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BLANCO FWD Lite Prevedenie Obj. číslo MOC s DPH Akciová cena

 BLANCO FWD Lite 526 646  474 € 385 €

• základný model na likvidáciu malého množstva odpadu pre malé 
    domácnosti

• optimalizovaný pre všetky drezy BLANCO
• vysoko kvalitný a výkonný indukčný motor
• jednoduchá inštalácia vďaka 3-skrutkovému systému
• drviace komponenty vyrobené z nerezovej ocele
• 2 stupne drvenia pre rozdrvenie na jemno
• objem drviacej komory 900 ml

DRVIČE BLANCO FWD 
Jednoduché, pohodlné, čisté

   Spoločné vlastnosti všetkých drvičov BLANCO FWD

•  optimalizovaný pre všetky drezy BLANCO

•  vysoko kvalitný a výkonný indukčný motor

•  pripojenie k umývačke riadu

•  funkcia automatického vypnutia

•  jednoduchá inštalácia vďaka 3-skrutkovému systému

•  drviace komponenty vyrobené z nerezovej ocele 

•  ochrana proti preťaženiu 
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V dodávke k drviču BLANCO FWD Lite

súprava pneuspínača 
s chrómovým tlačítkom

odnímateľná - ľahko čistiteľná
tlmiaca guma

zátka na zatvorenie odtoku

prepadové prepojenie servisný kľúč L - sada na prepojenie 
umývačky alebo prepadu drezu

- motor: 0.5 HP/ 370W/ 230V/ 50 Hz/ 10 A

- hmotnosť drviča: 7,4 kg

- automatické vypnutie drviča po max.       
   25 minútach nečinnosti

- hlučnosť: <70 dB

- pevný 90 cm dlhý napajací kábel

- resetovacie tlačidlo na spodnej strane drviča   

- je potrebná 3 ½‘‘ výpusť drezu

- maximálna výška odpadu v stene 45 cm



55

BLANCO FWD Medium Prevedenie Obj. číslo MOC s DPH Akciová cena

 

BLANCO FWD Medium 526 647 728 € 595 €

• pokročilý model pre pravideľnú likvidáciu bežného domáceho odpadu

• optimalizovaný pre všetky drezy BLANCO
• vysoko kvalitný a výkonný indukčný motor
• jednoduchá inštalácia vďaka 3-skrutkovému systému
• drviace komponenty vyrobené z nerezovej ocele
• 3 stupne drvenia pre rozdrvenie na veľmi jemno
• objem drviacej komory 1200 ml

- motor: 0.75 HP/ 550W/ 230V/ 50 Hz/ 10 A

- hmotnosť drviča: 10,6 kg

- automatické vypnutie drviča po max.        
   25 minútach nečinnosti

- hlučnosť: <60-70 dB

- pevný 90 cm dlhý napajací kábel

- resetovacie tlačidlo na spodnej strane drviča   

- je potrebná 3 ½‘‘ výpusť drezu

- maximálna výška odpadu v stene 45 cm

BLANCO FWD Max Prevedenie Obj. číslo MOC s DPH Akciová cena

 

BLANCO FWD Max 526 648  832 € 685 €

• špičkový model na likvidáciu veľkého množstva odpadu z potravín

• optimalizovaný pre všetky drezy BLANCO
• vysoko kvalitný a výkonný indukčný motor
• jednoduchá inštalácia vďaka 3-skrutkovému systému

• drviace komponenty vyrobené z nerezovej ocele

• 3 stupne drvenia pre rozdrvenie na veľmi jemno
• objem drviacej komory 1200 ml
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- motor: 1 HP/ 750W/ 230V/ 50 Hz/ 10 A

- hmotnosť drviča: 11 kg

- automatické vypnutie drviča po max.       
    10 minútach nečinnosti

- hlučnosť: (<60 dB)

- pevný 90 cm dlhý napajací kábel

- resetovacie tlačidlo na spodnej strane drviča   

- je potrebná 3 ½‘‘ výpusť drezu

- maximálna výška odpadu v stene 45 cm

10
0

38

16
4

150
203

33
5

25

prepadové prepojenie servisný kľúč

V dodávke k drviču BLANCO FWD Medium

súprava pneuspínača 
s chrómovým tlačítkom
a tlačítkom z PVD ocele

odnímateľná - ľahko čistiteľná
tlmiaca guma

zátka so sitkom                   
na zatvorenie odtoku

L - sada na prepojenie 
umývačky alebo prepadu drezu

+

V dodávke k drviču BLANCO FWD Max

odnímateľná - ľahko čistiteľná
tlmiaca guma

prepadové prepojenie servisný kľúč L - sada na prepojenie 
umývačky alebo prepadu drezu

súprava pneuspínača 
s chrómovým tlačítkom
a tlačítkom z PVD ocele

+

zátka so sitkom                   
na zatvorenie odtoku
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PRÍSLUŠENSTVO K DRVIČOM BLANCO FWD

BLANCO FWD
tlačítko PVD oceľ 

Obj. číslo MOC s DPH Akciová cena

 526 768 20 € 16 €

BLANCO FWD 
tlačítko saténová zlatá

Obj. číslo MOC s DPH Akciová cena

 526 769 20 € 16 €

BLANCO FWD 
tlačítko čierna matná

Obj. číslo MOC s DPH Akciová cena

 526 770 20 € 16 €

BLANCO FWD
tlačítko chróm

Obj. číslo MOC s DPH Akciová cena

 526 771 20 € 16 €

BLANCO FWD
sada na prepojenie dvoch vaničiek

Obj. číslo MOC s DPH Akciová cena

 526 772 51 € 40 €


