
elegantný dizajn
• pre zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky sa môžu
použiť takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné
pre zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU.
• vhodné pre laminátové pracovné dosky
• extrémne trvanlivý lepený spoj v precízne vykonanom výreze
pracovnej dosky

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit

Zabudovanie pod
pracovnú dosku
Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad
• okrem širokej ponuky špeciálnych drezov z ušľachtilej ocele,
materiálu Silgranit® a keramiky, možno pre montáž zospodu použiť
takmer všetky drezy z nereze a materiálu Silgranit
• pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa,
keramiky a skla
• pomocou špeciálnych úchytov sa drez zospodu pripevní o pracovnú
dosku a vyšpáruje tesniacim materiálom

BLANCO ANDANO 450-U, nerez

Praktické videoukážky pre
kuchynských špecialistov
Ako sa robí zabudovanie drezu do roviny s pracovnou doskou? Kde
nájdem tipy na starostlivosť o naše drezy? Ako možno urobiť ďalší
otvor do silgranitového drezu?

329

Služby

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete na internete v našich
praktických videoukážkach (www.blanco.com, “Service”).

PRÍKLADY MONTÁŽE.
BLANCO možnosti zabudovania.

Zabudovanie
zhora
Pri tomto spôsobe zabudovania sa
drez položí na pracovnú dosku zhora
do výrezu pre drez. BLANCO nerezové
drezy s profilovaným okrajom disponujú
tesnením už priamo z výroby, pri drezoch
z materiálu Silgranit alebo z keramiky je
potrebné pri montáži použiť silikón.
Drezy z materiálu Silgranit® a nerezové
drezy sa upevnia na pracovnú dosku
odspodu pomocou úchytov, keramické
drezy sa len položia a utesnia silikónom.

Pri montáži nerezového drezu s IFplochým okrajom na pracovnú dosku sa
drez vloží zhora do výrezu pre drez. Pred
zabudovaním sa pod okraj drezu nanesie
silikón. Drez sa o pracovnú dosku
prichytí odspodu úchytmi.
Montáž nerezového drezu s IF-plochým
okrajom do roviny zodpovedá klasickému
spôsobu zabudovania (zafrézovania) do
roviny s pracovnou doskou.

Zabudovanie do
roviny s pracovnou
doskou
Pri tejto metóde sa taktiež vykonáva
montáž drezu do pracovnej dosky zhora.
Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne
modely s plochým okrajom.
Do pracovnej dosky sa vyfrézuje okolo
výrezu drážka. Do tejto drážky sa
nanesie silikón.
Drez sa položí na silikón a zospodu sa
upevní o pracovnú dosku úchytmi.

Nerez

Nerez: zabudovanie zhora
na pracovnú dosku

Nerez

SILGRANIT®

Nerez: zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou

SILGRANIT®

Keramika

Služby

IF-plochý okraj

Keramika

Dáta pre zhotovenie výrezu do pracovnej dosky pre všetky spôsoby zabudovania
nájdete na našich internetových stránkach.
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PRÍKLADY MONTÁŽE.
BLANCO možnosti zabudovania.

Pri tejto metóde sa montáž drezu
vykonáva zospodu. Pre tento spôsob sú
vhodné takmer všetky drezy BLANCO.
Pri laminátových pracovných doskách
sa zdola kompletne odfrézuje nosný
materiál v oblasti výrezu až po vrchnú
vrstvu.
Okraj drezu sa vloží zospodu pod
pracovnú dosku, ktorej okraj bol
predtým natretý lepidlom a trvale sa
spojí s pracovnou dos kou pomocou
lepidla na báze epoxidovej živice.

SILGRANIT®

Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku
Špeciálne drezy BLANCO pod pracovnú
dosku, ale tiež takmer všetky vstavané
drezy BLANCO, možno zabudovať
zospodu do pracovnej dosky odolnej
voči vode, z prírodného alebo umelého
kameňa.

Modul zabudovaný medzi pracovné dosky
Moduly osadené medzi pracovné dosky
nahrádzajú na istej definovanej šírke
pracovnú dosku. Modul sa položí na
drezovú skrinku a uchytí sa skrutkami.
Pracovná doska sa priloží - podľa
rozplánovania – vpravo a vľavo a špára
sa utesní izolačnou hmotou.

Tenké pracovné dosky (< 20 mm) je
potrebné dodatočne utesniť. Medzi okraj
drezu a spodnú hranu pracovnej dosky
sa nanesie izolačná vrstva.
Pomocou špeciálnych úchytov sa
drez upevní o pracovnú dosku. Na
priskrutkovanie do pracovnej dosky
z prírodného alebo umelého kameňa
slúžia špeciálne hmoždinky.

Nehrdzavejúca oceľ: montáž drezu
pod pracovnú dosku

Nehrdzavejúca oceľ: montáž drezu
pod pracovnú dosku

SILGRANIT®: montáž drezu pod
pracovnú dosku

SILGRANIT®: montáž drezu pod
pracovnú dosku

Keramika: montáž drezu pod
pracovnú dosku

Pri osádzaní vstavaných drezov pod
pracovnú dosku sa musia použiť
špeciálne úchyty.
Poznámka:
Pre drezy zabudované zhora je dôležitá šírka
skrinky.
Ak sa drezy osádzajú pod pracovnú dosku,
je treba zohľadniť rozmery drezu, pracovnej
dosky a skrinky.
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Služby

Zabudovanie zospodu pod okraj
pracovnej dosky

TRI RADY –
MNOHO MOŽNOSTÍ.
Voľnosť pri výbere perfektného ovládania výpuste.

Služby

Tak napínavé možnosti výberu ovládania tu ešte neboli. BLANCO Vám ponúka možnosť si individuálne a jedinečne
vybrať ovládanie výpuste. Osvedčený, do detailu prepracovaný ovládací element a nové technológie dávajú dizajnérovi
voľnú ruku. S ovládaním výpuste z rad ADVANCED, DESIGN a COMFORT dáte Vašej kuchyni jedinečný komfort a
osobitý dizajn, ktorý zapadne do Vášho životného štýlu.

ADVANCED
ovládanie výpuste

DESIGN
ovládanie výpuste

COMFORT
ovládanie výpuste

BLANCO PushControl je kontrola
na dosah ruky. Pomocou intuitívného
stlačenia sa premyslená mechanika
postará o ovládanie výpuste jednoducho, spoľahlivo a precízne.
Ploché, 3 mm vysoké dizajnové
ovládanie pôsobí nenápadne v každom
pracovnom prostredí. Vysoká kvalita a
elegantné prevedenie obohacuje každú
kuchyňu o funkčný dôraz.

DESIGN ovládanie výpuste sa
perfektne dopĺňa s kuchynskými
batériami, ktoré si získajú pozornosť v
každej domácnosti. Bolo navrhnuté tak,
aby tvorilo jeden celok spolu s batériou.
Odzrkadľuje dejiny kvality, harmónie a
štýl života.

COMFORT ovládanie výpuste je veľké
plus pre každé umývacie centrum.
Ponúka spoľahlivé ovládanie z vonku.
Predstavuje nadčasový komfort
pre prácu pri dreze, s rozmanitými
povrchovými úpravami a spoľahlivým
ovládaním. Otočiť alebo ťahať - podľa
Vášho priania.
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MOŽNOSŤ DODATOČNEJ MONTÁŽE.
Dva kroky k dokonalému excentrickému ovládaniu.
BLANCO poskytuje možnosť výberu excentrického ovládania.
Krok 1: Definovanie východiskovej situácie

InFino-výpusť

Štandardná výpusť

InFino manuálna
BEZ excentrického ovládania

InFino
S excentrickým ovládaním

BEZ excentrického ovládania
ventil bez bowdenového lanka

S excentrickým ovládaním
ventil s bowdenovým lankom

Dodatočný excentrický set
k InFino výpusti
232 459

Nie je potrebný žiadny
dodatočný set

Dodatočný excentrický set
k štandardnej výpusti
Obj. č. dodatočného setu závisí od
typu drezu a dátumu dodania,
kontaktujte nás
prosím cez
www.blanco.sk

Nie je potrebný žiadny
dodatočný set

Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si
ADVANCED, DESIGN alebo COMFORT
ovládanie výpuste

Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si
DESIGN alebo COMFORT ovládanie
výpuste

Krok 2: Vyberte si z celkovej ponuky vaše ovládanie výpuste

ADVANCED ovládanie výpuste
(exkluzívne pre BLANCO InFino)

COMFORT ovládanie výpuste
Vhodné pre InFino a štandardnú výpusť

Upozorňujeme: ovládanie výpuste z rady ADVANCED je možné kombinovať len s
výpusťou InFino
BLANCO PushControl

Tiahlo

nerez

nerez, hodvábne matná

222 118

nerez, hodvábne lesklá

222 115

nerez, leštená nerez

226 540

233 696

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

DESIGN ovládanie výpuste

Tiahlo

Vhodné pre InFino a štandardnú výpusť

BLANCO LIVIA tiahlo
chróm

521 294

leštená mosadz

521 295

mangán

521 296

satin gold

526 701*

mosadz, imitácia nerez

221 336

chróm

221 339

pochrómovaný plast

225 112

matná čierna

238 688

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

Vršok excentra

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

* K dispozícii od Apríla 2022

119 293

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm
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nerez

INFORMÁCIA
OHĽADNE NARIADENIA (ES)
Č. 1907/2006 (REACH).
NARIADENIE (ES) č. 1907/2006 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (REACH) z 18. decembra 2006 reguluje registráciu,
hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok v rámci EÚ.
Obsahuje aj ustanovenia pre poskytovanie informácií o látkach v rámci dodávateľského reťazca.
Látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, sú vedené v kandidátskom zozname SVHC (Substances of very high Concern)
Európskej chemickej agentúry (ECHA) (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Nariadenie REACH bolo vydané s cieľom lepšie chrániť ľudí a životné prostredie, pokiaľ ide o nebezpečenstvá a riziká,
ktoré môžu plynúť z chemických látok.
Naše povinnosti, ktoré z toho vznikajú, berieme veľmi vážne.
Sme s našimi dodávateľmi v úzkom kontakte a pravidelne od nich požadujeme potvrdenie, že ustanovenia nariadenia (ES) č.
1907/2006 (REACH) sú dodržané. Toto dokazujú aj priebežné interné kontroly.
Okrem toho sú požiadavky nariadenia REACH záväzné aj pre vývoj a schválenie našich výrobkov.
V súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) oznamujeme, že naše produkty sú pravidelne kontrolované z
hľadiska látok v kandidátskom zozname SVHC agentúry ECHA. Ak by sa v rámci týchto kontrol objavili látky, ktoré prekračujú
prípustné množstvá, budeme našich zákazníkov patrične informovať.

Služby

Naše batérie spĺňajú všetky požiadavky smernice ES o pitnej vode.
Naše odtokové armatúry spĺňajú všetky požiadavky na bezpečné používanie našich kuchynských drezov.
V rámci nariadenia REACH sme povinní upozorniť vás na to, že naše batérie, dávkovače umývacieho prostriedku a odtokové
armatúry obsahujú výrobky zo zliatin s obsahom olova (EC číslo: 231-100-4, číslo CAS: 7439-92-1) v množstve, ktoré prekračuje
referenčnú hodnotu o 0,1 % hmotnosti.
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