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Rozmanitost dovybavení.
Dva kroky k perfektnímu excentrickému ovládání.

Symboly, označení

S excentrickým ovládáním od BLANCO - máte volbu.
Krok č.1: Definovat výchozí stav

Dřezy, vaničky, modulové dřezy

Excentrické ovládání InFino®
Rádius 0 mm

SILGRANIT PuraDur
jednoduché na údržbu

Plochý okraj, horní montáž,
nebo do roviny

Rádius 10 mm

SILGRANIT® PuraDur®
extra odolné

Plochý okraj, montáž do roviny

Rádius 18 mm

SILGRANIT® PuraDur®
hygiena +

Horní montáž

®

R0

Spodní montáž pod okraj desky

Rádius 22 mm

Keramik® PuraPlus®

Spodní montáž pod desku

Rádius 35 mm, 25 mm

InFino® bez
excentrického ovládání

Zabudování shora, do roviny,
nebo spodní montáž

Rádius 60 mm

InFino® s
excentrickým ovládáním

R 60

Standardní excentrické ovládání

®

Manuální InFino®
BEZ excentrického ovládání

InFino®
S excentrickým ovládáním

Dovybavení excentrickým
ovládáním
Dovybavovací set InFino®
232 459

Není zapotřebí
dovybavovacího setu
Přímo ke kroku č. 2 a zvolit
ovládací element, ADVANCED,
DESIGN, nebo COMFORT

Modulové dřezy zabudované mezi
dvě pracovní desky

BEZ excentrického ovládání
odtokový ventil bez bowdenem

Set k dovybavení excentrického
ovládání
Objednací číslo je odvislé od typu
dřezu a termínu dodání.
Objednejte prosím na našem
e-shopu s náhradními díly:
www.blanco.com/sos

S excentrickým ovládáním
odtokový ventil s bowdenem

Není zapotřebí
dovybavovacího setu
Přímo ke kroku č. 2 a zvolit
ovládací element DESIGN
nebo COMFORT

Modulový dřez na pracovní desku
Také pro zabudování do roviny
Krok č. 2: Zvolení ovládacího elementu z celkové nabídky

Nerez ocel profilovaná

Excentrické ovládání ADVANCED (speciálně pro BLANCO InFino®)
Prosím zohledněte, že excentrická ovládání ADVANCED mohou být použita výlučně s InFino®.

Chytré a klasické kuchyňské baterie
Baterie před okno

Výsuvná sprcha

Chytré baterie
sensorické

Také beztlakové

Provedení Vario

Chytré baterie
filtrační

Výtokové raménko

Chytré baterie
volitelný objem, funkce odměrky

F

R

V

BLANCO PushControl®

BLANCO SensorControl Blue

nerez

nerez

233 696

požadovaný průměr výřezu: 35 mm

Excentrická ovládání DESIGN

Excentrická ovládání COMFORT
vhodné pro InFino® a standardní odtok

BLANCO LIVIA ovládací knoflík táhla

Otočný mechanismus

chrom

521 294

nerez, povrch chrom

kartáčovaná mosaz

521 295

mangan

521 296

minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

Vysoká stabilita do 30 kg

Počet nádob
1 nádoba

30

Rychlá montáž

3 nádoby
4 nádoby

119 293

požadovaný průměr výřezu: 35 mm

Excentrické ovládání COMFORT

Excentrické ovládání COMFORT

Vhodné pro InFino a standardní odtok

Vhodné pro InFino® a standardní odtok

®

Vysoká stabilita

požadovaný průměr výřezu: 35 mm

vhodné pro InFino® a standardní odtok

Nerez finish UltraResist

Košové systémy

233 695

Ovládací knoflík táhla

Ovládací knoflík táhla

nerez hedvábný mat

222 118

mosaz nerez imitace

221 336

nerez hedvábný lesk

222 115

chrom

221 339

nerez kartáčovaný

226 540

pochromovaný plast

225 112

černý matný

238 688

2 nádoby
minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

291
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Představení společnosti
Perfektní kuchyňské centrum
Způsoby instalace

30 - 31
32 - 33
34 - 37

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

CLARON-IF/A
CLARON-U
CRONOS XL
FLOW

45 - 46
50 - 52
39 - 40
42

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

FLOW XL
JARON XL
ZEROX-IF
ZEROX IF/A

42
43
55 - 57
53 - 54

BLANCO
BLANCO
BLANCO
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DELTA
ELON
ETAGON
FARON
LEXA

89
101 - 102
68 - 69, 76 - 77
96
97 - 98

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

METRA
PLEON
RONDOVAL
SITY
SONA

67, 99 - 100
70 - 71, 104
109 - 110
85 - 88
108

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

STEELART Úvod
ATTIKA A
ATTIKA XL
CLARON-IF

38
41
41
47 - 49

BLANCO ZEROX-U
Příslušenství

58 - 60
61 - 62

STEELART

STEELART

63 - 64
66, 82
78 - 81
83
105

ADON
AXIA III
COLLECTIS
DALAGO

SILGRANIT®
BLANCO LEGRA
Keramické dřezy
Úvod
BLANCO AXON II
BLANCODELTA
BLANCO ETAGON
BLANCO IDENTO
BLANCO IDESSA

112

114
116
119
115
120
122 - 124

BLANCO FAVUM

BLANCO VINTERA
BLANCO ZENAR
BLANCO ZIA

65, 73
90 - 94
106 - 107

113

BLANCO PALONA
BLANCO PANOR
BLANCO ZENAR

125
121
117 - 118

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

136
137
138 - 141
143 - 144
145 - 146

Keramické
dřezy

Úvod
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

126
127 - 128
135
133 - 134
142
129 - 132

RONDOSOL
RONDOVAL
TIPO
TOP
dřezy do roviny

Nerezové dřezy

Nerezové dřezy
Úvod
BLANCO AXIS III
BLANCODANA
BLANCO DINAS
BLANCO FLEX
BLANCO LEMIS

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur ®

170 - 171
179
163 - 165

BLANCO ZEROX-U***

58 - 60

172
162
160 - 161
55 - 57

BLANCO ZEROX-IF/A***
* SILGRANIT® PuraDur®
** Keramika
*** Nerez

53 - 54

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

45 - 46
150
149
173

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

SUBLINE-IF/A*
SUPRA-IF***
SUPRA-IF/A***
ZEROX-IF***

Úvod
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

BLANCO CATRIS Flexo
201, 228
BLANCO CORESSA
256
BLANCOCULINA
205 - 207
BLANCO DARAS
243 - 244, 258
BLANCO ELOSCOPE
251
BLANCO FONTAS II
247 - 248
BLANCO KANO
237 - 238
BLANCO LANORA
214
BLANCO LARESSA
255
BLANCO LINEE
208 - 209
BLANCO LINUS
202, 215 - 218, 253
BLANCO LIVIA
222
BLANCO MIDA
239 - 240
BLANCO MILA
241
BLANCO MILI
242

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

PANERA
SOLENTA
SORA
TIVO
TRADON
TRIMA
VIU
VONDA
ZENOS

181
188 - 189
184 - 185
191 - 192
186

Baterie
Úvod
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

193 - 200
ALTA Compact 219 - 221, 254
AMBIS
212
ANTAS
234 - 236
AVONA
223 - 224
CANDOR
213
CARENA
225 - 226
CATRIS
229

Systémy pro třídění odpadu
Úvod
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

BOTTON Pro
FLEXON II
SELECT
SELECT Orga
SOLON-IF

264
274
270
267

-

265
275
273
269
266
277

BLANCO SINGOLO
Příslušenství

276
278 - 280

Příslušenství
BLANCO CARE

283 - 289
281

227
204
249
230 - 231, 257
245
249
210
211
232 - 233

Dávkovače mycího prostředku
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

LATO
LIVIA
PIONA
TANGO

203, 259
260
260
261

BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO

TIGA
TORRE
VICUS
YANO

262
261
263
262

Chytré baterie

BLANCO SUBLINE-U*
BLANCO SUBLINE-U**
BLANCO SUPRA-U***

Úvod
147
BLANCO ANDANO-IF***
154 - 155
BLANCO ANDANO-IF/A***
153
BLANCO CLARON-IF***
47 - 49
Chytré baterie
EVOL Volume
FONTAS Filter
SOLENTA Senso
TRIMA Filter

CLARON-IF/A***
ETAGON-IF***
ETAGON-IF/A***
SUBLINE-IF*

167
178
151 - 152

Baterie

BLANCO ETAGON-U*
BLANCO ETAGON-U**
BLANCO ETAGON-U***

Systémy pro
třídění odpadu

147
156 - 159
50 - 52

Jednodřezy

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou
Úvod
BLANCO ANDANO-U***
BLANCO CLARON-U***

282
290 - 291

Příslušenství

Příslušenství
Úvod
Excentrické ovládání

Přehledy

Domácí dřezy BLANCO

BLANCO spektrum
Exkluzivní funkční program z ušlechtilé oceli
Skvělý design, skvělá funkčnost
Klasika programu BLANCO
Moderní komfort v oceňované kvalitě BLANCO
Základní modely - jednoduše praktické

40

cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCO LEXA 40 S

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm
Strana 97-98

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm

45

Strana 106

cm spodní skříňka

Nerez

4

BLANCO AXIS III 45 S-IF

BLANCO LEMIS 45 S-IF

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

BLANCO DINAS 45 S

Nerez
860 x 510 mm

Nerez
860 x 500 mm

Nerez
605 x 500 mm

Nerez
860 x 500 mm

Strana 127

Strana 129, 131

BLANCO DINAS 45 S Mini

BLANCO DANA 45

Nerez
605 x 500 mm

Nerez
480 x 500 mm

Strana 133-134

Strana 135

Strana 129, 131

Strana 133-134

BLANCO RONDOSOL-IF

BLANCO RONDOSOL

Nerez
Ø 448 mm

Nerez
Ø 460 mm

Strana 136

Strana 136

Přehledy

45

cm spodní skříňka

Nerez
BLANCO RONDOVAL

BLANCO TIPO 45

BLANCO TIPO 45 S

Nerez
535 x 490 mm

Nerez
480 x 500 mm

Nerez
860 x 500 mm

Strana 137

Strana 138

BLANCO TIPO 45 S Mini

BLANCO FLEX Pro 45 S

BLANCO FLEX Mini

Nerez
605 x 500 mm

Nerez
860 x 480 mm

Nerez
780 x 435 mm

Strana 138

Strana 142

BLANCO TIPO 45 S Compact

Strana 138

Nerez
780 x 500 mm

Strana 138

Strana 142

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm

Strana 78

BLANCO AXIA III 45 S-F

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
770 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm

Strana 175

BLANCO ZENAR 45 S-F

Strana 90

SILGRANIT® PuraDur®
848 x 498 mm

Strana 175

BLANCO LEXA 45 S

BLANCO ELON 45 S

BLANCO DALAGO 45

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 97-98

SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 mm
Strana 101-102

SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
455 x 500 mm

BLANCO METRA 45 S *

BLANCO METRA 45 S Compact

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 67, 99

SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

BLANCO ZIA 45 S Compact

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

Strana 106

*vybrané modely jsou k dispozici v provedení beton style

Strana 99

Strana 108

Strana 105

Strana 176

BLANCO ZIA 45 SL

Strana 106

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strana 106

BLANCO RONDOVAL 45 S

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
535 x 490 mm

Strana 110

Strana 109
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45

cm spodní skříňka

SILGRANIT®
BLANCO LEGRA 45 S

BLANCO FAVUM 45 S

SILGRANIT®
780 x 500 mm

SILGRANIT®
860 x 435 mm

Strana 112

Strana 113

Keramika
BLANCO ZENAR 45 S

BLANCO IDENTO 45 S

BLANCO IDESSA 45 S

Keramika PuraPlus®
860 x 510 mm

Keramika PuraPlus®
860 x 510 mm

Keramika
780 x 500 mm

50

Strana 117

Strana 120

Strana 123

cm spodní skříňka

Nerez
BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez
915 x 510 mm

Strana 127

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
905 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm

Strana 175

BLANCO ZENAR 5 S-F

Strana 91

SILGRANIT® PuraDur®
903 x 498 mm

Strana 175

BLANCO PLEON 5 *

BLANCO LEXA 5 S

BLANCO DALAGO 5

BLANCO DALAGO 5-F

SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm
Strana 70, 71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
950 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
505 x 500 mm

Označení

6

Strana 79

BLANCO AXIA III 5 S-F

PuraPlus®-povrchová ochrana

Strana 97

M

Nerez ocel profilovaná

Strana 105

Strana 176

dodává se i jako modul

Horní montáž

IF- s plochým okrajem

Montáž do roviny
s pracovní deskou

Spodní montáž pod desku

Modulové dřezy zabudované mezi dvě pracovní desky

Modulový dřez na
pracovní desku

Spodní montáž pod
okraj desky

*vybrané modely jsou k dispozici v provedení beton style

Přehledy

50

cm spodní skříňka

SILGRANIT®
BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

BLANCO ZIA 5 S

Strana 99

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strana 106

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strana 108

Keramika
BLANCO IDESSA 5 S

Keramika
915 x 500 mm

60

Strana 122

cm spodní skříňka

Nerez
BLANCO AXIS III 6 S-IF

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

BLANCO LEMIS 6 S-IF

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

Nerez
1000 x 510 mm

Nerez
1000 x 510 mm

Nerez
1000 x 500 mm

Nerez
1000 x 500 mm

Strana 128

Strana 128

Strana 129, 131

Strana 129, 131

BLANCO LEMIS 6-IF

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

BLANCO DINAS 6 S

BLANCO DINAS XL 6 S

Nerez
615 x 500 mm

Nerez
780 x 500 mm

Nerez
1000 x 500 mm

Nerez
1000 x 500 mm

Strana 129, 131

BLANCO DINAS XL 6 S Compact

BLANCO DANA 6

Nerez
780 x 500 mm

Nerez
605 x 500 mm

Strana 133-134

BLANCO TIPO 6 S

Nerez
950 x 500 mm

Strana 139

Strana 129, 131

Strana 133-134

BLANCO TIPO 6

Strana 135

Nerez
605 x 500 mm

Strana 133-134

BLANCO TIPO 6 Basic

Strana 139

Nerez
605 x 500 mm

Strana 139

BLANCO TIPO 6 S Basic

BLANCO TIPO XL 6 S

BLANCO RONDOSET

Nerez
950 x 500 mm

Nerez
950 x 500 mm

Nerez
Ø 460 mm

Strana 139

Strana 139

Strana 136
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60

cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

8

BLANCO ADON XL 6 S *

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 mm
Strana 66, 82

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

BLANCO ETAGON 6 *

BLANCO SITY XL 6 S (kiwi)

BLANCO SITY XL 6 S (orange)

SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm

Strana 175

SILGRANIT® PuraDur®
600 x 510 mm
Strana 68-69, 76

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

BLANCO SITY XL 6 S (lemon)

BLANCO SITY XL 6 S (lava grey)

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm

Strana 87

Strana 80

Strana 88

BLANCO AXIA III 6 S-F

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

Strana 175

Strana 85

Strana 94

Strana 81

Strana 86

Strana 176

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm

Strana 93

Strana 176

Strana 92

Strana 83

BLANCO PLEON 6 Split *

BLANCO PLEON 6 *

BLANCO FARON XL 6 S

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm
Strana 70-71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm
Strana 70-71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mwm
Strana 97-98

BLANCO ELON XL 6 S

BLANCO ELON XL 6 S-F

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 101-102

SILGRANIT® PuraDur®
770 x 490 mm

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm

BLANCO METRA 6 S *

BLANCO METRA XL 6 S *

BLANCO METRA 6

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm
Strana 67, 99

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strana 176

Strana 99

Strana 96

BLANCO DALAGO 6-F

Strana 105

Strana 99

SILGRANIT® PuraDur®
605 x 500 mm

Strana 176

Strana 107

*vybrané modely jsou k dispozici v provedení beton style

Přehledy

60

cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strana 107

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strana 107

BLANCO SONA XL 6 S

Strana 108

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strana 108

SILGRANIT®
BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT®
585 x 500 mm

BLANCO LEGRA 6 S

Strana 112

SILGRANIT®
1000 x 500 mm

Strana 112

BLANCO LEGRA 6 S Compact

BLANCO LEGRA XL 6 S

SILGRANIT®
780 x 500 mm

SILGRANIT®
860 x 500 mm

Strana 112

Strana 112

BLANCO FAVUM XL 6 S

SILGRANIT®
860 x 435 mm

Strana 113

Keramika
BLANCO ETAGON 6

BLANCO AXON II 6 S

BLANCO PALONA 6

Keramika PuraPlus®
584 x 510 mm

Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Keramika PuraPlus®
615 x 510 mm

Strana 115

Strana 116

BLANCO PANOR 60

Strana 125

Keramika
600 x 630 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO IDENTO 6 S

BLANCO IDENTO XL 6 S

BLANCO IDESSA 6 S

Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Keramika
1000 x 500 mm

Strana 118

Strana 120

Strana 120

Strana 121

Strana 122

BLANCO IDESSA XL 6 S

Keramika
1000 x 500 mm

Strana 122
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80

cm spodní skříňka

Nerez
BLANCO LEMIS 8-IF

BLANCO LEMIS XL 8-IF

BLANCO LEMIS 8 S-IF

BLANCO DINAS 8

Nerez
860 x 500 mm

Nerez
820 x 500 mm

Nerez
1160 x 500 mm

Nerez
860 x 500 mm

Strana 130, 132

BLANCO DINAS 8 S

BLANCO TIPO 8 S

Nerez
1160 x 500 mm

Nerez
1210 x 500 mm

Strana 133-134

Strana 132

Strana 130, 132

BLANCO TIPO 8

Strana 140

Nerez
860 x 500 mm

Strana 133-134

BLANCO TIPO 8 Compact

Strana 140

Nerez
780 x 500 mm

Strana 140

BLANCO TIPO 8 S Compact

Nerez
1160 x 500 mm

Strana 140

SILGRANIT® PuraDur®

10

BLANCO ETAGON 8 *

BLANCO PLEON 8 *

BLANCO LEXA 8

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm
Strana 68-69, 77

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 510 mm
Strana 71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm
Strana 97-98

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm
Strana 97-98

BLANCO ELON XL 8 S

BLANCO DALAGO 8

BLANCO DALAGO 8-F

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 101-102

SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
805 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm

BLANCO ZIA 8 S

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm

Strana 107

Strana 105

Strana 176

Strana 100

Strana 108

*vybrané modely jsou k dispozici v provedení beton style

Přehledy

80

cm spodní skříňka

SILGRANIT®
BLANCO LEGRA 8 S

SILGRANIT®
1160 x 500 mm

Strana 112

Keramika
BLANCO IDESSA 8 S

Keramika
1160 x 500 mm

90

Strana 124

cm spodní skříňka

Nerez
BLANCO TIPO XL 9

Nerez
950 x 500 mm

BLANCO TIPO XL 9 S

Strana 141

Nerez
1210 x 500 mm

Strana 141

SILGRANIT®
BLANCO VINTERA XL 9-UF *

BLANCO PLEON 9 *

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®
896 x 510 mm
Strana 65, 73

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm
Strana 71, 104

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

BLANCO ZIA 9

Strana 100

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strana 107

Keramika
BLANCO IDESSA 9

Keramika
860 x 500 mm

Strana 124

*vybrané modely jsou k dispozici v provedení beton style
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Přehledy

90x90

cm spodní skříňka

Nerez
BLANCO TIPO 9 E

Nerez
930 x 510 mm

Strana 141

SILGRANIT® PuraDur®
BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 mm

BLANCODELTA II-F

Strana 89

SILGRANIT® PuraDur®
1042 x 560 mm

Strana 175

BLANCO LEXA 9 E

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®
1070 x 510 mm
Strana 97-98

SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 mm

Strana 100

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 mm

Strana 107

Keramika
BLANCODELTA

Keramika PuraPlus®
1053 x 570 mm

Strana 119

Paleta barev

SILGRANIT® PuraDur®

černá

antracit

šedá skála

aluminium

perlově šedá bílá

jasmín

tartufo

káva

beton style*
Keramika

černá

12

bazalt

bílá matná

magnolie
lesklá
*vybrané modely jsou k dispozici v provedení beton style

Přehledy

BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

Nerez IF/A dřezy
BLANCO ETAGON 500-IF/A

BLANCO ETAGON 700-IF/A

BLANCO ANDANO 400-IF/A

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Nerez, hedvábný lesk
540 x 500 mm

Nerez, hedvábný lesk
740 x 500 mm

Nerez, hedvábný lesk
440 x 500 mm

Nerez, hedvábný lesk
540 x 500 mm

Strana 149

Strana 149

Strana 153

Strana 153

BLANCO ANDANO 700-IF/A

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Nerez, hedvábný lesk
740 x 500 mm

Nerez, hedvábný lesk
585 x 500 mm

Nerez, hedvábný lesk
745 x 500 mm

Nerez, hedvábný lesk
865 x 500 mm

Strana 153

Strana 153

Strana 153

BLANCO SUPRA 400-IF/A

BLANCO SUPRA 500-IF/A

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 500 mm
Strana 160-161

Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 500 mm
Strana 160-161

Nerez ocel, kartáčovaný
625 x 470 mm
Strana 160-161

Strana 153

Nerez IF dřezy
BLANCO ETAGON 500-IF

BLANCO ETAGON 700-IF

BLANCO ANDANO 180-IF

BLANCO ANDANO 340-IF

Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm

Nerez, hedvábný lesk
740 x 440 mm

Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm

Nerez, hedvábný lesk
380 x 440 mm

Strana 150

Strana 150

Strana 154

Strana 154

BLANCO ANDANO 400-IF

BLANCO ANDANO 450-IF

BLANCO ANDANO 500-IF

BLANCO ANDANO 700-IF

Nerez, hedvábný lesk
440 x 440 mm

Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm

Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm

Nerez, hedvábný lesk
740 x 440 mm

Strana 154

Strana 154

Strana 154

Strana 154
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Přehledy

BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

Nerez IF dřezy
BLANCO ANDANO 340/180-IF

BLANCO ANDANO 340/340-IF

BLANCO ANDANO 400/400-IF

BLANCO SUPRA 400-IF

Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm

Nerez, hedvábný lesk
745 x 440 mm

Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm

Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm

Strana 155

Strana 155

BLANCO SUPRA 500-IF

BLANCO SUPRA 340/180-IF

Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm

Nerez ocel, kartáčovaný
625 x 470 mm

Strana 162

Strana 155

Strana 162

Strana 162

SILGRANIT® PuraDur® IF dřezy
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 mm

SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 mm

Strana 172

Strana 173

SILGRANIT® PuraDur® dřezy do roviny

14

BLANCO SUBLINE 320-F

BLANCO SUBLINE 400-F

BLANCO SUBLINE 500-F

BLANCO SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT® PuraDur®
347 x 427 mm

SILGRANIT® PuraDur®
427 x 427 mm

SILGRANIT® PuraDur®
527 x 427 mm

SILGRANIT® PuraDur®
552 x 427 mm

Strana 176

Strana 176

Strana 176

Strana 176

Přehledy

BLANCO dřezy pod desku

Dřezy pod desku nerez
BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO ANDANO 180-U

BLANCO ANDANO 340-U

Nerez, hedvábný lesk
500 x 400 mm
Strana 151-152

Nerez, hedvábný lesk
700 x 400 mm
Strana 151-152

Nerez, hedvábný lesk
180 x 400 mm

Nerez, hedvábný lesk
340 x 400 mm
Strana 156, 158

BLANCO ANDANO 400-U

BLANCO ANDANO 450-U

BLANCO ANDANO 500-U

BLANCO ANDANO 700-U

Nerez, hedvábný lesk
Nerez, hedvábný lesk
400 x 400 mm
Strana 156, 158 450 x 400 mm
Strana 156, 158

Nerez, hedvábný lesk
500 x 400 mm
Strana 156, 158

Nerez, hedvábný lesk
700 x 400 mm
Strana 156, 158

BLANCO ANDANO 340/180-U

BLANCO ANDANO 340/340-U

BLANCO ANDANO 400/400-U

BLANCO ANDANO 500/180-U

Nerez, hedvábný lesk
545 x 400 mm
Strana 157, 159

Nerez, hedvábný lesk
705 x 400 mm
Strana 157, 159

Nerez, hedvábný lesk
825 x 400 mm
Strana 157, 159

Nerez, hedvábný lesk
705 x 400 mm
Strana 157, 159

BLANCO SUPRA 180-U

BLANCO SUPRA 340-U

BLANCO SUPRA 400-U

BLANCO SUPRA 450-U

Nerez ocel, kartáčovaný
180 x 340 mm

R 60

Strana 164

BLANCO SUPRA 500-U

Nerez ocel, kartáčovaný
500 x 400 mm

R 60

Strana 164

Nerez ocel, kartáčovaný
340 x 400 mm

R60

Strana 164

Nerez ocel, kartáčovaný
400 x 400 mm

Strana 158

Nerez ocel, kartáčovaný
Strana 164 450 x 400 mm
R60

BLANCO SUPRA 340/340-U

BLANCO SUPRA 180/340-U

Nerez ocel, kartáčovaný
715 x 400 mm

Nerez ocel, kartáčovaný
555 x 400 mm
Strana 163, 165

R60

Strana 165

R 60

Strana 164

R60

15

Přehledy

BLANCO dřezy pod desku

SILGRANIT® PuraDur® dřezy pod desku
BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO SUBLINE 160-U

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur®
500 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
100 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
300 x 400 mm

Strana 167

Strana 167

Strana 170

Strana 170

BLANCO SUBLINE 400-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 700-U

BLANCO SUBLINE 800-U

SILGRANIT® PuraDur®
400 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
500 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
800 x 400 mm

Strana 170

Strana 170

Strana 170

Strana 170

BLANCO SUBLINE 340/160-U

BLANCO SUBLINE 350/350-U

BLANCO SUBLINE 700-U Level

BLANCO SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT® PuraDur®
505 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
705 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm

SILGRANIT® PuraDur®
825 x 400 mm

Strana 171

Strana 171

Strana 171

Strana 171

BLANCO SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT® PuraDur®
705 x 460 mm

Strana 171

Keramické dřezy pod desku
BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO SUBLINE 350/150-U

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO SUBLINE 375-U

Keramika PuraPlus®
500 x 396 mm

Keramika PuraPlus®
525 x 396 mm

Keramika PuraPlus®
500 x 396 mm

Keramika PuraPlus®
374 x 396 mm

Označení
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Strana 178

PuraPlus®-povrchová ochrana

Strana 179

Nerez ocel profilovaná

M

Strana 179

Strana 179

dodává se i jako modul

Horní montáž

IF- s plochým okrajem

Montáž do roviny
s pracovní deskou

Spodní montáž pod desku

Modulové dřezy zabudované mezi dvě pracovní desky

Modulový dřez na
pracovní desku

Spodní montáž pod
okraj desky

Přehledy

BLANCO chytré baterie

Volume

Filter

BLANCO EVOL-S Volume

BLANCO Filter system

Funkce odměrky od strany 187.

Filtrační systémy a vhodné baterie od
strany 183.

Vítejte v budoucnosti kuchyňských

Senso

baterií!
BLANCO zahajuje novou éru s inovativní
produktovou řadou baterií Smart.
Produktová řada Smart je zaměřena na
zcela specifické potřeby v kuchyni. Jinými
slovy: každá z těchto baterií pomáhá řešit
jiný běžný problém.
Tyto moderní baterie budoucnosti s

BLANCO SOLENTA-S Senso
Bezkontaktní ovládání díky funkci start-stop od strany 190.

ideálními řešeními pro každodenní použití
v kuchyni. Tyto nezaměnitelné, fascinující
a kvalitní produkty Vás přesvědčí silnými
argumenty. Tomu se říká chytré řešení.

Chytré baterie
BLANCO EVOL-S Volume

BLANCO FONTAS II Filter

S

BLANCO SOLENTA-S Senso

BLANCO TRIMA Filter
R

S

S
R

Strana 188 - 189

Označení

S

Strana 184-185

výsuvná sprcha

R

varianta bez
sprchy

Strana 191-192

funkce odměrky

Strana 186

filtracní baterie

provedení Senso
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Přehledy

BLANCO dřezové baterie

Orientováno na profesionální požadavky

PROFESSIONAL

Ten, kdo hledá vysoce funkční a flexibilní baterie, je zde správně. Armatury této kategorie se vyznačují
velkým akčním radiusem a designem, který se orientuje na profi -kuchyně.

Individuální Design

INDIVIDUAL

Tato kategorie baterií s rozličným designem, nabízí nepřeberné množství možností pro Vaší kuchyň. Inovativní tvary baterií v kombinaci se zajímavou cenou dávají prostor pro individuální požadavky zákazníků.

Moderní řešení pro každý požadavek

MODERN

Nadčasový sortiment baterií vyznačující se velkou rozmanitostí. Dřezové baterie, které splňují různé požadavky týkající se tvaru, výšky, barvy. Pasující k současným trendům v kuchyňském nábytku.

Klasické modely, oblíbené a osvědčené

CLASSIC

Bez ohledu na to, zda mají rovné nebo oblé tvary - tyto oblíbené modely baterií perfektně doplňují prostředí každé kuchyně. Zákazníky přesvědčují svojí praktičností, funkčností a spolehlivostí.

Zvláštní funkce a řešení

SPECIAL

Tento segment nabízí veliký výběr baterií vyhovujících různým požadavkům. Ať už je to například požadavek
na umístění baterie před okno a nebo požadavek na další funkce, jako např. uzavírací ventil.

PROFESSIONAL
BLANCO CATRIS-S

BLANCO CATRIS-S Flexo*
S

S

Strana 229

BLANCO SOLENTA-S

BLANCOCULINA

S

S

Strana 201, 228

Strana 205-207

Strana 204

INDIVIDUAL
BLANCO AVONA

BLANCO LINEE
S
R

S
R

Strana 223-224

BLANCO VIU-S

S

Strana 222

Strana 227

BLANCO VONDA
R

Strana 210

18

BLANCO PANERA
S

Strana 208-209

S

Označení

BLANCO LIVIA

Strana 211

S

výsuvná sprcha

R

varianta bez
sprchy

nízkotlaká baterie

V

Vario-version

F

montáž pred okno

černá matná*
*vybrané modely baterií jsou k dispozici v barvě černá matná

Přehledy

BLANCO dřezové baterie

MODERN
BLANCO ALTA Compact
S V
R

BLANCO AMBIS
S
R

F

Strana 219-221

BLANCO CARENA

S
R

Strana 212

BLANCO KANO

S
R

Strana 234-236

BLANCO LANORA

S
R
V

S
R

Strana 225-226

BLANCO MIDA

BLANCO CANDOR

BLANCO ANTAS

BLANCO LINUS *
S V
R

S
R

Strana 237-238

BLANCO MILA

Strana 214

BLANCO MILI

S
R

S
R

Strana 239-240

Strana 213

Strana 202, 215-218

BLANCO TIVO
S
R

R

Strana 241

F

Strana 242

F

Strana 230-231

BLANCO ZENOS
S
R

Strana 232-233

CLASSIC
BLANCO DARAS

BLANCO TRADON
S F
R

R

Strana 243-244

Označení

S

výsuvná sprcha

R

varianta bez
sprchy

Strana 245

V

F

Vario-version

filtrační
baterie

montáž před okno

provedení Senso

nízkotlaká baterie
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Přehledy

BLANCO dřezové baterie

SPECIAL - Baterie se zvláštní funkcí a předokenní modely - F
BLANCO ALTA Compact

BLANCO CORESSA

S
R

BLANCO DARAS

BLANCO ELOSCOPE
S
R

R
F

R
F

F

F

Strana 254

Strana 256

BLANCO FONTAS II

BLANCO LARESSA

Strana 258

BLANCO LINUS
R

S
R

Strana 251

BLANCO SOLENTA-S
S

S
R

F

F

Strana 247-248

BLANCO SORA

Strana 255

BLANCO TIVO

Strana 204

Strana 253

BLANCO TRIMA

R

S
R

R

F

Strana 257

Strana 249

Strana 249

Dávkovače mycího prostředku
BLANCO LIVIA

BLANCO LATO

BLANCO PIONA

Strana 260

Strana 203, 259

BLANCO TIGA

BLANCO TORRE

Označení

20

Strana 260

BLANCO VICUS

Strana 261

Strana 262

S

výsuvná sprcha

R

varianta bez
sprchy

V

F

BLANCO TANGO

Strana 261

BLANCO YANO

Strana 263

Vario-provedení

filtrační
baterie

montáž pred okno

provedení Senso

nízkotlaká baterie

Strana 262

Přehledy

Systémy třídění odpadu BLANCO

30

cm spodní skříňka

BLANCO SOLON-IF

BLANCO FLEXON II

1

1

Strana 277

45

Strana 270

cm spodní skříňka

BLANCO SELECT

BLANCO FLEXON II

BLANCO BOTTON Pro Automatic

2

2

Strana 267

BLANCO SINGOLO

BLANCO BOTTON Pro Manual

2

2

Strana 274

Strana 270

Strana 275

BLANCO SINGOLO-S

1

1

Strana 276

50

2

Strana 276

cm spodní skříňka

BLANCO SELECT

BLANCO FLEXON II

2

3

Strana 267

BLANCO SINGOLO

2

3

Strana 271

BLANCO SINGOLO-S

1

Strana 276

1

Strana 276

21

Přehledy

60

cm spodní skříňka

BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Orga

2

3

4

2

Strana 268

BLANCO BOTTON Pro Automatic

3

4

2

Strana 266

BLANCO BOTTON Pro Manual

3

3

90

BLANCO FLEXON II

Strana 269

BLANCO SINGOLO-S

BLANCO SINGOLO

1

Strana 275

cm spodní skříňka

2

4

Strana 272

3

Strana 274

80

BLANCO SELECT Compact

BLANCO FLEXON II

1

Strana 276

Strana 276

cm spodní skříňka

BLANCO FLEXON II

3

4

X = Počet nádob

Strana 273

Strana 273

BLANCO CARE

Pro nerezové dřezy

BLANCO POLISH

Pro dřezy Silgranit®

Strana 281

Pro keramické dřezy

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

Strana 281

Pro kuchyňské baterie
a všechny povrchy

Strana 281

22

Strana 281

BLANCO CeraCare

Strana 281

BLANCO utěrka z mikrovlákna

BLANCO ANTIKALK

BLANCO ACTIV

Strana 281

Přehledy

BLANCO STEELART
Montáž shora nebo do roviny

45

cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 400-IF/A

BLANCO ZEROX 400-IF/A

Nerez, Durinox™
460 x 510 mm

Nerez, Durinox™
460 x 510 mm

50

Strana 45-46

R0

Strana 54

cm spodní skříňka

BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez
1160 x 510 mm

Označení

Strana 42

Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora
Všechny modely SteelArt IF a IF/A jsou k dostání s individuálně umístěným otvorem
(na baterii, dávkovač).
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Přehledy

BLANCO STEELART
Dřezy pro montáž shora a do roviny

60

cm spodní skříňka

BLANCO ATTIKA 60/A

Nerez
557 x 452 mm

Strana 41

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

BLANCO JARON XL 6 S-IF

Nerez
520 x 420 mm

Nerez
1060 x 510 mm

Nerez
925 x 440 mm

Strana 41

Strana 42

BLANCO CLARON 500-IF/A

BLANCO CLARON 550-IF/A

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

BLANCO ZEROX 500-IF/A

Nerez, Durinox™
560 x 510 mm

Nerez
610 x 510 mm

Nerez
605 x 510 mm

Nerez, Durinox™
560 x 510 mm

Strana 45-46

BLANCO ZEROX 550-IF/A

Nerez
610 x 510 mm

24

BLANCO ATTIKA XL 60

Strana 45

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

R0

Strana 53

Nerez
605 x 510 mm

R0

Strana 53

Strana 45

Strana 43

R0

Strana 54

Přehledy

BLANCO STEELART
Dřezy pro montáž shora a do roviny

80

cm spodní skříňka

BLANCO ZEROX 700-IF/A

BLANCO CLARON 700-IF/A

Nerez, Durinox™
760 x 510 mm

90

Strana 45

Nerez, Durinox™
760 x 510 mm

R0

Strana 53-54

cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

Nerez, Durinox™
885 x 510 mm

Nerez
885 x 510 mm

Označení

Strana 45-46

R0

Strana 53

Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora
Všechny modely SteelArt IF a IF/A jsou k dostání s individuálně umístěným otvorem
(na baterii, dávkovač).
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Přehledy

BLANCO STEELART
Montáž shora nebo do roviny

BLANCO CLARONLINE-IF
BLANCO CLARON 180-IF

Nerez
220 x 440 mm

Strana 47

BLANCO CLARON 340-IF

BLANCO CLARON 400-IF

BLANCO CLARON 450-IF

Nerez, Durinox™
380 x 440 mm

Nerez, Durinox™
440 x 440 mm

Nerez
490 x 440 mm

Strana 47, 49

Strana 47

BLANCO CLARON 500-IF

BLANCO CLARON 550-IF

BLANCO CLARON 700-IF

BLANCO CLARON 340/180-IF

Nerez, Durinox™
540 x 440 mm

Nerez
590 x 440 mm

Nerez, Durinox™
740 x 440 mm

Nerez
585 x 440 mm

Strana 47, 49

Strana 47

BLANCO CLARON 400/400-IF

Nerez, Durinox™
865 x 440 mm

Strana 48-49

BLANCO CRONOS
BLANCO CRONOS XL 6-IF

Nerez
595 x 468 mm

26

Strana 47, 49

BLANCO CRONOS XL 8-IF

Strana 39

Nerez
795 x 468 mm

Strana 40

Strana 47, 49

Strana 48

Přehledy

BLANCO STEELART
Montáž shora nebo do roviny

BLANCO ZEROXLINE-IF
BLANCO ZEROX 180-IF

Nerez
220 x 440 mm

BLANCO ZEROX 340-IF

R0

Strana 55

BLANCO ZEROX 500-IF

Nerez, Durinox™
540 x 440 mm

Nerez, Durinox™
380 x 440 mm

BLANCO ZEROX 400-IF

R0

Strana 55, 57

BLANCO ZEROX 550-IF

R0

Strana 55, 57

Nerez
590 x 440 mm

Nerez, Durinox™
440 x 440 mm

BLANCO ZEROX 450-IF

R0

Strana 55, 57

BLANCO ZEROX 700-IF

R0

Strana 55

Nerez, Durinox™
740 x 440 mm

Nerez
490 x 440 mm

R0

Strana 55

BLANCO ZEROX 340/180-IF

R0

Strana 55, 57

Nerez
585 x 440 mm

R0

Strana 56

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Nerez
865 x 440 mm

Označení

R0

Strana 56

Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora
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Přehledy

BLANCO STEELART
Dřezy pro montáž pod desku

BLANCO CLARONLINE-U
BLANCO CLARON 180-U

Nerez
220 x 440 mm

Strana 50

BLANCO CLARON 340-U

BLANCO CLARON 400-U

BLANCO CLARON 450-U

Nerez, Durinox™
380 x 440 mm

Nerez, Durinox™
440 x 440 mm

Nerez
490 x 440 mm

Strana 50, 52

BLANCO CLARON 500-U

BLANCO CLARON 550-U

Nerez, Durinox™
540 x 440 mm

Nerez
590 x 440 mm

Strana 50, 52

Strana 50

BLANCO CLARON 400/400-U

Nerez, Durinox™
865 x 440 mm

Strana 51-52

BLANCO CRONOS
BLANCO CRONOS XL 6-U

Nerez
595 x 468 mm
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BLANCO CRONOS XL 8-U

Strana 39

Nerez
795 x 468 mm

Strana 40

Strana 50, 52

Strana 50

BLANCO CLARON 700-U

BLANCO CLARON 340/180-U

Nerez, Durinox™
740 x 440 mm

Nerez
585 x 440 mm

Strana 50, 52

Strana 51

Přehledy

BLANCO STEELART
Dřezy pro montáž pod desku

BLANCO ZEROXLINE-U
BLANCO ZEROX 180-U

BLANCO ZEROX 340-U

Nerez
220 x 440 mm

R0

Strana 58

BLANCO ZEROX 500-U

Nerez, Durinox™
540 x 440 mm

Nerez, Durinox™
380 x 440 mm

BLANCO ZEROX 400-U

R0

Strana 58, 60

BLANCO ZEROX 550-U

R0

Strana 58, 60

Nerez
590 x 440 mm

Nerez, Durinox™
440 x 440 mm

BLANCO ZEROX 450-U

R0

Strana 58, 60

R0

Nerez, Durinox™
740 x 440 mm

R0

Strana 58

BLANCO ZEROX 340/180-U

BLANCO ZEROX 700-U

Strana 58

Nerez
490 x 440 mm

R0

Strana 58, 60

Nerez
585 x 440 mm

R0

Strana 59

BLANCO ZEROX 400/400-U

Nerez
865 x 440 mm

Označení

R0

Strana 59

Spodní montáž pod okraj desky
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Všeobecné
informace

Přidaná hodnota pro moderní svět kuchyní.
Vsaďte na kvalitu a zkušenosti velké značky.

Už více než 90 let přesvědčuje firma BLANCO kvalitou a ce-

holdingem BLANC & FISCHER k předním světovým výrobcům

losvětově proslulou německou spolehlivostí.

ve svém oboru.

Stanovuje měřítka volbou materiálu a zpracováním výrobků,
ale také vývojem, dodávkami a službami pro zákazníky.

Společnost BLANCO se přitom soustředí především na dokona-

K hlavním úkolům, na které se firma BLANCO s ohledem na

lé sladění dřezu, armatury a odpadního systému a také funkční-

zákazníka denně zaměřuje, patří neustálé zlepšování, in-

ho příslušenství.

tenzivní výzkum, udržitelné podnikání a certifikované řízení
jakosti.

Společnost BLANCO vyrábí většinu svých kuchyňských dřezů
ve vlastních továrnách. Nerezové dřezy jsou vyráběny v

Společnost BLANCO je největší německý výrobce dřezů a před-

Sulzfeldu, který se nachází v blízkosti sídla společnosti v

ní hráč na trhu s kuchyňskými armaturami v Německu.

Oberderdingenu.

Po celém světě je firma BLANCO zastoupena ve zhruba sto ze-

Dřezy SILGRANIT® se vyrábějí v hlavní továrně v Sinsheimu

mích prostřednictvím dceřiných společností a partnerů.

nebo ve výrobních závodech v Kanadě a České Republice.

Díky tomu patří tento produktivní podnik ve spojení s rodinným

30

Všeobecné
informace

Odpovědnost jako součást života.
Pro společnost BLANCO, která je jedním z předních světových dodavatelů
vysoce kvalitních dřezů a kuchyňských baterií, není udržitelnost žádným módním
výstřelkem, ale naopak již více než dvacet let nedílnou součástí její firemní kultury.
BLANCO přitom zaujímá holistický přístup. Udržitelnost pro nás znamená ohleduplné a odpovědné využívání zdrojů, které nám byly svěřeny.

Udržitelnost jako princip
BLANCO se na základě principu udržitelnosti
zavazuje chránit pomocí udržitelného podnikání zdroje a tím udržovat a chránit také svět,
ve kterém žijeme
Ne nadarmo je odpovědnost za ochranu
životního prostředí zakotvena v řízení firmy.

BLANCO ukazuje svou odpovědnost za tu
nejdůležitější surovinu, pitnou vodu.
Ve všech dílech vedoucích vodu například
používáme certifikované materiály a pravidelně se podrobujeme dobrovolné certifikaci
DVGW.

SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje použití
čisticích prostředků.
Kromě toho BLANCO zásadně nepoužívá
tropické dřevo.

Produkce BLANCO SILGRANIT® v Sinsheimu,
Německo.

Dřezy z nerezové oceli a materiálu
SILGRANIT® PuraDur® jsou 100% recyklovatelné.
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Všeobecné
informace

BLANCO promění dřez v mycí centrum
Přesvědčivý koncept mycího centra

Pohodlí kompletní sestavy.

Ergonomie a funkčnost dělá vše

Snadná údržba.

Je to perfektní souhra mezi dřezem, bat-

jednodušší.

Povrchy dřezů a baterií jsou maximálně

erií, košovým systémem a příslušenstvím,

Přídavné misky a ostatní příslušenství jsou

snadné na údržbu. Speciální materiály

která vytváří funkční mycí centrum.

navrženy pro perfektní soulad a plynulost

pomáhají odrážet špínu a vodu.

práce s nimi.
Optimální využití prostoru pro více
Materiál a barva přidává na výrazu.

BLANCO nabízí široký výběr provedení

BLANCO nabízí řešení pro všechny

Správně zvolená kombinace dřezu a bat-

s vysokou funkčností.

rozměry skříněk. Šířka skříňky 60 cm je

erie podtrhne každý styl bydlení.

Baterie BLANCO splňují přísná kritéria

ideální jak pro jednodřezy, tak i dřezy

nezávislých zkušebních institutů, které

s přídavnou vaničkou. Ale také pro os-

dbají především na bezpečnost a hygienu.

tatní rozměry skříněk nabízíme nespočet
modelů.
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Směšovací baterie BLANCO.

komfortu.

Všeobecné
informace

Rozhodněte se pro funkční mycí centrum
Dřez je v dnešní době něčím víc než jen místem na mytí nádobí

Inovativní
funkční dřez

+

perfektně
sladěná baterie

+

inteligentní systém
třídění odpadu

=

funkční mycí
centrum

Firma BLANCO patří k předním výrobcům

po inteligentně řešené košové systémy

zákazníka zaujmou svojí odolností

kompletních mycích center prvotřídní

třídění kuchyňského odpadu, přesvědčí

a jednoduchostí údržby, potom dokonalý

kvality. Vzájemně navazující komponenty,

svojí vysokou funkčností a poskytovaným

vzhled mycího centra úspěšně završují.

od inovativních dřezů, přes perfektně

komfortem pro práci v kuchyni. Firmou

přizpůsobené směšovací baterie, až

BLANCO nabízené povrchy dřezů, které
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Všeobecné
informace

Pro každý požadavek:
BLANCO – řešení vestavby

Horní montáž
Klasická montáž dřezu shora s konvenčním profilovaným okrajem
nabízí velkou rozmanitost.
• Velký výběr dřezů z nerezové oceli, z materiálu
SILGRANIT® PuraDur® a keramiky PuraPlus®
• Vhodné pro všechny materiály pracovních desek
• Bezproblémová a rychlá montáž

BLANCO ZENAR XL 6 S, keramika PuraPlus®

IF- s plochým
okrajem
Elegantní a moderní vzhled díky plochému okraji.
• Široký sortiment nerezových dřezů s IF-plochým okrajem
• Při horní montáži dřezu je možno použít i pracovní desky
z vrstvených materiálů
• Jeden model, dva způsoby montáže
- Montáž shora pro zabudování dřezu s plochým okrajem
(bezpečná a rychlá montáž)
- Montáž do roviny s pracovní deskou
BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez

Montáž do roviny s pracovní
deskou
Optické sjednocení dřezu a pracovní desky bez rušivých hran představuje funkčnost a modernost.
• Široký výběr modelů z materiálu SILGRANIT® PuraDur®,
jejichž okraj má zvláštní provedení
• Doporučeno pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a nebo kompozitních materiálů
• Trvalé a bezpečné spojení dřezu s pracovní deskou pomocí upevňovacích prvků a vyspárování těsnicím materiálem.
* modely dřezů naleznete na straně 175-176

34

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Všeobecné
informace

Spodní montáž pod
okraj desky
Spodní montáž dřezu pro moderní a elegantní vzhled.
• Pro spodní montáž pod okraj pracovní desky lze použít téměř
všechny nerezové modely. Vhodné produkty ze SILGRANIT®
PuraDur® jsou označeny symbolem FU, modely dřezů jsou na
str. 175-176.
• Vhodné pro pracovní desky z vrstvených materiálů
• Extrémně trvanlivý lepený spoj v precizně provedeném výřezu
pracovní desky
BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Spodní montáž
pod desku
Spodní montáž vaniček a dřezů pro harmonický celkový dojem.
• Kromě široké nabídky speciálních dřezů určených pro spodní
montáž z ušlechtilé oceli, SILGRANIT® PuraDur® a keramiky lze
použít pro spodní montáž téměř všechny dřezy z nerezu a materiálu
SILGRANIT® PuraDur®
• Pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky
a skla
• Dřez se připevní pomocí speciálních úchytek zespodu k pracovní
desce a vyspáruje těsnicím materiálem.
BLANCO ANDANO 450-U, nerez

Videa s praktickými radami pro
specialisty na výrobu kuchyní.
Jak funguje zabudování dřezu do roviny? Jaké existují tipy pro údržbu
našich dřezů? Jak zhotovit dodatečný otvor do silgranitového dřezu?
Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ve videích na internetu
(www.blanco-germany.de, “Service”).

Příklady technické montáže naleznete na stranách 36 a 37.
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Všeobecné
informace

Příklady montáží dřezů
BLANCO - možnosti vestavby

Montáž shora

okrajem mají z výroby navulkanizované

desce, keramické dřezy se pouze vloží

těsnění; dřezy z materiálů SILGRANIT® a

do výřezu a utěsní silikonem.

U této metody se dřez vloží na pracovní

keramika se těsní při montáži silikonem.

desku shora do výřezu pro dřez. Ne-

Dřezy z materiálu SILGRANIT® a nerezu

rezové dřezy BLANCO s profilovaným

se připevní příchytkami zdola k pracovní

Nerezová ocel

IF-plochý okraj

SILGRANIT® PuraDur®

Keramika

U montáže nerezového dřezu s IF plo-

dřez vloží shora do výřezu pro dřez. Před

chým okrajem na pracovní desku se

vestavbou se pod okraj dřezu nanese
izolační vrstva. Dřezy se připevní příchyt-

Nerezová ocel:
montáž dřezu shora

Nerezová ocel:
montáž dřezu do roviny

kami zdola k pracovní desce. Montáž
nerezového dřezu s IF plochým
okrajem do roviny odpovídá klasickému
způsobu zabudování (zafrézování) do
roviny s pracovní deskou.

Montáž do roviny
s deskou

U této metody se rovněž provádí montáž

dokola drážka. Do této drážky se nanese

dřezu do pracovní desky shora.

těsnicí materiál. Dřez se vloží do těsnicího

K tomu účelu existují speciální modely

materiálu a připevní se příchytkami zdola

dřezů, jejichž okraj je speciálně upraven.

k pracovní desce.

Do pracovní desky se vyfrézuje kolem
Nerezová ocel

Spodní montáž
pod okraj pracovní
desky
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

U této metody se montáž dřezu provede

střednictvím lepidla na bázi epoxidové

zdola. K tomu účelu jsou vhodné téměř

pryskyřice.

všechny dřezy BLANCO. U pracovních
desek z lepených vrstvených materiálů se
zdola kompletně odfrézuje nosný materiál
v oblasti výřezu až po krycí vrstvu. Okraj
dřezu se vloží zdola pod pracovní desku,
jejíž okraj byl předem natřen lepidlem a
trvale se spojí s pracovní deskou pro-
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Keramika

Všeobecné
informace

Příklady montáží dřezů
BLANCO - možnosti vestavby

Spodní montáž

nebo kompozitního materiálu. Tenké pra-

tek. Pro přišroubování k pracovním

covní desky (< 20 mm) musí být dodateč-

deskám z přírodního kamene nebo

Speciální dřezy BLANCO pro spodní

ně utěsněny. Mezi okraj dřezu

z kompozitních materiálů slouží speciální

montáž, ale také téměř všechny vestavné

a spodní hranu pracovní desky se nanese

hmoždinky.

dřezy BLANCO lze zabudovat zdola do

izolační vrstva. Dřez se připevní pod pra-

pracovních desek
z přírodního kamene
014984_2f

covní desku pomocí speciálních příchy-

Nerezová ocel: spodní montáž dřezu pod
desku

SILGRANIT® PuraDur® : spodní montáž dřezu
pod desku

Keramika: spodní montáž dřezu pod
desku

014984_2f

Nerezová ocel: spodní montáž vestavného
dřezu

SILGRANIT® PuraDur® : spodní montáž
vestavného dřezu

Pro spodní montáž vestavných dřezů
se musí používat speciální přídržné
prvky (viz strana 288)
Upozornění:
Údaje o šířce skříňky platí pro dřezy zabudovatelné shora. Pro spodní montáž
je rozhodující šířka skříňky a velikost
dřezu.

Modulové dřezy – montáž
mezi desky
dřezovou skříňku a připevní se šrouby.

Modulové dřezy –
montáž na desku

Moduly s montáží mezi pracovní desky

Materiál pracovní desky se přiloží – podle

Nasazené modulové dřezy jsou vloženy

nahrazují na definované šířce pracovní

situace projektu – vpravo a vlevo a spára

na pracovní desku do silikonu bez upev-

desku. Modulový dřez se položí na

se utěsní izolační hmotou.

ňovacích prvků.

Nerezová ocel:
Modul mezi pracovní desky

SILGRANIT® PuraDur® :
Modul mezi pracovní desky

SILGRANIT® PuraDur® :
Modul na pracovní desku

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stranách.
Stránky přehledu řešení montáže BLANCO naleznete na stranách 34 i 35.
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BLANCO STEELART.
STEELART

Mistrovská díla stylového designu.

V hightech manufaktuře BLANCO STEELART najdete dřezy a vaničky z nerezové oceli,
které se vyrábějí v malých sériích a z hlediska designu promlouvají jasným jazykem.
Kombinace nejmodernějších technologií a precizního zpracování vytváří mistrovská díla
značky STEELART, která již za svůj mimořádný design získala několik ocenění.
Například BLANCO CRONOS nadchne všechny příznivce moderního rustikálního stylu.
Díky výraznému čelnímu překryvu z hedvábně matné nerezové oceli vytváří ten pravý
akcent v exkluzivním plánování kuchyně. Také modely BLANCO ATTIKA a FLOW přitahují pozornost svým elegantním designem. Ty nejlepší designové produkty BLANCO
CRONOS, ATTIKA a FLOW exkluzivního programu dřezů a vaniček STEELART najdete
na následujících stránkách.
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Nerez
Výrazný. Suverénní. Stylové.
• Exkluzivní nerezový dřez v redukovaném designu
• Výrazný tvar s charakteristickým čelním překryvem z nerezové oceli v hedvábném matu
• Výška čelního překryvu může být individuálně
nakonfigurována
• Integrovaný, velký jednodřez BLANCO CLARON XL
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Pro zabudování spodní, horní i do roviny

BLANCO CRONOS XL 6-U
Nerez

Materiál/barva
Nerez
bez excentru

60

Doporučená baterie
BLANCOCULINA-S Duo
525 024

cm
rozměr skříňky

nerez masiv matný
519 784

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Hloubka dřezu: 190 mm
Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

BLANCO SOLON-IF
512 471

BLANCO CRONOS XL 6-IF
Nerez

Materiál/barva
Nerez
bez excentru

60

Doporučená baterie
BLANCOCULINA-S Duo
525 025

cm
rozměr skříňky

nerez masiv matný
519 784

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Hloubka dřezu: 190 mm
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

sklopná mřížka

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 074

238 482

512 471

Výška čelního překryvu: 200 mm
Výška čelního překryvu může být individuelně přizpůsobena požadavkům: min. 201 mm, max. 291 mm. Cena za dřez s úpravou je na dotaz. Do Vaší objednávky zadejte „extra - čelní
překryv“ včetně požadované výšky překryvu
Upozorňujeme na návod k zabudování a informace pro zhotovení výřezu. Dřez CRONOS má přední překryv (hloubka 51mm), v zadní části a na bocích není uzavřen. Ve videu shlédnete možnosti zabudování. www.blanco-steelart.com/cronos
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STEELART

BLANCO CRONOS XL 6-U
BLANCO CRONOS XL 6-IF

BLANCO CRONOS XL 8-U
BLANCO CRONOS XL 8-IF

STEELART

Nerez
Výrazný. Suverénní. Stylový.
• Exkluzivní nerezový dřez v redukovaném designu
• Výrazný tvar s charakteristickým čelním překryvem z nerezové oceli v hedvábném matu
• Výška čelního překryvu může být individuálně
nakonfigurována
• Integrovaný, velký jednodřez BLANCO CLARON XL
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Pro zabudování spodní, horní i do roviny

BLANCO CRONOS XL 8-U
Nerez

Materiál/barva
Nerez
bez excentru

80

Doporučená baterie
BLANCOCULINA-S Duo
523 380

cm
rozměr skříňky

nerez masiv matný
519 784

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Hloubka dřezu: 190 mm
Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

BLANCO SOLON-IF
512 471

BLANCO CRONOS XL 8-IF
Nerez

Materiál/barva
Nerez
bez excentru

80

Doporučená baterie
BLANCOCULINA-S Duo
523 381

cm
rozměr skříňky

nerez masiv matný
519 784

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Hloubka dřezu: 190 mm
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

sklopná mřížka

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 074

238 482

512 471

Výška čelního překryvu: 200 mm
Výška čelního překryvu může být individuelně přizpůsobena požadavkům: min. 201 mm, max. 291 mm. Cena za dřez s úpravou je na dotaz. Do Vaší objednávky zadejte „extra - čelní
překryv“ včetně požadované výšky překryvu
Upozorňujeme na návod k zabudování a informace pro zhotovení výřezu. Dřez CRONOS má přední překryv (hloubka 51mm), v zadní části a na bocích není uzavřen. Ve videu shlédnete možnosti zabudování. www.blanco-steelart.com/cronos
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Nerez, hedvábný lesk
Vznešená elegance
• Dřez na desku s elegantním vyvýšeným rámem
ATTIKA
• Jedinečná geometrie okrajů: kombinace něžného
a masivního vzhledu s jemnými konturami
• Integrovaný jednodřez BLANCO CLARON XL
• Boční zapuštěná lišta pro baterii dotváří uzavřenou kombinaci dřezu a ovládacích prvků
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Volitelné příslušenství: sladěná jasanová kompozitní krájecí deska jako elegantní zakrytí dřezu
• Lze individuálně kombinovat s vhodnou vyvýšenou krájecí deskou

BLANCO ATTIKA 60/A
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez, hedvábný lesk 521 597
bez excentru

60

Doporučená baterie
BLANCO ELOSCOPE-F II

cm
rozměr skříňky

chrom
516 672

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Hloubka dřezu: 175 mm
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

kompozitní krájecí deska
jasan

BLANCO SELECT 60/3 Orga

229 238

518 726

BLANCO ATTIKA XL 60
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva
Nerez, hedvábný lesk 521 598
bez excentru

60

Doporučená baterie
BLANCOCULINA-S Duo

cm
rozměr skříňky

nerez masiv
hedvábný lesk
519 783

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Hloubka dřezu: 210 mm
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

kompozitní zvýšená krájecí
deska ořech

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

230 285

520 782

Nedoporučujeme plánovat umístění ovládacího knoflíku táhla, vzhledem k výšce okraje dřezu ATTIKA.
Pokud nebude na dřezu použita baterie BLANCO ELOSCOPE-F II (jsou zapotřebí dva otvory), doporučujeme použít set pro ovládání výpusti s otočným chromovaným knoflíkem.
Dodatečné otvory
U tohoto dřezu nelze vyrobit další přídavné otvory
Hloubka dřezu: 175 mm (od baterie)
Výška okraje: 23 mm
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BLANCO ATTIKA 60/A
BLANCO ATTIKA XL 60

BLANCO FLOW 5 S-IF
Nerez, hedvábný lesk
Plynulé spojení

STEELART

• Vestavný dřez s plynulým propojením odkapních ploch a hlavního dřezu
• Symetrický design díky centrálnímu hlavnímu dřezu se dvěma odkapními
plochami
• Plochý IF okraj pro elegantní vzhled a zabudování do roviny s deskou
• Volitelně: lišta pro baterii s individuálně umístěnými otvory
• Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním
výpusti PushControl®

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
Nerez, hedvábný lesk
Plynulé spojení
•
•
•
•

Vestavný dřez s plynulým propojením odkapní desky a dřezu
Velký XL jednodřez BLANCO CLARON 500
Harmonické proporce odkapní plochy a dřezu
Plochý IF okraj poskytuje elegantní vzhled a možnost zabudování také do
roviny s deskou
• Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním excentrickým ovládáním
výpusti PushControl®
• Volitelně: lišta pro baterii s individuálně umístěnými otvory

BLANCO FLOW 5 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Dřez
uprostřed

50

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

Nerez, hedvábný lesk 521 637
s excentrickým ovládáním

cm
rozměr skříňky

nerez masiv
hedvábný lesk
517 592

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Hloubka dřezu: 190 mm
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (PushControl®), sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé

sklopná mřížka

miska na zbytky

BLANCO SELECT 50/2

235 906

225 335

238 482

219 649

518 722

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Dřez
vpravo

60

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

Nerez, hedvábný lesk 521 640
s excentrickým ovládáním

cm
rozměr skříňky

nerez masiv
hedvábný lesk
517 592

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Hloubka dřezu: 190 mm
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (PushControl®), sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé

sklopná mřížka

miska na zbytky

BLANCO SELECT 60/3 Orga

235 906

225 335

238 482

219 649

518 726

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 62.
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Nerez, hedvábný lesk
Umění symetrie
• Dřez s čistým a vyváženým vzhledem
• Symetrický design se středově umístěnou lištou
pro baterii
• Kolem dokola elegantní plochý IF okraj
• Integrovaný dřez BLANCO CLARON
• Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním
excentrickým ovládáním výpusti PushControl®
• Optimální příslušenství: mnohostranně využitelná
krájecí ořechová kompozitní deska v dokonale
sladěném designovém provedení

BLANCO JARON XL 6 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez, hedvábný lesk 521 666
s excentrickým ovládáním

60

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

cm
rozměr skříňky

nerez masiv
hedvábný lesk
517 592

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Hloubka dřezu: 190/30 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním výpusti (PushControl®),
samostatný odtok pro odkapovou plochu

dva pojezdy TOP

kompozitní krájecí deska
ořech

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

235 906

231 703

520 782

Hloubka odkapní plochy: 30 mm
Sklon odkapní plochy: 24 -30 mm
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BLANCO JARON XL 6 S-IF

BLANCO CLARONLINE.
STEELART

Elegantní design dřezů a vaniček z nerezové oceli.

BLANCO CLARON v elegantním, čistém designu propojuje působivý vzhled s funkčností. Stylový design dřezů a vaniček s výraznými poloměry zaoblení (rádius jen 10 mm) působí mimořádně elegantně a harmonicky splyne s moderními, střídmými bytovými
interiéry.
Rozsáhlý sortiment dřezů a vaniček je k dostání s povrchem Durinox® či z nerezové oceli s hedvábným leskem, a navíc v různých
velikostech; vybrat si můžete též mezi provedením s lištou, nebo bez lišty pro baterii. Modely jsou vhodné pro zabudování pod
pracovní desku, do roviny nebo shora.

Velkorysý XL dřez CLARON s plochým IF okrajem,
zabudovaný shora.
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Dřez CLARON Durinox® s integrovanou lištou
pro baterii a excentrickým ovládáním výpusti
PushControl®.

Dřez CLARON vhodný pro spodní montáž, dostupný v různých velikostech a ve dvou povrchových úpravách.

BLANCO CLARON-IF/A
s excentrickým ovládáním
Vynikající projev čistého designu
• Vestavný dřez v elegantním, čistém designu bez
viditelného reliéfu dna
• Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při
zachování funkčních výhod
• Plochý IF okraj
• Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním
excentrickým ovládáním výpusti PushControl®
• Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné
technice stabilizace

BLANCO CLARON
Materiál/barva

400-IF/A

rozměr skříňky

45cm

500-IF/A

550-IF/A

700-IF/A

340/180-IF/A

400/400-IF/A

Dřez vpravo

60cm

60cm

90cm

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

30
400
510

610
550

80cm

80

60cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190/130 mm

190/190 mm

Nerez

521 632

521 633

521 639

521 634

521 647

521 654

517 593

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 62.
V dodávce
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

sklopná mřížka

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

238 482

512 471

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (PushControl®), sada
upevňovacích prvků
BLANCO CLARON 340/180-IF/A
BLANCO CLARON 400/400-IF/A
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½‘‘ sítkový
ventil InFino® s excentrickým ovládáním
výpusti (PushControl®) pro hlavní dřez,
sada upevňovacích prvků
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STEELART

Nerez

BLANCO CLARON-IF/A
Durinox®
s excentrickým ovládáním
Nerez Durinox®

STEELART
STEELART

Vynikající projev čistého designu
• Elegantní, čistý design dřezu, výrazný rohový
rádius 10 mm
• Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
• Inovativní povrch: extrémně odolný vůči poškrábání
• S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem
Durinox®
• Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním
excentrickým ovládáním výpusti PushControl®
• Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné
technice stabilizace

BLANCO CLARON
Materiál/barva

400-IF/A Durinox® 500-IF/A Durinox® 700-IF/A Durinox® 400/400-IF/A Durinox®

rozměr skříňky

45cm

60cm

80cm

90cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

Nerez
Durinox®

523 392

523 393

523 394

525 018

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

517 593

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

V dodávce
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

sklopná mřížka

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

238 482

512 471
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odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (PushControl®), sada
upevňovacích prvků
BLANCO CLARON 400/400-IF/A Durinox®
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½‘‘ sítkový
ventil InFino® s excentrickým ovládáním
výpusti (PushControl®) pro 1 dřez, sada
upevňovacích prvků

BLANCO CLARON-IF
bez excentru
Dokonalý design i funkčnost
• Elegantně čistý design dřezu bez viditelného
reliéfu dna
• Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při
zachování funkčních výhod
• Velký jednodřez BLANCO CLARON XL
• Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
• Plochý IF okraj
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu

BLANCO CLARON
Materiál/barva

180-IF

340-IF

400-IF

450-IF

500-IF

550-IF

700-IF

rozměr skříňky

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 564

521 570

521 572

521 574

521 576

521 578

521 580

Doporučená baterie
BLANCO LINEE

517 595

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

V dodávce
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

225 333

512 471

odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků
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Nerez, hedvábný lesk

BLANCO CLARON-IF
bez excentru
Nerez, hedvábný lesk

STEELART
STEELART

Dokonalý design i funkčnost
• Elegantně čistý design dřezu bez viditelného
reliéfu dna
• Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při
zachování funkčních výhod
• Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
• Plochý IF okraj
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Dvoudřez s propojenou funkční plochou, která
není oddělená granitovou příčkou. Stačí proto
pouze jeden výřez v pracovní desce

BLANCO CLARON
Materiál/barva

340/180-IF

340/180-IF

400/400-IF

Dřez vlevo

Dřez vpravo

rozměr skříňky

60cm

60cm

90cm

Hloubka dřezu

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 607

521 608

521 617

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

517 592

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

sklopná mřížka

miska na zbytky

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

238 482

219 649

512 471
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BLANCO CLARON-IF
Durinox®
bez excentru
Dokonalý design i funkčnost
• Elegantní, čistý design dřezu, výrazný rohový
rádius 10 mm
• Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
• Inovativní povrch: extrémně odolný vůči poškrábání
• S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem
Durinox®
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu
minimální možný rádius
BLANCO CLARON
Materiál/barva

340-IF Durinox® 400-IF Durinox® 500-IF Durinox® 700-IF Durinox® 400/400-IF Durinox®

rozměr skříňky

40cm

45cm

60cm

80cm

90cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

Nerez

523 388

523 389

523 390

523 391

525 017

®

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

517 593

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

V dodávce
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

sklopná mřížka

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

238 482

223 074

512 471

odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků
BLANCO CLARON 400/400-IF Durinox®
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků
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STEELART
STEELART

Nerez Durinox®

BLANCO CLARON-U
bez excentru
Nerez, hedvábný lesk

STEELART

Dokonalý design i funkčnost
• Elegantně čistý design dřezu bez viditelného
reliéfu dna
• Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při
zachování funkčních výhod
• Velký jednodřez BLANCO CLARON XL
• Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu

BLANCO CLARON
Materiál/barva

180-U

340-U

400-U

450-U

500-U

550-U

700-U

rozměr skříňky

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 565

521 571

521 573

521 575

521 577

521 579

521 581

Doporučená baterie
BLANCO LINEE

517 595

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

225 333

512 471
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BLANCO CLARON-U
bez excentru
Dokonalý design i funkčnost
• Elegantně čistý design dřezu bez viditelného
reliéfu dna
• Výrazný rádius 10 mm pro lepší design – při
zachování funkčních výhod
• Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu minimální možný rádius
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Dvoudřez s propojenou funkční plochou, která
není oddělená granitovou příčkou. Stačí proto
pouze jeden výřez v pracovní desce

BLANCO CLARON
Materiál/barva

340/180-U

340/180-U

400/400-U

Dřez vlevo

Dřez vpravo

rozměr skříňky

60cm

60cm

90cm

Hloubka dřezu

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 609

521 610

521 618

Doporučená baterie
BLANCO LINEE

517 595

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

sklopná mřížka

miska na zbytky

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

238 482

219 649

512 471
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STEELART

Nerez, hedvábný lesk

BLANCO CLARON-U
Durinox®
bez excentru
Nerez Durinox®

STEELART
STEELART

Dokonalý design i funkčnost
• Elegantní, čistý design dřezu, výrazný rohový
rádius 10 mm
• Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
• Inovativní povrch: extrémně odolný vůči poškrábání
• S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem
Durinox®
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, k tomu
minimální možný rádius
BLANCO CLARON
Materiál/barva

340-U Durinox® 400-U Durinox® 500-U Durinox® 700-U Durinox® 400/400-U Durinox®

rozměr skříňky

40cm

45cm

60cm

80cm

90cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

Nerez
Durinox®

523 384

523 385

523 386

523 387

525 016

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

517 593

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

sklopná mřížka

miska na zbytky

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

238 482

219 649

512 471
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BLANCO CLARON 400/400-U Durinox®
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků

BLANCO ZEROX-IF/A
s excentrickým ovládáním
Silné charakteristické rysy a důslednost
• Design „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou
geometrií dřezu
• Plochý IF okraj
• Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné
technice stabilizace
• Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním
excentrickým ovládáním výpusti PushControl®
• Široký sortiment exkluzivních vestavných dřezů

R0

BLANCO ZEROX
Materiál/barva

550-IF/A

rozměr skříňky

60cm

700-IF/A

340/180-IF/A

400/400-IF/A

Dřez vpravo

90cm

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

80

60cm

30
400
510

610
550

80cm

Hloubka dřezu

175 mm

185 mm

175/130 mm

175/175 mm

Nerez

521 638

521 631

521 642

521 648

517 593

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 62.
V dodávce
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

sklopná mřížka

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

238 482

512 471

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (PushControl®), sada
upevňovacích prvků
BLANCO ZEROX 340/180-IF/A
BLANCO ZEROX 400/400-IF/A
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½‘‘ sítkový
ventil InFino® s excentrickým ovládáním
výpusti (PushControl®) pro 1 dřez, sada
upevňovacích prvků

53

STEELART
STEELART

Nerez

BLANCO ZEROX-IF/A Durinox®
s excentrickým ovládáním
Nerez Durinox®

STEELART

Silné charakteristické rysy a důslednost
• Design „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou
geometrií dřezu
• Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
• Extrémně odolný proti poškrábání
• S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem
Durinox®
• Odtokový systém InFino® s plochým a intuitivním
excentrickým ovládáním výpusti PushControl®
• Jedinečná stabilita lišty pro baterii díky náročné
technice stabilizace

R0

BLANCO ZEROX
Materiál/barva

400-IF/A Durinox® 500-IF/A Durinox® 700-IF/A Durinox®

rozměr skříňky

45cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

175 mm

175 mm

185 mm

Nerez
Durinox®

523 100

523 101

523 102

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, ovládací prvky excentrického ovládání na straně 62.
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (PushControl®), sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

sklopná mřížka

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

238 482

512 471

54

BLANCO ZEROX-IF
bez excentru
Silné charakteristické rysy a důslednost
• Design „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou
geometrií dřezu
• Bohatý sortiment umožňuje různé individuální
kombinace
• Plochý IF okraj
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Spousta variant kombinací, optimálně řešené
příslušenství

R0

BLANCO ZEROX
Materiál/barva

180-IF

340-IF

400-IF

450-IF

500-IF

550-IF

700-IF

rozměr skříňky

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

130 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

185 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 566

521 582

521 584

521 586

521 588

521 590

521 592

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

517 592

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

225 333

512 471
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STEELART

Nerez, hedvábný lesk

BLANCO ZEROX-IF
bez excentru
Nerez, hedvábný lesk

STEELART

Silné charakteristické rysy a důslednost
• Design „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou
geometrií dřezu
• Bohatý sortiment umožňuje různé individuální
kombinace
• Plochý IF okraj
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Spousta variant kombinací, optimálně řešené
příslušenství

R0

BLANCO ZEROX
Materiál/barva

340/180-IF

340/180-IF

400/400-IF

Dřez vlevo

Dřez vpravo

rozměr skříňky

60cm

60cm

90cm

Hloubka dřezu

175/130 mm

175/130 mm

175/175 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 611

521 612

521 619

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

517 592

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

sklopná mřížka

miska na zbytky

BLANCO SELECT 60/4 Orga

235 906

223 067

238 482

219 649

520 783
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BLANCO ZEROX-IF Durinox®
bez excentru
Silné charakteristické rysy a důslednost
• Design „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou
geometrií dřezu
• Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
• Extrémně odolný proti poškrábání
• S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem
Durinox®
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Spousta variant kombinací, optimálně řešené
příslušenství

R0

BLANCO ZEROX
Materiál/barva

340-IF Durinox® 400-IF Durinox® 500-IF Durinox® 700-IF Durinox®

rozměr skříňky

40cm

45cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

175 mm

175 mm

175 mm

185 mm

Nerez
Durinox®

523 096

523 097

523 098

523 099

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům typu IF, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

sklopná mřížka

krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

238 482

225 333

512 471
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STEELART

Nerez Durinox®

BLANCO ZEROX-U
bez excentru
Nerez, hedvábný lesk

STEELART

Silné charakteristické rysy a důslednost
• Design „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou
geometrií dřezu
• Bohatý sortiment umožňuje různé individuální
kombinace
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Spousta variant kombinací, optimálně řešené
příslušenství

R0

BLANCO ZEROX
Materiál/barva

180-U

340-U

400-U

450-U

500-U

550-U

700-U

rozměr skříňky

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

130 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

185 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 567

521 583

521 585

521 587

521 589

521 591

521 593

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

517 592

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

krájecí deska z ořechového
dřeva, nerezová rukojeť

krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

223 074

225 333

512 471
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BLANCO ZEROX-U
bez excentru
Silné charakteristické rysy a důslednost
• Design „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou
geometrií dřezu
• Bohatý sortiment umožňuje různé individuální
kombinace
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Spousta variant kombinací, optimálně řešené
příslušenství

R0

BLANCO ZEROX
Materiál/barva

340/180-U

340/180-U

400/400-U

Dřez vlevo

Dřez vpravo

rozměr skříňky

60cm

60cm

90cm

Hloubka dřezu

175/130 mm

175/130 mm

175/175 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 613

521 614

521 620

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

sklopná mřížka

miska na zbytky

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

238 482

219 649

512 471
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STEELART

Nerez, hedvábný lesk

BLANCO ZEROX-U Durinox®
bez excentru
Nerez Durinox®

STEELART

Silné charakteristické rysy a důslednost
• Design „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou
geometrií dřezu
• Sametově matný vzhled s homogenní povrchovou strukturou příjemně teplou na omak
• Extrémně odolný proti poškrábání
• S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem
Durinox®
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• Spousta variant kombinací, optimálně řešené
příslušenství

R0

BLANCO ZEROX
Materiál/barva

340-U Durinox® 400-U Durinox® 500-U Durinox® 700-U Durinox®

rozměr skříňky

40cm

45cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

175 mm

175 mm

175 mm

185 mm

Nerez
Durinox®

521 556

521 558

521 559

521 560

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada
pro excentrické ovládání 232 459

Upozornění k dodávce: Pro zabudování excentrického ovládání s knoflíkem ke dřezům podstavného typu, bez prostoru pro baterii, je nutný dovybavovací set.
Doporučujeme: č. 232 459 v kombinaci se zvoleným ovládacím knoflíkem (excentrické ovládání nutno objednat separátně). Veškeré zboží naleznete na str. 291
Pro zabudování kuchyňských baterií, excentrických ovládání, dávkovačů do dřevotřískové pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásek. Str. 288, číslo 120 055

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada* s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

vkládatelný odkap z nerezu

sklopná mřížka

krájecí deska, satinované
bezpečnostní sklo, bílé

BLANCO SOLON-IF

235 906

223 067

238 482

225 333

512 471
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STEELART

Příslušenství

miska
pro ZEROX a CLARON

krájecí deska sklo

krájecí deska
hladké sklo bílé

krájecí deska
hladké sklo bílé

pojezdy Top
Umístěné na okraji, tímto
je utvořena druhá pracovní
úroveň dřezu.

219 649

219 650

225 335

225 333

235 906

vkládatelná odkapní plocha s nepřímým odtokem vody

krájecí deska z ořechového dřeva s nerezovým
držadlem, vhodná pro ZEROX /CLARON dřezy
a stohovatelná na vkládatelný odkap

vkládatelný odkap nerez pro
ZEROX /CLARON samostatné
dřezy a dvojdřezy

223 074

223 067

A vágódeszka és a ráhelyezhető csepegtető szettben is elérhető 516 185

kompozitní krájecí deska
barva jasan

kompozitní krájecí deska
barva ořech

kompozitní krájecí deska
barva ořech

sklopná mřížka
vhodná pro dřezy do
šířky 400 mm
460x425 mm

sklopná mřížka
vhodná pro dřezy do
šířky 420 mm
460x440 mm

229 238

230 285

231 703

238 482

238 483
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STEELART

Technické informace

Modely van a dřezů s / bez prostoru pro baterii
modely 550
BLANCO JARON
BLANCO CRONOS

BLANCO CLARON 550-IF/A, 550-IF, 550-U
BLANCO CRONOS XL 6-IF, XL 6-U
BLANCO CRONOS XL 8-IF, XL 8-U
BLANCO JARON XL 6 S-IF
BLANCO ZEROX 550-IF
BLANCO ZEROX 550-IF/A
BLANCO ZEROX 550-U

Při zabudovávání BLANCO JARON, CRONOS XL 6 stejně
tak modelů do 60cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních
stěn ve skříňce.
Při zabudovávání modelů CRONOS XL 8 do 80 cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních stěn ve skříňce.

Tloušťka pracovní desky u modelů IF

BLANCO CLARON-IF/A
BLANCO FLOW-IF
BLANCO JARON XL 6 S-IF
BLANCO ZEROX-IF/A

Všechny modely IF s integrovaným prostorem pro baterii
je možno zabudovávat do pracovní desky o minimální síle
30 mm. BLANCO JARON XL 6 S-IF je zabudovatelný do
pracovní desky o minimální síle 40 mm.

Montáž baterií do dřezů modelové
řady IF, s prostorem pro baterii

U všech modelů IF s integrovaným prostorem pro baterii,
musí být baterie umístěna následujícími způsoby:
– jednodřez a dvoudřez
v levém otvoru
– dřez s hlavní vanou vpravo
v levém otvoru
– dřez s hlavní vanou vlevo
v pravém otvoru

Montáž baterie za přepadem

Pozor! Bezprostředně za přepadem není možná montáž
následujících produktů:
– kuchyňská baterie BLANCO ELOSCOPE
– dávkovače, např. BLANCO PIONA, BLANCO TORRE

Mimořádné vrtání otvorů u modelů IF

U všech IF modelů s prostorem pro baterii může být libovolně
zvolen počet a umístění otvorů (neplatí pro BLANCO CLARON
a Zerox v Durinox®).
Dodací lhůta modelů IF s otvory navíc je minimálně 2 týdny.
Cena za otvor činí EUR 120,V objednávce prosím uveďte požadavek na otvor navíc, s
přesným umístěním.

Výřez u modelů IF, s C-overflow®

Při zabudovávání modelů BLANCO CLARON-IF a
ZEROX-IF s C-overflow® musí být pracovní deska odpovídajícně vyříznuta. Detailní rozměry a nákresy ke každému
z modelů naleznete v Údajích k výřezům na internetu
www.blanco.cz
Pohled při
zabudování
do roviny

Pohled při
zabudování
shora

Pohled
shora

Údaje k výřezům týkající se všech postupů umístění dřezů naleznete na
internetu.
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Nepřekonatelné –

Silgranitové
dřezy

dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®

Snadná údržba

Odolnost proti poškrábání

Tepelná odolnost

Případné skvrny a stopy od používání

SILGRANIT PuraDur je mimořádně

Dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®

nádobí lze snadno odstranit za použití

pevný a odolný materiál vůči poškrábání.

jsou odolné vůči teplotám až do 280 °C.

houbičky a vody.

Ani při krájení s běžnými noži přímo na

®

®

dřezu nedochází k poškození povrchu.

Pevnost

Hygiena

Nezávadnost materiálu vůči potravinám

Mimořádná pevnost materiálu chrání dřez

Patentovaná formule Hygiena+Plus tvoří

Potraviny mohou být připravovány přímo

proti poškození např. při pádu nádobí do

ochranný štít proti nečistotám a bakteriím

na povrchu dřezů z materiálu SILGRANIT®

dřezu.

a usnadňuje údržbu dřezu.

PuraDur®.

Odolnost proti kyselinám

Stálobarevnost

Příjemný povrch

SILGRANIT® PuraDur® je odolný vůči

Ani při přímém působení slunečního

Kamenně-hedvábný a mimořádně jemný,

kyselým potravinám i běžným domácím

záření na dřez nedochází ke změnám

neporézní povrch dřezu působí příjemným

čisticím prostředkům.

barevných odstínů dřezů.

kamenným dojmem.
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Silgranitové
dřezy

Materiál píše historii.
Beton – fascinující, polarizující a nezbytný.

SILGRANIT® PuraDur®, barva imitace

ských interiérů vytvořených v betonovém

Dřezy SILGRANIT® PuraDur® v betonovém

betonu. Jedinečný vzhled, legendár-

stylu a přírodních odstínech. Každý dřez

stylu obohatí jakýkoli styl interiéru.

ní materiál. Snad žádný jiný stavební

je unikát.

Jako atraktivní akcent, zajímavý kontrast

materiál není tak silně spjat s moderní

Díky individuálnímu přechodu barev ve

nebo důsledné ztvárnění architektonicky

architekturou.

stylu imitace betonu je každý dřez zcela

ovlivněného stylu bydlení.

Vychutnejte si jeho jedinečný vzhled ve

jedinečný.Fascinující materiál se skvělým

své kuchyni v podobě barvy materiálu SIL-

vizuálním dojmem.

GRANIT® PuraDur®. Design vysílá signály.

Snadná údržba, robustnost a příjemný

Inspirována současnou architekturou

povrch materiálu SILGRANIT® PuraDur®

vznikla trendová imitace materiálu, který

představují trendy pro tvorbu kuchyňských

dokonale zapadá do bytových i kuchyň-

dřezů. Skutečný domov v každé kuchyni.

NOVINKA

BLANCO PLEON 5

NOVINKA

BLANCO ETAGON 6
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NOVINKA

BLANCO PLEON 6

NOVINKA

BLANCO ETAGON 8

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

BLANCO PLEON 6 Split BLANCO PLEON 8

NOVINKA

BLANCO METRA 45 S

BLANCO VINTERA XL 9-UF

BLANCO PLEON 9

NOVINKA

BLANCO METRA 6 S

NOVINKA

BLANCO ADON XL 6 S

NOVINKA

BLANCO METRA XL 6 S

BLANCO VINTERA XL 9-UF
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Moderní venkovský styl
• Výrazný dřez s nádechem venkova, ideální pro
moderní plánování kuchyně
• Nepřekonatelně prostorná vana dřezu nabízí
opravdu hodně prostoru
• Pravoúhlý vertikální převis dřezu
• Pro montáž do roviny a pod desku

BLANCO VINTERA
Materiál/barva

XL 9-UF

90cm

rozměr skříňky

896
812
22
5

16

68

70

51

0

0
40
0

42

Doporučená baterie
BLANCO CATRIS-S Flexo

Hloubka dřezu

220 mm

beton style

526 109

525 792

Pokyny pro instalaci naleznete na www.ancor.cz

Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½“ InFino®-sítkový ventil

mřížka do vaničky
234 795
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BLANCO ADON XL 6 S
s excenrickým ovládáním
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Kubistický. Vznešený. Nepřehlédnutelný.
• Výrazný kubistický design v betonovém stylu – autentická imitace betonu s individuálními
barevnými přechody
• Elegantní okraj kolem dokola
• Symetrické provedení se středově umístěnou
lištou pro baterii
• Více prostoru za dřezem díky redukovaným montážním rozměrům
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Oboustranné provedení

BLANCO ADON
Materiál/barva

XL 6 S
dřez oboustranný

rozměr skříňky

60cm

Hloubka dřezu

190/45.5 mm

beton style

Doporučená baterie
BLANCO AMBIS-S

525 298

523 119

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

kompozitní krájecí deska
jasan

rohová miska

sklopná mřížka

víceúčelový nerezový koš

BLANCO SELECT 60/3 Orga

230 436

235 866

238 483

223 297

518 726
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BLANCO METRA
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA
Materiál/barva

45 S

6S

Silgranitové
dřezy

Čisté linie s maximálním komfortem a větším
prostorem
• Svěží lineární uspořádání
• Atraktivní linie v náročném designu
• Bezkonkurenčně prostorný dřez pro ještě více
místa při oplachování
• Funkční odkapní plocha je použitelná také jako
plocha pracovní
• Esteticky plochý design okraje
• Oboustranné provedení

XL 6 S

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

190/15 mm

190/130 mm

190 mm

525 312

525 314

525 316

beton style

Doporučená baterie
BLANCO CANDOR-S

523 121

= předfrézované otvory k proražení

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil
BLANCO METRA 6 S
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½’’ sítkový ventil

víceúčelová nerezová miska krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá
pro model 6 S
217 796
217 611

rohová miska

víceúčelový nerezový koš

BLANCO SELECT 60/3

235 866

223 297

518 724
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BLANCO ETAGON
s excentrem, s přísl.
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Pro instalaci shora, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkorysou lištou baterie

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

6

8

rozměr skříňky

60cm

80cm

Hloubka dřezu

220 mm

220 mm

beton style

525 299

525 301

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

= předfrézované otvory k proražení

V dodávce

Volitelné příslušenství

dva pojezdy ETAGON

kompozitní krájecí deska
jasan
230 700
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V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou,
3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo)

BLANCO ETAGON
bez excentru, s přísl.
Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Pro instalaci shora, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkorysou lištou baterie

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

6

8

rozměr skříňky

60cm

80cm

Hloubka dřezu

220 mm

220 mm

beton style

525 300

525 302

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

= předfrézované otvory k proražení

V dodávce

Volitelné příslušenství

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®

dva pojezdy ETAGON

kompozitní krájecí deska
jasan
230 700
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Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO PLEON
s excentrickým ovládáním
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Čistá elegance – velký objem
• Nadčasově elegantní, přímočarý design v
betonovém stylu – autentická imitace betonu s
individuálními barevnými přechody
• Split koncept: snížená přepážka v dřezu nabízí tři
funkční oblasti
• Průběžná, velkorysá lišta baterie a plochý okraj
• Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie
umožňuje snadné čištění
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť
snadné na údržbu

BLANCO PLEON
Materiál/barva

5

6

6 Split

rozměr skříňky

50cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

220 mm

220 mm

220/220 mm

beton style

525 303

525 305

525 307

Dřez vlevo

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

517 184

= předfrézované otvory k proražení

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

dva pojezdy TOP

sklopná mřížka

kompozitní krájecí deska
jasan

víceúčelová nerezová miska BLANCO SELECT 60/3

235 906

238 482

230 700

227 689
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518 724

BLANCO PLEON 6 Split
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání) pro hlavní dřez

BLANCO PLEON
bez excentru
Čistá elegance – velký objem
• Nadčasově elegantní, přímočarý design v
betonovém stylu – autentická imitace betonu s
individuálními barevnými přechody
• Maximální objem v hlavním i vedlejším dřezu díky
obzvláště hlubokým vaničkám
• Prostorná lišta pro baterii a plochý okraj
• Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie
umožňuje snadné čištění
• Elegantní a hygienické: zakrytý přepad
C-overflow®
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu

BLANCO PLEON
Materiál/barva

5

6

6 Split

8

rozměr skříňky

50cm

60cm

60cm

80cm

90cm

Hloubka dřezu

220 mm

220 mm

220/220 mm

220 mm

220/220 mm

beton style

525 304

525 306

525 308

525 309

525 310

Dřez vlevo

9
Dřez vpravo

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

517 184

= předfrézované otvory k proražení

V dodávce
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®
BLANCO PLEON 6 Split
BLANCO PLEON 9
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®

rohová miska

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

sklopná mřížka

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

235 866

218 313

217 611

238 482

517 467
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Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®

Srdce moderních rodinných tradic

Silgranitové
dřezy

VINTERA XL 9 , klasický design dostává novou formu.

Kuchyňský design inspirovaný klasi-

potřebám tak, že se zde celá rodina bude

-hedvábnému vzhledu působí dřez teplým

kou. Důvěrně známé tvary, vzory, barvy

cítit velmi dobře.

dojmem, na dotek je nečekaně příjemný.

a materiály jsou častou inspirací pro nové
designové trendy. Tento fakt potvrzuje

Prostor pro celou rodinu.

právě v současné době moderní Country

Pocit prostorné a velkorysé vesnické ku-

styl, ve kterém sledujeme návrat k pro-

chyně Vám BLANCO díky VINTERA XL 9

duktům a objektům, které máme spojené

zajistí i v kuchyni bytu ve velkoměstě.

s odolností, stálostí, kvalitou a tradicí.

Pánve, hrnce, pečící plechy, vše zde

Dřezem VINTERA XL 9 přináší BLANCO

najde své místo a současně umožní na

atraktivní Vintage-styl do našich kuchyní.

daném prostoru vykonávat obvyklé práce.
Dřez je veliký, dostatečně hluboký, díky

VINTERA XL 9 přesvědčuje tradičními

přední liště/převisu náležitě rustikální, sou-

elementy, designem, nadčasovou formou.

časně ale i minimalistický. Díky kamenitě-

Ve spojení s výhodami materiálu
SILGRANIT® PuraDur® získáme jedinečný
a stylový kuchyňský objekt. Zvolené barvy
a široký sortiment baterií umožní přizpůsobit se vkusu každého z nás.
Možno vyhovět Vašemu přání a dřez
nainstalovat do roviny, nebo jako dřez
podstavný. Díky těmto variantám bude
prostor kuchyně přizpůsoben Vašim
Podstavná varianta
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Varianta zabudování do roviny

BLANCO VINTERA
XL 9-UF

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Moderní venkovský styl
• Výrazný dřez s nádechem venkova, ideální pro
moderní plánování kuchyně
• Nepřekonatelně prostorná vana dřezu nabízí
opravdu hodně prostoru
• Pravoúhlý vertikální převis dřezu
• Pro montáž do roviny a pod desku

BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva
černá
bez excentru
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Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S Vario
526 110 *

silgranit černá/chrom
526 172 *

šedá skála/chrom
521 359

aluminium
bez excentru

526 103 *

aluminium/chrom
521 360

perlově šedá
bez excentru

526 104 *

perlově šedá/chrom
521 367

bílá
bez excentru

526 105 *

silgranit bílá/chrom
521 368

jasmín
bez excentru

526 106 *

jasmín/chrom
521 372

tartufo
bez excentru

526 107 *

tartufo/chrom
521 376

kávová
bez excentru

526 108 *

kávová/chrom
521 378

70

526 102 *

68

šedá skála
bez excentru

5

16

antracit/chrom
521 358

0

526 101 *

22

antracit
bez excentru

896
812

51
0
40
0

42

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 220 mm
Pokyny pro instalaci naleznete na
www.ancor.cz

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½“ InFino®-sítkový ventil

mřížka do vaničky
234 795
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Geniální: etážový dřez

Silgranitové
dřezy

BLANCO ETAGON

Jeden dřez, dva pojezdy, tři funkční

dřezu přepadem C-overflow® a inovo-

úrovně. Tento nový funkční koncept

vaným, novým odtokovým systémem

zvyšuje praktičnost a funkčnost toho-

BLANCO InFino®, zušlechťuje celkový

to dřezu. Díky integrovanému stupínku

obraz kuchyně.

můžeme dřez plně využívat paralelně na
třech úrovních.

Jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli, pevně a

Ve dřezu, na pojezdech, a na okraji

jistě zapadající do meziúrovně dřezu a plní

dřezu - díky promyšlenému příslušenství a

více funkcí naráz. Pro odložení lecčeho,

chytrým detailům.

pro plnění nádob, váz. Usnadňuje čištění
plechů a většího nádobí. Pro odložení
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Současně spojuje BLANCO ETAGON

nádobí k odkapání. Oplachování ovoce a

tuto funkčnost s vysokou estetikou.

zeleniny. Odolné vůči vysokým teplotám,

Elegantní tvar rohů a kvalitní vybavení

možno odkládat hrnce.

Doma v každé kuchyni.
Široký sortiment, pro každý styl v kuchyni.

Dřezy ETAGON jsou k dispozici pro spodní skříňky 60 až 80 cm jako podstavné, nebo k zabudování shora, s otvorem pro
baterii, nebo bez prostoru pro baterii v případě nerezového provedení IF. Sortiment dřezů ETAGON se skládá z materiálové

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® - barvy

SILGRANIT® models

ETAGON 6
Také v barvě beton-style.

černá

bílá

antracit

jasmín

šedá skála

tartufo

aluminium

káva

ETAGON 8
Také v barvě beton-style.

perlově šedá
ETAGON 500-U

ETAGON 700-U

Keramické modely

ETAGON 500-U

beton-style

BLANCO Keramika - barvy

ETAGON 6

černá

basalt

zářivě bílá
lesklá

magnolie
lesklá

Nerezové modely

ETAGON 500-IF/A

ETAGON 500-IF

ETAGON 500-U

ETAGON 700-IF/A

ETAGON 700-IF

ETAGON 700-U
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Silgranitové
dřezy

řady SILGRANIT® PuraDur®, řady nerezové, nebo keramické a nabízí mnoho variant pro plánování kuchyní.

BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu
navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Pro instalaci shora, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkorysou lištou baterie

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

6

60cm

rozměr skříňky

6

60cm

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

s excentrickým
ovládáním

bez excentru

Hloubka dřezu

220 mm

220 mm

černá

525 889 *

525 890 *

526 171*

antracit

524 529

524 539

518 438

šedá skála

524 530

524 540

518 804

aluminium

524 531

524 541

518 439

perlově
šedá

524 532

524 542

520 745

bílá

524 533

524 543

518 441

jasmín

524 534

524 544

518 442

tartufo

524 536

524 546

518 446

kávová

524 538

524 548

518 445

= předfrézované otvory k proražení
* K dispozici od června 2020
V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®

dva pojezdy ETAGON
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kompozitní krájecí deska
jasan

BLANCO SELECT XL 60/3

230 700

520 780

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou,
3 ½’’ sítkový ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo)

BLANCO ETAGON 8
Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu
navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Pro instalaci shora, s elegantním, plochým okrajem a průběžnou, velkorysou lištou baterie

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

8

80cm

rozměr skříňky

8

80cm

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

s excentrickým
ovládáním

bez excentru

Hloubka dřezu

220 mm

220 mm

černá

525 892 *

525 893 *

526 171*

antracit

525 177

525 187

518 438

šedá skála

525 178

525 188

518 804

aluminium

525 179

525 189

518 439

perlově
šedá

525 180

525 190

520 745

bílá

525 181

525 191

518 441

jasmín

525 182

525 192

518 442

tartufo

525 184

525 194

518 446

kávová

525 186

525 196

518 445

= předfrézované otvory k proražení
* K dispozici od června 2020
V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®

dva pojezdy ETAGON

kompozitní krájecí deska
jasan

BLANCO SOLON-IF

230 700

512 471

2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo)
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Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 45 S

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Axiální koncept: jedinečně ergonomický
• Možnost plynulých, ergonomických pracovních
postupů podél jedné osy
• Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště
úzkým, plochým okrajem
• Úzké rádiusy pro maximální využití ploch a prostoru
• Vybaveno kvalitním odtokovým systémem InFino®
v hlavním dřezu a přepadem C-overflow® v odkapní prohlubni – elegantně integrované a s velmi
snadnou údržbou
• Posuvná jasanová kompozitní/skleněná krájecí
deska pro přímé vhazování surovin do hrnců a
misek

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

dřez oboustranný

45

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

černá
s dřevěnou krájecí deskou 525 841 *
se skleněnou krájecí deskou 525 840 *

silgranit černá/chrom
526 171*

antracit
s dřevěnou krájecí deskou 523 173
se skleněnou krájecí deskou 523 183

antracit/chrom
518 438

šedá skála
s dřevěnou krájecí deskou 523 174
se skleněnou krájecí deskou 523 184

šedá skála/chrom
518 804

aluminium
s dřevěnou krájecí deskou 523 175
se skleněnou krájecí deskou 523 185

aluminium/chrom
518 439

perlově šedá
s dřevěnou krájecí deskou 523 176
se skleněnou krájecí deskou 523 186

perlově šedá/chrom
520 745

bílá
s dřevěnou krájecí deskou 523 177
se skleněnou krájecí deskou 523 187

silgranit bílá/chrom
518 441

jasmín
s dřevěnou krájecí deskou 523 178
se skleněnou krájecí deskou 523 188

jasmín/chrom
518 442

tartufo
s dřevěnou krájecí deskou 523 180
se skleněnou krájecí deskou 523 190

tartufo/chrom
518 446

kávová
s dřevěnou krájecí deskou 523 182
se skleněnou krájecí deskou 523 192

kávová/chrom
518 445

Hloubka dřezu: 190/13 mm

F

* K dispozici od června 2020
V dodávce

cm
rozměr skříňky

Systém třídění odpadu

K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.

V dodávce
kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan,
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

kompozitní zvýšená krájecí
deska jasan

skleněná krájecí deska, bílá

BLANCO SELECT 45/2
518 721
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skleněná krájecí deska, odtoková sada s
prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ sítkový
ventil InFino® s excentrickým ovládáním
výpusti (otočné ovládání)

SILGRANIT® PuraDur®
Axiální koncept: jedinečně ergonomický
• Možnost plynulých, ergonomických pracovních
postupů podél dvou os
• Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště
úzkým, plochým okrajem
• Úzké rádiusy pro maximální využití ploch a prostoru
• Vybaveno kvalitním odtokovým systémem InFino® v
hlavním dřezu a přepadem C-overflow® v odkapní
prohlubni – elegantně integrované a s
velmi snadnou údržbou
• Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v
hlavním dřezu
• Posuvná jasanová kompozitní/skleněná krájecí
deska pro přímé vhazování surovin do hrnců a
misek

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

dřez oboustranný

černá
s dřevěnou krájecí deskou 525 845 *
se skleněnou krájecí deskou 525 844 *

silgranit černá/chrom
526 171*

antracit
s dřevěnou krájecí deskou 523 205
se skleněnou krájecí deskou 523 215

antracit/chrom
518 438

šedá skála
s dřevěnou krájecí deskou 523 206
se skleněnou krájecí deskou 523 216

šedá skála/chrom
518 804

aluminium
s dřevěnou krájecí deskou 523 207
se skleněnou krájecí deskou 523 217

aluminium/chrom
518 439

perlově šedá
s dřevěnou krájecí deskou 523 208
se skleněnou krájecí deskou 523 218

perlově šedá/chrom
520 745

bílá
s dřevěnou krájecí deskou 523 209
se skleněnou krájecí deskou 523 219

silgranit bílá/chrom
518 441

jasmín
s dřevěnou krájecí deskou 523 210
se skleněnou krájecí deskou 523 220

jasmín/chrom
518 442

tartufo
s dřevěnou krájecí deskou 523 212
se skleněnou krájecí deskou 523 222

tartufo/chrom
518 446

kávová
s dřevěnou krájecí deskou 523 214
se skleněnou krájecí deskou 523 224

kávová/chrom
518 445

F
Volitelné příslušenství

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 190/40 mm

* K dispozici od června 2020
V dodávce

50

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

Systém třídění odpadu

K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.

V dodávce
kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan,
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

kompozitní zvýšená krájecí
deska jasan

skleněná krájecí deska, bílá víceúčelová nerezová miska
233 739

BLANCO SELECT 50/2
518 722

skleněná krájecí deska, odtoková sada s
prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ sítkový
ventil InFino® s excentrickým ovládáním
výpusti (otočné ovládání)
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Silgranitové
dřezy

BLANCO AXIA III 5 S

BLANCO AXIA III 6 S

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Axiální koncept: jedinečně ergonomický
• Možnost plynulých, ergonomických pracovních
postupů podél dvou os
• Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště
úzkým, plochým okrajem
• Úzké rádiusy pro maximální využití ploch a prostoru
• Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v
hlavním dřezu
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť
snadné na údržbu
• Posuvná skleněná krájecí deska pro přímé vhazování surovin do hrnců a misek

BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Dřez vlevo

60

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

černá
s dřevěnou krájecí deskou 525 851 * 525 849 *
se skleněnou krájecí deskou 525 850 * 525 848 *

silgranit černá/chrom
526 171*

antracit
s dřevěnou krájecí deskou 523 462 524 643
se skleněnou krájecí deskou 523 472 524 653

antracit/chrom
518 438

šedá skála
s dřevěnou krájecí deskou 523 463 524 644
se skleněnou krájecí deskou 523 473 524 654

šedá skála/chrom
518 804

aluminium
s dřevěnou krájecí deskou 523 464 524 645
se skleněnou krájecí deskou 523 474 524 655

aluminium/chrom
518 439

perlově šedá
s dřevěnou krájecí deskou 523 465 524 646
se skleněnou krájecí deskou 523 476 524 656

perlově šedá/chrom
520 745

bílá
s dřevěnou krájecí deskou 523 466 524 647
se skleněnou krájecí deskou 523 477 524 657

silgranit bílá/chrom
518 441

jasmín
s dřevěnou krájecí deskou 523 467 524 648
se skleněnou krájecí deskou 523 478 524 658

jasmín/chrom
518 442

tartufo
s dřevěnou krájecí deskou 523 469 524 650
se skleněnou krájecí deskou 523 480 524 660

tartufo/chrom
518 446

kávová
s dřevěnou krájecí deskou 523 471 524 652
se skleněnou krájecí deskou 523 482 524 662

kávová/chrom
518 445

Hloubka dřezu: 190/130 mm

F

* K dispozici od června 2020
V dodávce

cm
rozměr skříňky

Systém třídění odpadu

K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.

V dodávce
kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan,
víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s
prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový
ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání) pro hlavní dřez

kompozitní zvýšená krájecí
deska jasan

skleněná krájecí deska, bílá víceúčelová nerezová miska

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726
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skleněná krájecí deska, víceúčelová nerezová miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou,
2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez

SILGRANIT® PuraDur®
Axiální koncept: jedinečně ergonomický
• Možnost plynulých, ergonomických pracovních
postupů podél dvou os
• Design vyznačující se čistými liniemi a obzvláště
úzkým, plochým okrajem
• Úzké rádiusy pro maximální využití ploch a prostoru
• Bezkonkurenčně prostorný dřez a pěkně formovaná, praktická odkapní prohlubeň
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť
snadné na údržbu
• Posuvná jasanová kompozitní/skleněná krájecí
deska pro přímé vhazování surovin do hrnců a
misek

60

Doporučená baterie
BLANCO AVONA-S
silgranit černá
526 170 *

antracit
s dřevěnou krájecí deskou 523 500
se skleněnou krájecí deskou 523 510

antracit
521 278

šedá skála
s dřevěnou krájecí deskou 523 501
se skleněnou krájecí deskou 523 511

šedá skála
521 285

aluminium
s dřevěnou krájecí deskou 523 502
se skleněnou krájecí deskou 523 512

aluminium
521 279

perlově šedá
s dřevěnou krájecí deskou 523 503
se skleněnou krájecí deskou 523 513

perlově šedá
521 286

bílá
s dřevěnou krájecí deskou 523 504
se skleněnou krájecí deskou 523 514

silgranit bílá
521 280

jasmín
s dřevěnou krájecí deskou 523 505
se skleněnou krájecí deskou 523 515

jasmín
521 281

tartufo
s dřevěnou krájecí deskou 523 507
se skleněnou krájecí deskou 523 517

tartufo
521 283

kávová
s dřevěnou krájecí deskou 523 509
se skleněnou krájecí deskou 523 519

kávová
521 284

1000

440
84

Hloubka dřezu: 190/40 mm

F

* K dispozici od června 2020
V dodávce

23.5
20

470

černá
s dřevěnou krájecí deskou 525 858 *
se skleněnou krájecí deskou 525 857 *

cm
rozměr skříňky

20

dřez oboustranný

300

Materiál/barva

510

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Systém třídění odpadu

K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.

V dodávce
kompozitní vyvýšená krájecí deska jasan,
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

kompozitní zvýšená krájecí
deska jasan

skleněná krájecí deska, bílá

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

skleněná krájecí deska, odtoková sada s
prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ sítkový
ventil InFino® s excentrickým ovládáním
výpusti (otočné ovládání)
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Silgranitové
dřezy

BLANCO AXIA III XL 6 S

BLANCO ADON XL 6 S

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Kubistický. Vznešený. Nepřehlédnutelný.
• Výrazný kubistický design
• Elegantní okraj kolem dokola
• Symetrické provedení se středově umístěnou
lištou pro baterii
• Více prostoru za dřezem díky redukovaným montážním rozměrům
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Oboustranné provedení

Materiál/barva

60

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

černá
525 837 *
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit černá/chrom
526 161*

antracit
525 347
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

antracit/chrom
515 333

šedá skála
525 348
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

šedá skála/chrom
518 809

aluminium
525 349
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

aluminium/chrom
515 326

bílá
525 343
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit bílá/chrom
515 327

jasmín
525 344
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

jasmín/chrom
515 328

tartufo
525 346
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

tartufo/chrom
517 634

kávová
525 351
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

kávová/chrom
515 334

cm
rozměr skříňky

278

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Hloubka dřezu: 190/45.5 mm

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

kompozitní krájecí deska
jasan

rohová miska

sklopná mřížka

víceúčelový nerezový koš

BLANCO SELECT 60/3 Orga

230 436

235 866

238 483

223 297

518 726

82

BLANCO COLLECTIS 6 S

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Uspořádání v rámci systému
• Inovativní koncept sloužící k optimalizaci organizace práce při přípravě pokrmů
• Velkorysý funkční dřez se středovou vaničkou a
umístitelnou nádobou
• Moderní provedení s čistými liniemi a elegantním
plochým okrajem
• Dodatečný praktický odtokový žlábek
• Volitelné příslušenství: masivní javorová krájecí
deska, k přímému vkládání do misky

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

černá
s excentrem, s přísl.

525 866 *

silgranit černá/chrom
526 171*

antracit
s excentrem, s přísl.

523 344

antracit/chrom
518 438

šedá skála
s excentrem, s přísl.

523 345

šedá skála/chrom
518 804

aluminium
s excentrem, s přísl.

523 346

aluminium/chrom
518 439

perlově šedá
s excentrem, s přísl.

523 347

perlově šedá/chrom
520 745

bílá
s excentrem, s přísl.

523 348

silgranit bílá/chrom
518 441

jasmín
s excentrem, s přísl.

523 349

jasmín/chrom
518 442

tartufo
s excentrem, s přísl.

523 351

tartufo/chrom
518 446

60

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 190/140/26 mm
kávová
s excentrem, s přísl.

523 353

kávová/chrom
518 445

* K dispozici od června 2020
V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
plastová vkládací miska s víkem v provedení antracit, odtoková sada s prostorově
úspornou trubkou, 3 ½‘‘ a 1 ½“ odtokový
ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti
(otočné ovládání) pro hlavní dřez

vkládací miska s víkem

dřevěná krájecí deska javor

BLANCO SELECT 60/3 Orga

235 844

518 726

83

BLANCO SITY XL 6 S.

Silgranitové
dřezy

Svěží, mladistvý a neobvyklý!

Díky systémovému konceptu BLANCO

příslušenství. Flexibilní krájecí deska

Doporučujeme zejména kombinaci s

SITY / BLANCO VIU a odpovídajícímu

SITYPad dokonale zapadá do geome-

baterií BLANCO VIU-S.

příslušenství je nyní velmi snadné vytvářet

trie odkapní plochy; v závěsné misce

Kompaktní a moderní model má oheb-

v kuchyni individuální akcenty.

SITYBox můžete mít například elegantně

nou sprchovou hadici, jejíž opláštění je k

uložené potřeby na mytí nádobí. Mimo-

dispozici ve čtyřech akcentních barvách

laděné s celým interiérem, nebo v kontra-

řádné akcenty pak vytvářejí svěží barvy

dokonale sladěných s příslušenstvím.

stu k němu. Dřez BLANCO SITY XL 6 S

příslušenství. Je jen na vás, zda zvolíte

Ovládání baterie je pohodlné a bezpečné

se vyznačuje inovativním designem odka-

odstín kiwi, oranžový, citronový, nebo

díky výsuvné spršce, boční ovládací páč-

pové plochy a velkorysou vaničkou XL.

lávově šedý. SITYPad a SITYBox jsou k

ce a energeticky úsporné funkci nastavení

Mimořádné kouzlo systémového koncep-

dispozici v sadě s dřezem.

na „studený start“.

Teplá oranžová jako akcentní barva příslušenství SITYPad a SITYBox otevírá řadu možných kombinací.
Obzvlášť

stylově působí baterie BLANCO VIU-S a příslušenství zhotovené v lávové šedé.

tu spočívá v kombinaci s atraktivní sadou

Svěží akcent v celkovém designu vytváří příslušenství a baterie v citronové barvě

84

BLANCO SITY XL 6 S
kiwi

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Pestré jako sám život
• Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní
plochou
• Velkorysý XL dřez
• Součástí dodávky atraktivní sada příslušenství v
akcentní barvě kiwi
• Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu
tvarem i funkčností: variabilně umístitelná, flexibilní
krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox

BLANCO SITY XL 6 S kiwi
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

černá
bez excentru, s přísl.

525 968 *

silgranit černá/chrom
526 161*

antracit
bez excentru, s přísl.

525 060

antracit/chrom
515 333

šedá skála
bez excentru, s přísl.

525 061

šedá skála/chrom
518 809

aluminium
bez excentru, s přísl.

525 062

aluminium/chrom
515 326

bílá
bez excentru, s přísl.

525 063

silgranit bílá/chrom
515 327

60

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 190 mm

* K dispozici od června 2020
V dodávce

Systém třídění odpadu

V dodávce
SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, odtoková sada
s prostorově úspornou trubkou, 3 ½“
sítkový ventil InFino®

SITYPad kiwi

SITYBox kiwi

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726
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BLANCO SITY XL 6 S
orange

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Pestré jako sám život
• Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní
plochou
• Velkorysý XL dřez
• Součástí dodávky atraktivní sada příslušenství v
akcentní pomerančové barvě
• Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu
tvarem i funkčností: variabilně umístitelná, flexibilní
krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox

BLANCO SITY XL 6 S orange Materiál/barva
SILGRANIT® PuraDur®

Dřez
vpravo

60

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

černá
bez excentru, s přísl.

525 967 *

silgranit černá/chrom
526 161*

antracit
bez excentru, s přísl.

525 056

antracit/chrom
515 333

šedá skála
bez excentru, s přísl.

525 057

šedá skála/chrom
518 809

aluminium
bez excentru, s přísl.

525 058

aluminium/chrom
515 326

bílá
bez excentru, s přísl.

525 059

silgranit bílá/chrom
515 327

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 190 mm

* K dispozici od června 2020
V dodávce

Systém třídění odpadu

V dodávce
SITYPad oranžová, SITYBox oranžová,
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½“ sítkový ventil InFino®

SITYPad orange

SITYBox orange

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726
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BLANCO SITY XL 6 S
lemon

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Pestré jako sám život
• Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní
plochou
• Velkorysý XL dřez
• Součástí dodávky atraktivní sada příslušenství v
akcentní citronové barvě
• Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu
tvarem i funkčností: variabilně umístitelná, flexibilní
krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox

BLANCO SITY XL 6 S lemon Materiál/barva
SILGRANIT® PuraDur®

Dřez
vpravo

60

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

černá
bez excentru, s přísl.

525 966 *

silgranit černá/chrom
526 161*

antracit
bez excentru, s přísl.

525 052

antracit/chrom
515 333

šedá skála
bez excentru, s přísl.

525 053

šedá skála/chrom
518 809

aluminium
bez excentru, s přísl.

525 054

aluminium/chrom
515 326

bílá
bez excentru, s přísl.

525 055

silgranit bílá/chrom
515 327

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 190 mm

* K dispozici od června 2020
V dodávce

Systém třídění odpadu

V dodávce
SITYPad citronová, SITYBox citronová,
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½“ sítkový ventil InFino®

SITYPad lemon

SITYBox lemon

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

87

BLANCO SITY XL 6 S
lava grey

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Pestré jako sám život
• Moderní dřez s inovativně navrženou odkapní
plochou
• Velkorysý XL dřez
• Součástí dodávky atraktivní příslušenství ve výrazné, lávově šedé barvě
• Sada příslušenství dokonale přizpůsobená dřezu
tvarem i funkčností: variabilně umístitelná, flexibilní
krájecí deska SITYPad a závěsná miska SITYBox

BLANCO SITY XL 6 S lava grey Materiál/barva
SILGRANIT® PuraDur®

Dřez
vpravo

60

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

černá
bez excentru, s přísl.

525 965 *

silgranit černá/chrom
526 161*

antracit
bez excentru, s přísl.

525 048

antracit/chrom
515 333

šedá skála
bez excentru, s přísl.

525 049

šedá skála/chrom
518 809

aluminium
bez excentru, s přísl.

525 050

aluminium/chrom
515 326

bílá
bez excentru, s přísl.

525 051

silgranit bílá/chrom
515 327

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 190 mm

* K dispozici od června 2020
V dodávce

Systém třídění odpadu

V dodávce
SITYPad lávově šedá, SITYBox lávově šedá,
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½“ sítkový ventil InFino®

SITYPad lava grey

SITYBox lava grey

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726
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SILGRANIT® PuraDur®
Evoluce klasického dřezu
• Ergonomické uspořádání dřezu, přídavné vaničky
a odkapové plochy
• Prostorný dřez s dlouhou úhlopříčkou pro pohodlné oplachování např. plechů
• Odkapová plocha navržena v moderním designu,
se skrytým kulatým přepadem
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Přídavná vanička vybavena nerezovou perforovanou miskou

BLANCODELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

černá
s excentrem, s přísl.

525 867 **

silgranit černá
526 148 *

antracit
s excentrem, s přísl.

523 656

antracit
516 688

šedá skála
s excentrem, s přísl.

523 657

šedá skála
518 813

aluminium
s excentrem, s přísl.

523 658

aluminium
516 689

90x90/80

cm
rozměr skříňky

Rohová skříňka

perlově šedá
s excentrem, s přísl.

523 659

perlově šedá
520 747

bílá
s excentrem, s přísl.

523 660

silgranit bílá
516 692

jasmín
s excentrem, s přísl.

523 662

jasmín
516 693

tartufo
s excentrem, s přísl.

523 666

tartufo
517 621

kávová
s excentrem, s přísl.

523 669

kávová
516 697

294

Rovná skříňka

Hloubka dřezu: 183/120 mm
Pro lepší využití výhod těchto dřezů,
doporučujeme kuchyňské baterie BLANCO
s výsuvnou sprchou.

Výřez podle šablony

F

* K dispozici od června 2020
** K dispozici od srpna 2020
V dodávce
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.

V dodávce
víceúčelová nerezová miska, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou,
2 x 3 ½‘‘sítkový ventil InFino®, excentrické
ovládání (otočné ovládání) pro hlavní dřez

víceúčelová nerezová miska krájecí deska z masivního
javoru klenu
232 841

víceúčelový nerezový koš

BLANCO SOLON-IF

223 297

512 471

89

Silgranitové
dřezy

BLANCODELTA II

BLANCO ZENAR 45 S

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Nadčasová estetika s moderními funkcemi
• Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
• Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
• Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní
ploše
• Možnost dokoupení funkčního příslušenství
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť
snadné na údržbu
• Plochý okraj kolem dokola

Dřez vlevo

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

černá
526 037 * 526 034 *
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit černá/chrom
526 161*

antracit
523 781 523 850
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

antracit/chrom
515 333

šedá skála
523 785 523 851
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

šedá skála/chrom
518 809

aluminium
523 786 523 852
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

aluminium/chrom
515 326

45

cm
rozměr skříňky

400

48.5

860

345
510

Dřez
vpravo

43.5

Materiál/barva

840

490

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

5
R1

450

14

perlově šedá/chrom
520 730

bílá
523 788 523 854
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit bílá/chrom
515 327

jasmín
523 790 523 855
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

jasmín/chrom
515 328

tartufo
523 796 523 859
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

tartufo/chrom
517 634

kávová
523 798 523 861
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

kávová/chrom
515 334

301

perlově šedá
523 787 523 853
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

190

250

Hloubka dřezu: 190 mm

= předfrézované otvory k
proražení
K dispozici také varianta pro
F zabudování do roviny.

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

kompozitní krájecí deska
jasan

krájecí deska z bezpečnost- víceúčelová nerezová miska
ního skla

BLANCO SELECT 45/2

229 421

224 629

518 721

90

223 077

BLANCO ZENAR 5 S

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Nadčasová estetika s moderními funkcemi
• Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
• Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
• Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní
ploše
• Možnost dokoupení funkčního příslušenství
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť
snadné na údržbu
• Plochý okraj kolem dokola

Materiál/barva

Dřez
vpravo

50

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

černá
526 046 *
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit černá/chrom
526 161*

antracit
523 934
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

antracit/chrom
515 333

šedá skála
523 935
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

šedá skála/chrom
518 809

aluminium
523 936
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

aluminium/chrom
515 326

perlově šedá
523 937
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

perlově šedá/chrom
520 730

bílá
523 938
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit bílá/chrom
515 327

jasmín
523 939
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

jasmín/chrom
515 328

tartufo
523 941
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

tartufo/chrom
517 634

kávová
523 943
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

kávová/chrom
515 334

cm
rozměr skříňky

301

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Hloubka dřezu: 190 mm

= předfrézované otvory k
proražení
K dispozici také varianta pro
F zabudování do roviny.

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

kompozitní krájecí deska
jasan

krájecí deska z bezpečnost- víceúčelová nerezová miska
ního skla

BLANCO SELECT 50/2

229 421

224 629

518 722

223 077
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BLANCO ZENAR XL 6 S
Compact

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Nadčasová estetika s moderními funkcemi
• Kompaktní vnější rozměr pro vyšší komfort na
omezeném prostoru
• Zvláště velký dřez a malou odkapní plochou
• Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní
ploše
• Možnost dokoupení funkčního příslušenství
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a
odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

Dřez
vpravo

60

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

černá
526 052 *
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit černá/chrom
526 161*

antracit
523 774
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

antracit/chrom
515 333

šedá skála
523 775
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

šedá skála/chrom
518 809

aluminium
523 776
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

aluminium/chrom
515 326

perlově šedá
523 777
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

perlově šedá/chrom
520 730

bílá
523 778
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit bílá/chrom
515 327

jasmín
523 779
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

jasmín/chrom
515 328

tartufo
523 782
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

tartufo/chrom
517 634

kávová
523 784
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

kávová/chrom
515 334

cm
rozměr skříňky
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BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Materiál/barva
SILGRANIT® PuraDur®

Hloubka dřezu: 190 mm

= předfrézované otvory k
proražení
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání)

kompozitní krájecí deska
jasan

skleněná krájecí deska,
černá

víceúčelová nerezová miska

BLANCO SELECT 60/2

233 679

233 677

223 077

518 723
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BLANCO ZENAR XL 6 S

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Nadčasová estetika s moderními funkcemi
• Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
• Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
• Funkční rovina s plynulým přechodem k odkapní
ploše
• Možnost dokoupení funkčního příslušenství.
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť
snadné na údržbu
• Plochý okraj kolem dokola

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Dřez vlevo

60

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

černá
526 062 * 526 059 *
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit černá/chrom
526 161*

antracit
523 964 523 994
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

antracit/chrom
515 333

šedá skála
523 965 523 996
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

šedá skála/chrom
518 809

aluminium
523 966 523 998
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

aluminium/chrom
515 326

perlově šedá
523 967 523 999
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

perlově šedá/chrom
520 730

bílá
523 968 524 001
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

silgranit bílá/chrom
515 327

jasmín
523 969 524 003
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

jasmín/chrom
515 328

tartufo
523 971 524 007
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

tartufo/chrom
517 634

kávová
523 973 524 011
s excenrickým ovládáním,
bez příslušenství

kávová/chrom
515 334

cm
rozměr skříňky

301

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Hloubka dřezu: 190 mm

= předfrézované otvory k
proražení
K dispozici také varianta pro
F zabudování do roviny.

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

kompozitní krájecí deska
jasan

krájecí deska z bezpečnost- víceúčelová nerezová miska
ního skla

BLANCO SELECT 60/3

229 411

223 078

518 724

223 077
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BLANCO ZENAR XL 6 S
DampfgarPlus
SILGRANIT® PuraDur®
Ideální dřez pro vaření s parní troubou

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus Materiál/barva
SILGRANIT® PuraDur®

Dřez
vpravo

černá
s dřevěnou krájecí deskou 526 054 *
se skleněnou krájecí deskou 526 053 *

silgranit černá/chrom
526 172 *

antracit
s dřevěnou krájecí deskou 524 052
se skleněnou krájecí deskou 524 066

antracit/chrom
521 358

šedá skála
s dřevěnou krájecí deskou 524 053
se skleněnou krájecí deskou 524 067

šedá skála/chrom
521 359

aluminium
s dřevěnou krájecí deskou 524 054
se skleněnou krájecí deskou 524 068

aluminium/chrom
521 360

perlově šedá
s dřevěnou krájecí deskou 524 055
se skleněnou krájecí deskou 524 069

perlově šedá/chrom
521 367

bílá
s dřevěnou krájecí deskou 524 056
se skleněnou krájecí deskou 524 076

silgranit bílá/chrom
521 368

jasmín
s dřevěnou krájecí deskou 524 057
se skleněnou krájecí deskou 524 077

jasmín/chrom
521 372

tartufo
s dřevěnou krájecí deskou 524 059
se skleněnou krájecí deskou 524 079

tartufo/chrom
521 376

kávová
s dřevěnou krájecí deskou 524 065
se skleněnou krájecí deskou 524 081

kávová/chrom
521 378

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 190 mm

= předfrézované otvory k
proražení
K dispozici také varianta pro
F zabudování do roviny.

* K dispozici od června 2020
V dodávce

60

Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S Vario

301

Silgranitové
dřezy

• Ideální dřez navržený speciálně pro pracovní postupy
při vaření v páře
• Extra velká vana dřezu s integrovaným stupínkem pro
gastronádoby pro vaření v páře
• Po celé délce dřezu posuvná krájecí deska pro přímé
vhazování surovin do gastronádob pro vaření v páře
• Prostorná odkapní plocha pro odkládání gastronádob a
velkých nádob pro vaření v páře
• Dvě perforované gastronádoby pro vaření zeleniny,
masa, ryb atd.
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem
InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na
údržbu

Systém třídění odpadu

V dodávce
kompozitní krájecí deska jasan, perforovaná 1/3
gastronádoba pro vaření v páře, 1/2 perforovaná
gastronádoba pro vaření v páře, odtoková sada s
prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ ventil InFino®,
excentrické ovládání výpusti (otočné ovládání)

kompozitní krájecí deska
jasan

krájecí deska z bezpečnost- nerezová nádoba pro vaření nerezová nádoba pro vaření BLANCO SELECT XL 60/3
ního skla
v páře
v páře
Orga
520 782
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krájecí deska z bezpečnostního skla, perforovaná
gastronádoba 1/3 pro vaření v páře, perforovaná
gastronádoba 1/2 pro vaření v páře, odtoková sada
s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ ventil InFino®,
excentrické ovládání výpusti (otočné ovládání)

BLANCO FARON XL 6 S.

Silgranitové
dřezy

Bydlení v moderním rustikálním stylu.

Dřez BLANCO FARON XL 6 S nadchne

okraji dřezu, tak na krájecí desce.

svým mimořádným šarmem. Tvarové

Z hlediska funkčnosti nadchne model

Krájecí deska se dá variabilně podélně

provedení tohoto modelu SILGRANIT ,

BLANCO FARON XL 6 S svou velkorysou

umístit po celém dřezu, či zavěsit napříč

který byl vytvořen v souladu se současným

vaničkou XL a vysoce kvalitním vybave-

do vaničky. Model BLANCO FARON XL

trendem vybavení moderního rustikálního

ním se skrytým přepadem C-overflow

6 S je vyroben z materiálu SILGRANIT®

domu, nově interpretuje prvky tradičního

a odtokovým systémem InFino . Krájecí

PuraDur®, který se snadno udržuje a je k

stylu.

deska z jasanového masivu, která je

dispozici ve všech barvách palety Com-

Charakteristické dvojité drážky připomínají

nabízená jako volitelné příslušenství, je k

biColours. Stylové kombinace se dřevem,

obložení, přesto však dřez působí lehce a

dispozici též s vypalovaným ornamentál-

obklady nebo jinými přírodními materiály

přímočaře. Odkapní plocha a prostor pro

ním dekorem. Tento zajímavý doplněk tak

vytvoří v každé kuchyni útulnou a zároveň

baterii jsou vzájemně harmonicky sladěné.

dodá kuchyni další mimořádný akcent, a

moderní rustikální atmosféru – a to i ve

Decentně profilovaný okraj tento dojem

navíc každý den dobře poslouží při přípra-

městě.

ještě podtrhuje a můžeme jej najít jak na

vě surovin a pokrmů.

Krájecí deska s ornamentálním dekorem dodá
mimořádný akcent.

Jemné dvojité drážky vyjadřují rustikální charakter.

®

®

®

BLANCO FARON XL 6 S harmonicky splyne s
každým rustikálním stylem.
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BLANCO FARON XL 6 S

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Bydlení v moderním rustikálním stylu.
• Prvky tradičního stylu v moderní interpretaci
• Jemně profilovaná hrana jako designový prvek na
okraji dřezu a krájecí desce
• Rustikální charakter podtrhují dvojité drážky
• Velkorysý XL dřez
• Volitelně krájecí deska z jasanového masivu, k
dispozici též s ornamentálním dekorem; lze umístit variabilně na odkapní plochu a vaničku
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým
systémem InFino®
• Oboustranné provedení

BLANCO FARON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

dřez oboustranný

60

Doporučená baterie
BLANCO LIVIA-S

černá
s excentrickým ovládáním 525 895 *
bez excentru
525 896 *

mangan
521 290

antracit
s excentrickým ovládáním 524 783
bez excentru
524 803

mangan
521 290

šedá skála
s excentrickým ovládáním 524 784
bez excentru
524 804

mangan
521 290

aluminium
s excentrickým ovládáním 524 785
bez excentru
524 805

chrom
521 288

perlově šedá
s excentrickým ovládáním 524 786
bez excentru
524 806

chrom
521 288

bílá
s excentrickým ovládáním 524 787
bez excentru
524 807

mangan
521 290

jasmín
s excentrickým ovládáním 524 788
bez excentru
524 808

mangan
521 290

tartufo
s excentrickým ovládáním 524 790
bez excentru
524 810

mangan
521 290

kávová
s excentrickým ovládáním 524 792
bez excentru
524 812

mangan
521 290

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 200 mm

= předfrézované otvory k
proražení
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

krájecí deska z masivního
jasanu
237 118
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krájecí deska z masivního
jasanu s ornamentálním
dekorem
237 591

BLANCO SELECT 60/3
518 724

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®

BLANCO LEXA
s excentrickým ovládáním
Jemné linie se silnými akcenty
• Moderní mycí centrum do každého kuchyňského
prostředí
• Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
• Elegantní, velká odkapní zóna s plynulým přechodem do oblasti dřezu
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Prostorná lišta baterie se spoustou místa např.
pro dávkovač mýdla, potřeb na mytí nádobí atd.

BLANCO LEXA
Materiál/barva

40 S

45 S

5S

6S

8

8S

9E

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

40cm

45cm

50cm

60cm

80cm

80cm 90x90cm
80cm

Hloubka dřezu

190/25 mm

190/25 mm

190/50 mm

190/145 mm

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

černá

525 897 *

525 900 *

525 902 *

525 903 *

525 905 *

525 908 *

525 910 *

526 174 **
*

antracit

524 880

524 900

524 920

524 930

524 950

524 970

524 990

525 038

šedá skála

524 881

524 901

524 921

524 931

524 951

524 971

524 991

525 044

aluminium

524 882

524 902

524 922

524 932

524 952

524 972

524 992

525 039

perlově
šedá

524 883

524 903

524 923

524 933

524 953

524 973

524 993

525 045

bílá

524 884

524 904

524 924

524 934

524 954

524 974

524 994

525 040

jasmín

524 885

524 905

524 925

524 935

524 955

524 975

524 995

525 041

tartufo

524 887

524 907

524 927

524 937

524 957

524 977

524 997

525 042

kávová

524 889

524 909

524 929

524 939

524 959

524 979

524 999

525 043

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

V dodávce
= předfrézované otvory k proražení

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání)

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288
* K dispozici od června 2020
** K dispozici od srpna 2020
V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

BLANCO LEXA 6 S
víceúčelová nerezová miska, odtoková sada
s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s excentrickým ovládáním
výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez
BLANCO LEXA 8
BLANCO LEXA 8 S
BLANCO LEXA 9 E
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání) pro 1 dřez

540

260

víceúčelová nerezová miska krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

víceúčelový nerezový koš

BLANCO SOLON-IF

LEXA 6 S

210 521

223 297

512 471

225 362
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Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Jemné linie se silnými akcenty
• Moderní mycí centrum do každého kuchyňského
prostředí
• Harmonický design vnějších kontur a rádiusů
• Velkoryse prostorný hlavní dřez plus přídavná
vanička
• Elegantní, velká odkapní zóna s plynulým přechodem do oblasti dřezu
• Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem
InFino® – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný
na údržbu
• Prostorná lišta baterie se spoustou místa např.
pro dávkovač mýdla, potřeb na mytí nádobí atd.

BLANCO LEXA
Materiál/barva

40 S

45 S

6S

8

8S

9E

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

40cm

45cm

60cm

80cm

80cm 90x90cm
80cm

Hloubka dřezu

190/25 mm

190/25 mm

190/145 mm

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

černá

525 898 *

525 901*

525 904 *

525 906 *

525 909 *

525 911*

526 148 *

antracit

524 890

524 910

524 940

524 960

524 980

525 000

516 688

šedá skála

524 891

524 911

524 941

524 961

524 981

525 001

518 813

aluminium

524 892

524 912

524 942

524 962

524 982

525 002

516 689

perlově
šedá

524 893

524 913

524 943

524 963

524 983

525 003

520 747

bílá

524 894

524 914

524 944

524 964

524 984

525 004

516 692

jasmín

524 895

524 915

524 945

524 965

524 985

525 005

516 693

tartufo

524 897

524 917

524 947

524 967

524 987

525 007

517 621

kávová

524 899

524 919

524 949

524 969

524 989

525 009

516 697

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288
= předfrézované otvory k proražení

V dodávce

* K dispozici od června 2020
V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

540

víceúčelová nerezová miska krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

víceúčelový nerezový koš

BLANCO SOLON-IF

LEXA 6 S

210 521

223 297

512 471
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odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®
BLANCO LEXA 6 S
multifunkční nerezová miska, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x
3 ½‘‘ sítkové ventily InFino®

260

225 362

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

BLANCO LEXA 8
BLANCO LEXA 8 S
BLANCO LEXA 9 E
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®

BLANCO METRA
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA
Materiál/barva

45 S

45 S Compact

5S

6

6S

Silgranitové
dřezy

Čisté linie s maximálním komfortem a větším
prostorem
• Svěží lineární uspořádání
• Atraktivní linie v náročném designu
• Bezkonkurenčně prostorný dřez pro ještě více
místa při oplachování
• Funkční odkapní plocha je použitelná také jako
plocha pracovní
• Esteticky plochý design okraje
• Oboustranné provedení

XL 6 S

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

45cm

50cm

60cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

190/15 mm

190/15 mm

190 mm

190/130 mm

190/130 mm

190 mm

černá

525 915 *

525 912 *

525 919 *

525 923 *

525 927 *

525 930 *

526 161*

antracit

513 194

519 561

513 212

516 179

513 230

515 142

515 333

šedá skála

518 869

519 562

518 872

518 875

518 878

518 880

518 809

aluminium

513 186

519 563

513 204

516 172

513 222

515 135

515 326

perlově
šedá

520 567

520 569

520 572

520 575

520 578

520 580

520 730

bílá

513 187

519 565

513 205

516 173

513 223

515 136

515 327

jasmín

513 188

519 566

513 206

516 174

513 224

515 137

515 328

béžová
champagne

513 933

519 567

513 936

516 175

513 941

515 138

515 122

tartufo

517 346

519 569

517 349

517 352

517 355

517 359

517 634

kávová

515 039

519 570

515 042

516 180

515 046

515 143

515 334

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

* K dispozici od června 2020
= předfrézované otvory k proražení
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

rohová miska

víceúčelový nerezový koš

BLANCO SELECT 60/3

218 313

217 611

235 866

223 297

518 724

BLANCO METRA 6
BLANCO METRA 6 S
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½’’sítkový ventil
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BLANCO METRA
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Čisté linie s maximálním komfortem k montáži
do rohu
• Svěží lineární uspořádání
• Optimální využití prostoru díky velkému hlavnímu
dřezu a prostorné vedlejší vaničce
• Funkční odkapní plocha je použitelná také jako
plocha pracovní
• Esteticky plochý design okraje

BLANCO METRA
Materiál/barva

8S

9

dřez oboustranný

Dřez vlevo

9E

rozměr skříňky

80cm

90cm 90x90cm

Hloubka dřezu

190/190 mm

190/190 mm

190/130 mm

černá

525 934 *

525 936 *

525 938 *

526 170 *

antracit

513 071

513 273

515 576

521 278

šedá skála

518 884

518 886

518 888

521 285

aluminium

513 063

513 268

515 567

521 279

perlově
šedá

520 584

520 586

520 588

521 286

bílá

513 064

513 269

515 568

521 280

jasmín

513 065

513 270

515 569

521 281

béžová
champagne

513 944

513 946

515 570

521 277

tartufo

517 357

517 364

517 367

521 283

kávová

515 048

515 050

515 573

521 284

* K dispozici od června 2020
Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288
= předfrézované otvory k proražení
Volitelné příslušenství

Doporučená baterie
BLANCO AVONA-S

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘sítkový ventil

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

rohová miska

víceúčelový nerezový koš

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

235 866

223 297

512 471
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BLANCO ELON
s excentrem
Velké řešení na malém prostoru
• Praktický a komfortní XL dřez
• Inovativní: rozšířitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
• Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství,
vše vzájemně dokonale sladěné
• Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapní mřížka
• Vysoce kvalitní výbava s excentrickým ovládáním
výpusti a odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Boční lišta na baterii, praktické také k montáži
dřezu před okno

BLANCO ELON
Materiál/barva

45 S

XL 6 S

XL 8 S

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190 mm

černá

525 879 *

525 882 *

525 885 *

526 161*

antracit

524 814

524 834

524 860

515 333

šedá skála

524 815

524 835

524 861

518 809

aluminium

524 816

524 836

524 862

515 326

perlově
šedá

524 817

524 837

524 863

520 730

bílá

524 818

524 838

524 864

515 327

jasmín

524 819

524 839

524 865

515 328

tartufo

524 821

524 841

524 867

517 634

kávová

524 823

524 843

524 869

515 334

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288
= předfrézované otvory k proražení
* K dispozici od června 2020
V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
nerezová odkapová mřížka, odtoková sada
s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, excentrické ovládání
výpusti (otočné ovládání)

odkapávací mřížka nerez

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

víceúčelová nerezová miska BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

227 689

512 471
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Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ELON
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Velké řešení na malém prostoru
• Praktický a komfortní XL dřez
• Inovativní: rozšířitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
• Moderní, zvlněný design dřezu a příslušenství,
vše vzájemně dokonale sladěné
• Součástí dodávky je multifunkční nerezová odkapní mřížka
• Vysoce kvalitní výbava s odtokovým systémem
InFino® – elegantně zabudovaný, obzvlášť snadný
na údržbu
• Boční lišta na baterii, praktické také k montáži
dřezu před okno

BLANCO ELON
Materiál/barva

45 S

XL 6 S

XL 8 S

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190 mm

černá

525 880 *

525 883 *

525 886 *

526 161*

antracit

524 824

524 844

524 870

515 333

šedá skála

524 825

524 845

524 871

518 809

aluminium

524 826

524 846

524 872

515 326

perlově
šedá

524 827

524 847

524 873

520 730

bílá

524 828

524 848

524 874

515 327

jasmín

524 829

524 849

524 875

515 328

tartufo

524 831

524 851

524 877

517 634

kávová

524 833

524 853

524 879

515 334

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288
= předfrézované otvory k proražení
* K dispozici od června 2020
V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
nerezová odkapová mřížka, odtoková sada
s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®

odkapávací mřížka nerez
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krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

víceúčelová nerezová miska BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

227 689

512 471

BLANCO PLEON

Silgranitové
dřezy

Čistá elegance - velký objem

BLANCO PLEON kombinuje nadčasově

Řada BLANCO PLEON nabízí řešení pro

elegantní design s rovnými liniemi, s maxi-

všechny běžné velikosti spodních skříněk.

málním objemem dřezu.

Obzvláště hluboký dřez (220 mm) pro maximální
objem.

Perfektně sladěné příslušenství.

BLANCO PLEON Split: dřez s integrovanou přepážkou nabízí další využití.
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BLANCO PLEON
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Čistá elegance – velký objem
• Nadčasově elegantní, přímočarý design
• Maximální objem v hlavním i vedlejším dřezu díky
obzvláště hlubokým vaničkám
• Prostorná lišta pro baterii a plochý okraj
• Plynulý přechod od okraje dřezu k liště baterie
umožňuje snadné čištění
• Elegantní a hygienické: zakrytý přepad
C-overflow®
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu

BLANCO PLEON
Materiál/barva

5

6

6 Split

8

rozměr skříňky

50cm

60cm

60cm

80cm

90cm

Hloubka dřezu

220 mm

220 mm

220/220 mm

220 mm

220/220 mm

černá

525 951*

525 953 *

525 955 *

525 957 *

525 958 *

526 148 *

antracit

521 504

521 678

521 689

523 043

523 057

516 688

šedá skála

521 669

521 679

521 690

523 044

523 058

518 813

aluminium

521 670

521 681

521 691

523 045

523 059

516 689

perlově
šedá

521 671

521 682

521 692

523 046

523 060

520 747

bílá

521 672

521 683

521 693

523 047

523 061

516 692

jasmín

521 673

521 684

521 694

523 048

523 062

516 693

tartufo

521 675

521 686

521 696

523 050

523 064

517 621

kávová

521 677

521 688

521 698

523 052

523 066

516 697

Dřez vlevo

9
Dřez vpravo

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

= předfrézované otvory k proražení
PLEON 5, 6 a 6 Split: volitelná jasanová kompozitní krájecí deska může být umístěna jen na okraji dřezu, pokud je průměr baterie menší, než 48 mm
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil InFino®

sklopná mřížka

rohová miska

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

238 482

235 866

218 313

217 611

517 467
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BLANCO PLEON 6 Split
BLANCO PLEON 9
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½’’ sítkový ventil InFino®

BLANCO DALAGO
s excentrickým ovládáním
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Čisté linie – maximální kapacita
• Výjimečně velký dřez poskytuje dostatek prostoru
k přípravným pracím i oplachování
• Průběžná lišta pro baterii poskytuje dostatek
prostoru pro kuchyňskou baterii a další ovládací
prvky
• Moderní design s čistým vedením linií
• Možnost dokoupení funkčního příslušenství

BLANCO DALAGO
Materiál/barva

rozměr skříňky

45

5

6

8

45cm

50cm

60cm

80cm

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

35

745

35

510

35

350

815

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

černá

525 869 *

525 871*

525 873 *

525 877 *

526 161*

antracit

517 156

518 521

514 197

516 629

515 333

šedá skála

518 846

518 848

518 850

518 852

518 809

aluminium

517 157

518 522

514 198

516 630

515 326

perlově
šedá

520 543

520 544

520 545

520 546

520 730

bílá

517 160

518 524

514 199

516 633

515 327

jasmín

517 161

518 525

514 592

516 634

515 328

béžová
champagne

517 162

518 526

514 194

516 635

515 122 (chrom)

tartufo

517 317

518 528

517 320

517 323

517 634

kávová

517 165

518 529

515 066

516 638

515 334

* K dispozici od června 2020
= předfrézované otvory k proražení
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání)

krájecí deska z masivního
buku

rohová miska

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

odkap kvalitní plast
šedo-černý

BLANCO SOLON-IF

232 817

235 866

507 829

230 734

512 471
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BLANCO ZIA
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Nadčasové, individuální, nevšední. Atraktivní
spojení komfortu a kvality
• Moderní design s čistým vedením linií
• Rovný vnější obrys zvýrazněný úzkým okrajem
• Charakteristická lišta baterie, která zvětšuje odkapní plochu jako rámeček

40 S

45 S

45 S Compact

45 SL

5S

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

40cm

45cm

45cm

615

45cm

50cm

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

450

500

450

860

15

25

345

15
335

500

rozměr skříňky

25

BLANCO ZIA
Materiál/barva

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

černá

526 006 *

526 013 *

526 009 *

526 011*

526 016 *

526 174 **

antracit

516 918

514 732

524 721

516 748

520 511

525 038

šedá skála

518 932

518 937

524 722

518 935

520 512

525 044

aluminium

516 919

514 725

524 723

516 739

520 513

525 039

perlově
šedá

520 624

520 627

524 724

520 630

520 514

525 045

bílá

516 922

514 726

524 725

516 740

520 515

525 040

jasmín

516 923

514 727

524 726

516 741

520 516

525 041

béžová
champagne

516 924

514 728

524 727

516 742

520 517

525 046

tartufo

517 411

517 416

524 728

517 414

520 518

525 042

kávová

516 927

515 070

524 730

516 745

520 519

525 043

* K dispozici od června 2020
** K dispozici od srpna 2020
= předfrézované otvory k proražení
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

víceúčelový nerezový koš

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

BLANCO SELECT 50/2

218 313

217 611

223 297

507 829

518 722
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BLANCO ZIA
bez excentru
Nadčasové, individuální, nevšední. Atraktivní
spojení komfortu a kvality
• Moderní design s čistým vedením linií
• Symetrické provedení s vyváženými proporcemi
• Velmi prostorná střední vanička s malými rohovými rádiusy
• Kompaktní odkapní plocha se zapuštěnou
odtokovou zónou s integrovaným přepadem z
materiálu SILGRANIT®
• Vhodný k zabudování do rohu i do rovné linky

BLANCO ZIA
Materiál/barva

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

8S

9

9E

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

60cm

60cm

60cm

80cm

90cm 90x90cm
60cm

Hloubka dřezu

190/140 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

190/190 mm

180/27 mm

černá

526 021*

526 024 *

526 019 *

526 027 *

526 029 *

526 031*

526 174 **

antracit

514 748

517 568

523 273

515 605

516 686

514 764

525 038

šedá skála

518 940

518 943

523 274

518 946

518 948

518 950

525 044

aluminium

514 741

517 569

523 275

515 596

516 677

514 757

525 039

perlově
šedá

520 632

520 635

523 276

520 638

520 640

520 642

525 045

bílá

514 742

517 571

523 277

515 597

516 678

514 758

525 040

jasmín

514 743

517 572

523 278

515 598

516 679

514 759

525 041

béžová
champagne

514 744

517 573

523 279

515 599

516 680

514 760

525 046

tartufo

517 419

517 576

523 280

517 422

517 424

514 763

525 042

kávová

515 072

517 577

523 282

515 602

516 683

515 074

525 043

* K dispozici od června 2020
** K dispozici od srpna 2020
= předfrézované otvory k proražení
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

krájecí deska z masivního
buku
ne pro ZIA 9
218 313

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá
ne pro ZIA 9
217 611

víceúčelový nerezový koš

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

BLANCO SOLON-IF

223 297

507 829

512 471

BLANCO ZIA XL 6 S
BLANCO ZIA XL 6 S Compact
BLANCO ZIA XL 9 E
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil
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Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SONA
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®

Silgranitové
dřezy

Zcela uzpůsobené současným kuchyním
• Moderní neotřelé provedení
• Harmonicky integrovaný a zapuštěný přídavný
odtok z materiálu SILGRANIT®
• Velkorysá, výrazně profilovaná lišta baterie
• Oboustranné provedení

BLANCO SONA
Materiál/barva

45 S

5S

6S

6 S*

XL 6 S

8S

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

50cm

60cm

60cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190/100 mm

190/100 mm

190 mm

190/190 mm

černá

525 970 *

525 972 *

525 975 *

525 974 *

525 977 *

525 979 *

526 174 **

antracit

519 662

519 671

519 852

519 680

519 689

519 698

525 038

šedá skála

519 663

519 672

519 853

519 681

519 690

519 699

525 044

aluminium

519 664

519 673

519 854

519 682

519 691

519 700

525 039

perlově
šedá

519 668

519 677

520 483

519 686

519 695

519 704

525 045

bílá

519 665

519 674

519 855

519 683

519 692

519 701

525 040

jasmín

519 666

519 675

519 856

519 684

519 693

519 702

525 041

tartufo

519 669

519 678

519 858

519 687

519 696

519 705

525 042

kávová

519 670

519 679

519 859

519 688

519 697

519 706

525 043

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 37 a 288
= předfrézované otvory k proražení
* K dispozici od června 2020
** K dispozici od srpna 2020
V dodávce
Volitelné příslušenství

V dodávce
Systém třídění odpadu

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil
BLANCO SONA 6 S
BLANCO SONA 8 S
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil

víceúčelová nerezová miska krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

víceúčelový nerezový koš

BLANCO SOLON-IF

SONA 6 S*

217 611

223 297

512 471
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218 313

BLANCO SONA 6 S *
multifunkční nerezová miska, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x
3 ½‘‘ sítkové ventily

BLANCO RONDOVAL 45

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Kulatý dřez v moderním provedení
• Esteticky kombinované oblé tvary a rovné linie
• Speciální geometrie nabízí místo pro prostornou
lištu baterie
• Mimořádně hluboký a velký kulatý dřez
• K dispozici volitelné praktické příslušenství
• S 3 ½“ nerezové sítkovým ventilem

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

45

Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S Vario

černá
s excentrickým ovládáním525 961 **
bez excentru
525 962 **

silgranit černá/chrom
526 172 *

antracit
s excentrickým ovládáním515 669
bez excentru
515 679

antracit/chrom
521 358

šedá skála
s excentrickým ovládáním518 914
bez excentru
518 915

šedá skála/chrom
521 359

aluminium
s excentrickým ovládáním515 659
bez excentru
515 670

aluminium/chrom
521 360

perlově šedá
s excentrickým ovládáním520 603
bez excentru
520 604

perlově šedá/chrom
521 367

bílá
s excentrickým ovládáním515 660
bez excentru
515 671

silgranit bílá/chrom
521 368

jasmín
s excentrickým ovládáním515 661
bez excentru
515 672

jasmín/chrom
521 372

tartufo
s excentrickým ovládáním517 391
bez excentru
517 392

tartufo/chrom
521 376

kávová
s excentrickým ovládáním515 665
bez excentru
515 676

kávová/chrom
521 378

cm
rozměr skříňky

Průměr dřezu: Ø 535 mm

Výřez podle šablony
= předfrézované otvory k
proražení
* K dispozici od června 2020
** K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

krájecí deska z masivního
buku

koš na nádobí, nerez

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 421

220 574

517 666

517 468

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil
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BLANCO RONDOVAL 45 S

Silgranitové
dřezy

SILGRANIT® PuraDur®
Kulatý dřez v moderním provedení
• Esteticky kombinované oblé tvary a rovné linie
• Mimořádně hluboký a velký kulatý dřez
• Harmonicky uspořádaná odkapní plocha s plynulým přechodem do dřezu
• S 3 ½“ nerezové sítkovým ventilem
• K dispozici volitelné praktické příslušenství

BLANCO RONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

dřez oboustranný

černá
bez excentru

525 963 **

silgranit černá/chrom
526 162 *

antracit
bez excentru

515 772

antracit/chrom
515 323

šedá skála
bez excentru

518 917

šedá skála/chrom
518 810

aluminium
bez excentru

515 763

aluminium/chrom
515 316

perlově šedá
bez excentru

520 606

perlově šedá/chrom
520 729

bílá
bez excentru

515 764

silgranit bílá/chrom
515 317

jasmín
bez excentru

515 765

jasmín/chrom
515 318

tartufo
bez excentru

517 519

tartufo/chrom
517 633

45

Doporučená baterie
BLANCO ALTA Compact

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 180 mm
kávová
bez excentru

515 769

kávová/chrom
515 324

Výřez podle šablony
= předfrézované otvory k
proražení
* K dispozici od června 2020
** K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

krájecí deska z masivního
buku

koš na nádobí, nerez

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 421

220 574

517 666

517 468
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BLANCO SILGRANIT®

Silgranitové
dřezy

Vysoce odolné dřezy s dlouhou životností

Vlastnosti materiálu

Barvy

V dodávce

Stálobarevný, nepropustný, velmi odolný

• Atraktivní nabídka sedmi barev pro širo-

• Odtoková armatura s prostorově

povrch s vlastnostmi přírodního kamene.

úspornou trubkou

ké požadavky trhu
• Perfektní kombinace s aktuální nabídkou

• Vysoká odolnost vůči poškrábání
• Mimořádná pevnost
• Odolnost vůči teplotám do 280 °C

pracovních desek a kuchyňských dvířek
• Barvy odpovídající dřezovým bateriím

• 3 ½“ sítkový ventil
• Bez excentrického ovládání výpusti
• K dispozici volitelné příslušenství

pro snadné plánování

• 100% hygieničnost
• 100% odolnost vůči kyselinám
• 100% stálobarevnost
Snadná údržba,hygienická nezávadnost a
vysoká odolnost.

BLANCO SILGRANIT®-Barvy

černá

antracit

aluminium

jasmín

béžová champagne

káva

bílá
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BLANCO LEGRA
bez excentru
SILGRANIT®

Silgranitové
dřezy

Nadčasový design pro moderní kuchyně
• Klasické linie, kombinované s moderní funkčností
• Velkorysá nabídka prostoru díky dvojdřezu a
odkapní ploše
• Pohodlné souběžné používání dvou stejně velkých dřezů
• Oboustranné provedení

BLANCO LEGRA
Materiál/barva

45 S

6

dřez oboustranný

6S

6 S Compact

XL 6 S

8S

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

60cm

60cm

60cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190/120 mm

190/120 mm

190 mm

190/190 mm

černá

526 083 *

526 084 *

526 086 *

526 085 *

526 087 *

526 088 *

526 146 **

antracit

522 201

523 332

522 207

521 302

523 326

523 163

521 455

aluminium

522 202

523 333

522 208

521 303

523 327

523 164

521 456

bílá

522 203

523 334

522 209

521 304

523 328

523 165

521 457

jasmín

522 204

523 335

522 210

521 305

523 329

523 166

521 458

béžová
champagne

522 205

523 336

522 211

521 306

523 330

523 167

521 459

kávová

522 206

523 337

522 212

521 307

523 331

523 168

521 461

Doporučená baterie
BLANCO MIDA-S

= předfrézované otvory k proražení

* K dispozici od června 2020
** K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

BLANCO SOLON-IF

218 313

217 611

507 829

512 471
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BLANCO LEGRA 6 S
BLANCO LEGRA 6 S Compact
BLANCO LEGRA 8 S
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil

BLANCO FAVUM
bez excentru
SILGRANIT®

Silgranitové
dřezy

Nastupující model pro moderní nároky
• Nadčasové funkční provedení s čistými liniemi
• Extra velký dřez a velká odkapní plocha s harmonicky integrovaným přepadem
• Úzké rádiusy pro ten největší možný objem
• Maximální využití prostoru při rozměrech
86 x 43,5 cm
• Oboustranné provedení

BLANCO FAVUM
Materiál/barva

45 S

XL 6 S

dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

60cm

Hloubka dřezu

180 mm

180 mm

černá

526 081**

526 082 **

526 146 **

antracit

524 227

524 233

521 455

aluminium

524 228

524 234

521 456

bílá

524 229

524 235

521 457

jasmín

524 230

524 236

521 458

béžová
champagne

524 231

524 237

521 459

kávová

524 232

524 238

521 461

Doporučená baterie
BLANCO MIDA-S

** K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

krájecí deska z masivního
buku

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

225 685

517 469
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BLANCO keramické dřezy

Keramické
dřezy

Nejkrásnější spojení přírody a designu

Snadná údržba

Odolnost proti poškrábání

Úprava PuraPlus®

Keramické dřezy BLANCO se díky zcela

Práce na dřezu nezanechává na velmi

Ošetření povrchu přípravkem PuraPlus®

hladkému povrchu velmi snadno udržují

odolném povrchu žádné stopy (s výjimkou

zabraňuje ulpívání nečistot a redukuje

a čistí.

keramických nožů).

usazovaní vodního kamene.

Stálobarevnost

Odolnost vůči vysokým teplotám

Vysoká odolnost vůči nárazům

Keramické dřezy BLANCO jsou stálo-

Keramické dřezy jsou vypalovány při

Pro výrobu keramických dřezů BLANCO

barevné i při dlouhodobém přímém

teplotách okolo 1200 °C. Proto je možné

jsou používány ty nejkvalitnější přírodní

působení slunečního záření.

na dřez bez problému odkládat horké

materiály. Tím je dána jejich velká

hrnce a pánve (až do 280 °C).

odolnost při běžném používání v
domácnosti.

Oolnost vůči kyselinám

Hygienická a zdravotní nezávadnost

Certifikát kvality

Povrch keramických dřezů je zcela

Povrch keramických dřezů je zdravotně

Pravidelné a dobrovolné testování kvality

odolný vůči octu, citrónové šťávě nebo

nezávadný, hygienický - vhodný pro

zaručuje vysoké požadavky na provedení

červené řepě. Ani kyseliny a běžné čistící

práci s potravinami, což potvrzují recenze

a materiál keramických dřezů.

prostředky používané v domácnosti

Institutu ISEGA.

tomuto materiálu nijak neuškodí.
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BLANCO ETAGON 6
s excentrickým ovládáním
Keramika PuraPlus®
Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu
navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C–overflow® a
odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus®
nabízí snadnou údržbu
6

Keramické
dřezy

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

rozměr skříňky

60cm

Hloubka dřezu

220 mm

černá

525 162

516 708

basalt

525 161

517 643

zářivě bílá
lesklá

525 156

516 710

magnolie
lesklá

525 157

519 750

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

Otvory pro baterii/excentrické ovládání výpusti jsou k dispozici.
Pro zabudování baterie/excentrického ovládání výpusti do keramických dřezů naleznete na straně 288 flexibilní těsnící pásek.
Údaje potřebné pro výřezy naleznete na www.blanco.de/ausschnittdaten

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou,
3 ½’’ sítkový ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo)

dva pojezdy ETAGON

víceúčelová miska

krájecí deska z masivního
buku

odkap kvalitní plast
šedo-černý

BLANCO SELECT XL 60/3

226 189

234 701

230 734

520 780
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BLANCO AXON II 6 S

Dřez
vpravo

Dřez vlevo

černá
s excentrem, s přísl.

524 149 524 150

keramika černá
516 708

basalt
s excentrem, s přísl.

524 147 524 148

basalt
517 643

60

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

cm
rozměr skříňky

1000

332
510

Materiál/barva

395

BLANCO AXON II 6 S
Keramika PuraPlus®

332

58

56
161

zářivě bílá lesklá
s excentrem, s přísl.

524 137 524 138

zářivě bílá lesklá
516 710

magnolie lesklá
s excentrem, s přísl.

524 139 524 140

magnolie lesklá
519 750
137

185

273

140

521

293

Keramické
dřezy

Keramika PuraPlus®
Dřezy pro vyšší nároky – axiální koncept BLANCO
• Perfektní uplatnění axiálního konceptu také u
keramického dřezu
• Možnost plynulých pracovních postupů podél
jedné osy
• Víceúčelová miska volně umístitelná do hlavního
dřezu k jednoduchému a přímému oddělování
odřezaných zbytků
• Kompletně posuvná krájecí deska k přímému
vhazování surovin do hrnců a misek
• Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí
desky nebo pečicího plechu
• Estetický vzhled díky plochému okraji a velkorysému designu povrchu
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
Povrchová úprava PuraPlus®
nabízí snadnou údržbu

Hloubka dřezu: 185/140 mm
Pozn.:
Odvodnění pomocí odkapní plochy slouží
jako dodatečná výlevka. Tato dodatečná
výlevka je díky své pozici dobře přístupná.
K dispozici otvory pro baterii a exc.
ovládání, předfrézovaný otvor pro další
příslušenství (k proražení při montáži).

V dodávce

Volitelné příslušenství

krájecí deska z bezpečnost- víceúčelová nerezová miska koš na nádobí s integrovaního skla
ným nerezovým držákem
talířů
231 696

116

Systém třídění odpadu

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

V dodávce
krájecí deska z bezpečnostního skla,
víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná
do hlavního dřezu), odtoková sada s
prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘ a
1 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro
hlavní dřez

BLANCO ZENAR 45 S
Keramika PuraPlus®
Nadčasová estetika s moderními funkcemi
• Mimořádně velký dřez
• Plochý design okraje
• Čistý design přímých linií
• Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
• K dispozici volitelné příslušenství
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu

Dřez
vpravo

Dřez vlevo

45

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

černá
524 163 524 164
s excentrickým ovládáním

keramika černá
516 708

basalt
524 161 524 162
s excentrickým ovládáním

basalt
517 643

cm
rozměr skříňky

860

348
510

Materiál/barva

378

zářivě bílá lesklá
516 710

magnolie lesklá
524 153 524 154
s excentrickým ovládáním

magnolie lesklá
519 750

837
R1
5

488

zářivě bílá lesklá
524 151 524 152
s excentrickým ovládáním

44

49

BLANCO ZENAR 45 S
Keramika PuraPlus®

5

300

450

Hloubka dřezu: 185 mm
Otvory pro baterii a excentrické ovládání
jsou k dispozici. Na str. 288 naleznete
flexibilní pásku, potřebnou pro zabudování
baterií a exc. ovládání do keramických
dřezů.
2 otvory jsou zhotoveny z výroby

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání)

krájecí deska z bezpečnost- víceúčelová miska
ního skla, stříbrná
226 191

226 189

koš na nádobí s integrovaným nerezovým držákem
talířů
231 696

BLANCO SELECT 45/2
518 721
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Keramické
dřezy

Povrchová úprava PuraPlus®
nabízí snadnou údržbu

BLANCO ZENAR XL 6 S
Keramika PuraPlus®
Nadčasová estetika s moderními funkcemi
• Mimořádně velký dřez
• Plochý okraj kolem dokola
• Čistý design přímých linií
• Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
• Velkorysá odkapní plocha
• Průběžná lišta pro baterii nabízí dostatek místa
• K dispozici volitelné příslušenství
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Dřez vlevo

60

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

černá
524 177 524 178
s excentrickým ovládáním

keramika černá
516 708

basalt
524 175 524 176
s excentrickým ovládáním

basalt
517 643

cm
rozměr skříňky

1000

348
510

BLANCO ZENAR XL 6 S
Keramika PuraPlus®

zářivě bílá lesklá
516 710

magnolie lesklá
524 167 524 168
s excentrickým ovládáním

magnolie lesklá
519 750

977
R1
5

488

zářivě bílá lesklá
524 165 524 166
s excentrickým ovládáním

44

49

465

19

600

185

276.5

300

Keramické
dřezy

Povrchová úprava PuraPlus®
nabízí snadnou údržbu

Hloubka dřezu: 185 mm
Otvory pro baterii a excentrické ovládání
jsou k dispozici. Na str. 288 naleznete
flexibilní pásku, potřebnou pro zabudování
baterií a exc. ovládání do keramických
dřezů.
2 otvory jsou zhotoveny z výroby

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

krájecí deska z bezpečnost- víceúčelová miska
ního skla, stříbrná

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

BLANCO SELECT 60/3 Orga

226 191

507 829

518 726
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226 189

BLANCODELTA
Keramika PuraPlus®
Evoluce klasického dřezu
• Zvýrazněný obrys dna s úzkými, elegantními
rádiusy
• Ergonomický lichoběžníkový dřez (vpředu široký,
vzadu úzký)
• Dlouhá úhlopříčka dřezu pro mytí pečicích plechů
• Maximální hladina vody díky přepadu do přídavné
vaničky
• Zapuštěná odkapová a pracovní plocha
• Nejvyšší kvalita keramiky s extra plochým designem okrajů
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu

BLANCODELTA
Keramika PuraPlus®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

černá
s excentrem a miskou

523 724

keramika černá
516 708

basalt
s excentrem a miskou

523 723

basalt
517 643

zářivě bílá lesklá
s excentrem a miskou

523 717

zářivě bílá lesklá
516 710

magnolie lesklá
s excentrem a miskou

523 718

magnolie lesklá
519 750

90x90/70

cm corner
rozměr skříňky

Rohová skříňka

283

Rovná skříňka

Hloubka dřezu: 170/113 mm

Upozornění:
Skříňka při zabudování do rovné linky min. 70 cm široká (min. hloubka pracovní desky 65 cm). Pro maximální využití výhod tohoto dřezu doporučujeme
kuchyňské baterie BLANCO s vytahovací sprškou.
Výřez dle šablony.
Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici, příslušenství součástí.
Včetně: nerezová miska, 2 hotové otvory, excentrické ovládání výpusti, vnější vrstva Pura Plus.
Pro zabudování baterie/excentrického ovládání do keramických dřezů je zapotřebí flexibilní těsnící pásek, č. 120 055
V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

Výřez podle šablony
= předfrézované otvory k
proražení
V dodávce
přídavná miska, odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ a 1 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, excentrické ovládání
(otočné ovládání) pro hlavní dřez

nerezová miska

dávkovač mycího prostředku
BLANCO TORRE

BLANCO SOLON-IF

512 593

512 471
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Keramické
dřezy

Povrchová úprava PuraPlus®
nabízí snadnou údržbu

BLANCO IDENTO
s excentrickým ovládáním
Keramika PuraPlus®
Osobitý design
• Puristický design pro nadčasové kuchyně
• Mimořádně plochý okraj a úzké rádiusy
• Jasně definované funkční oblasti
• Obzvlášť velký XL dřez se spoustou prostoru
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
• K dispozici volitelné příslušenství

Keramické
dřezy

Povrchová úprava PuraPlus®
nabízí snadnou údržbu
BLANCO IDENTO
Materiál/barva

45 S

6S

XL 6 S

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

185 mm

185/85 mm

185 mm

černá

522 121

522 128

522 135

516 708

basalt

522 120

522 127

522 134

517 643

zářivě bílá
lesklá

522 115

522 122

522 129

516 710

magnolie
lesklá

522 116

522 123

522 130

519 750

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

Již existující otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání.
Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici.
Pro zabudování baterie/excentrického ovládání do keramických dřezů je zapotřebí flexibilní těsnící pásek č. 120 055
Včetně: 2 hotové otvory, excentrické ovládání výpusti, vnější vrstva PuraPlus®
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

krájecí deska z masivního
buku

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

sklopná mřížka

BLANCO SELECT 60/3 Orga

234 701

507 829

238 482

518 726
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BLANCO IDENTO 6 S
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½“ a 1 ½‘‘ sítkový ventil InFino®
s excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání) pro hlavní dřez

BLANCO PANOR 60

BLANCO PANOR 60
Keramika

Materiál/barva
zářivě bílá lesklá
bez excentru

60

Doporučená baterie
BLANCO TRADON

cm
rozměr skříňky

chrom
515 990

514 486

Pozn.:
Dřez má otvor pro baterii. Zadní strana není glazurovaná.
Návod na montáž naleznete na našem webu.
Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil, 1 otvor

dávkovač mycího prostředku kryt výpusti CapFlow™
BLANCO TORRE

BLANCO SELECT 60/3

512 593

517 666

518 724

BLANCO PANOR 60
Keramika

Materiál/barva
zářivě bílá lesklá
bez excentru

60

Doporučená baterie
BLANCO TRADON

cm
rozměr skříňky

chrom
515 990

514 501

Pozn.:
Dřez má otvory na baterii a dávkovač saponátu. Zadní strana není glazurovaná. Návod na montáž naleznete na našem webu.

Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil, 2 otvory

dávkovač mycího prostředku kryt výpusti CapFlow™
BLANCO TORRE

BLANCO SELECT 60/3

512 593

518 724

517 666
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Keramické
dřezy

Keramika
Tradiční styl s trvalou hodnotou
• Atraktivní řešení pro tradiční a moderní rustikální
kuchyně
• Elegantní kombinace různých rádiusů
• Mimořádně velký objem dřezu
• Ušlechtilý vzhled v zářivě bílé barvě křišťálu
• Vhodný pro spodní skříňky s šířkou 60 cm

BLANCO IDESSA
s excentrickým ovládáním
Keramika

Keramické
dřezy

Harmonie materiálu a tvaru
• Vysoce kvalitní zpracování a atraktivní design
• Velký XL dřez se spoustou prostoru
• Pěkně vytvarovaná lišta pro baterii
• Sériové vybavení s excentrickým ovládáním
výpusti
• K dispozici volitelné příslušenství
• Oboustranné provedení

BLANCO IDESSA
Materiál/barva

5S

6S

XL 6 S

dřez oboustranný dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

50cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

187 mm

185/100 mm

175 mm

černá

516 082

516 006

520 315

516 075

basalt

516 983

516 984

520 314

517 647

zářivě bílá
lesklá

516 076

516 000

520 308

516 069

magnolie
lesklá

519 604

519 605

520 309

519 748

Doporučená baterie
BLANCO ANTAS-S

Otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání jsou připravené.

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání)

krájecí deska z masivního
jádrového jasanu

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

kryt výpusti CapFlow

516 085

507 829

517 666
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™

BLANCO SELECT 60/3
518 724

BLANCO IDESSA 6 S
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro
hlavní dřez

BLANCO IDESSA 45 S
bez excentru
Keramika
Harmonie materiálu a tvaru
• Vysoce kvalitní materiál a jeho zpracování
• Pěkně vytvarovaná lišta pro baterii
• K dispozici volitelné příslušenství

45 S

45 S

Dřez vlevo

Dřez vpravo

rozměr skříňky

45cm

45cm

Hloubka dřezu

175 mm

175 mm

černá

514 499

514 500

516 708

basalt

516 981

516 982

517 643

zářivě bílá
lesklá

514 497

514 498

516 710

magnolie
lesklá

519 603

519 602

519 750

Keramické
dřezy

BLANCO IDESSA
Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

otvor pro kuchyňskou baterii k dispozici

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

krájecí deska z masivního
jádrového jasanu

koš na nádobí, nerez

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

516 085

514 238

517 666

517 468
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BLANCO IDESSA
bez excentru
Keramika

8S

Dřez vlevo

Dřez vpravo

80cm

80cm

28
350
728

40

350

860

28
350
728

40

394
500
28
376

376
780

Hloubka dřezu

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

53

350

90cm

1160

394
500

1160

9

394
500

rozměr skříňky

8S

53

BLANCO IDESSA
Materiál/barva

53

Keramické
dřezy

Harmonie materiálu a tvaru
• Velkorysý, symetricky navržený dřez
• Vysoce kvalitní zpracování a atraktivní design
• Pěkně vytvarovaná lišta pro baterii

40

185/185 mm

185/185 mm

185/185 mm

516 939

516 938

516 940

zářivě bílá
lesklá

516 710

otvor pro kuchyňskou baterii k dispozici

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 666

517 467
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BLANCO PALONA 6
Keramika PuraPlus®
Moderní klasika v keramické podobě
• Puristický design pro nadčasové kuchyně
• Plochý design okraje
• Prostorný, hluboký jednodřez s průběžnou lištou
baterie
• Volitelně k dispozici krájecí deska z masivního
bukového dřeva se dvěma stabilními možnostmi
umístění pro flexibilní práci
• Elegantní a hygienické: zakrytý přepad
C-overflow®
• Pro spodní skříňku širokou 60 cm
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu

BLANCO PALONA 6
Keramika PuraPlus®

Materiál/barva

60

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

černá
524 738
s excentrickým ovládáním

keramika černá
516 708

basalt
524 737
s excentrickým ovládáním

basalt
517 643

zářivě bílá lesklá
524 731
s excentrickým ovládáním

zářivě bílá lesklá
516 710

magnolie lesklá
524 732
s excentrickým ovládáním

magnolie lesklá
519 750

cm
rozměr skříňky

Hloubka dřezu: 190 mm

Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici.
Pro zabudování baterie/excentrického ovládání do keramického dřezu naleznete na str. 288 flexibilní těsnící pásek.
Údaje o výřezech naleznete na www.blanco.cz
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil InFino®,
excentrické ovládání výpusti (táhlo)

krájecí deska z masivního
buku

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

sklopná mřížka

BLANCO SELECT 60/3

232 905

507 829

238 482

518 724
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Keramické
dřezy

Povrchová úprava PuraPlus®
nabízí snadnou údržbu

Mycí centra z nerezové oceli

Nerezové dřezy

Klasická. Nadčasová. Pěkná

Nejvyšší kvalita

Hygieničnost

Nezávadnost

Firma BLANCO používá pro výrobu

Povrch nerezové oceli je hladký

Nerezová ocel nemá žádný vliv na vzhled,

dřezů ušlechtilou nerezovou ocel nejvyšší

a neporézní. Vynikající hygienické

vůni a dokonce ani chuť potravin.

kvality, vyhovující specifickým kritériím

vlastnosti nerezové oceli předurčují tento

a podléhající přísným kontrolám kvality.

materiál pro mnohostranné použití

Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy

v potravinářském průmyslu.

BLANCO.

Pevnost

Odolnost

Snadná údržba

Dřezy vyrobené z nerezové oceli jsou

Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel

Výrobky z ušlechtilé nerezové oceli

robustní, ale do určité míry i pružné. Při

BLANCO je odolná vůči běžným domácím

BLANCO si i s minimální péčí udržují po

pádu na nerezový dřez nemusí vždy nutně

kyselinám jako např. ocet nebo kyselina

celá desetiletí vynikající kvalitu.

dojít k rozbití padajícího nádobí.

citrónová. Je odolná rovněž vůči skvrnám,
které mohou vzniknout např. od kávy, čaje
nebo některých druhů ovoce a zeleniny.

Žáruvzdornost a stálobarevnost

Korozivzdornost

Neomezená životnost

Ušlechtilá nerezová ocel je tepelně odolná

Nerezová ocel je na základě svého

Povrch dřezů vyrobených z ušlechtilé

až do 300 °C. Také při dlouhodobém

materiálového složení zásadně nerezavějící.

nerezové oceli se při každodenním

přímém působení slunečního záření

Pokud se na povrchu dřezu objeví rezavé

používání neustále obnovuje.

nedochází k žádným změnám barvy ani

skvrnky, jsou vždy způsobeny cizími

struktury tohoto materiálu.

částicemi, které lze z povrchu velmi
snadno odstranit.
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BLANCO AXIS III 45 S-IF
BLANCO AXIS III 5 S-IF
Nerez, hedvábný lesk
Axiální koncept: jedinečně ergonomický
• Atraktivní moderní vzhled: velkorysé plochy, čisté
linie
• Prostorný dřez pěkného tvaru s výraznou
konturou dna – pro co největší rovnou plochu k
bezpečnému postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
• Možnost plynulých, ergonomických pracovních
postupů podél dvou os
• Kvalitní posuvná krájecí deska pro pohodlné
vhazování surovin do misek a hrnců
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a
odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.

522 102

45

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact Vario
chrom
518 407

cm
rozměr skříňky

860
63

276

420

117

45

510

BLANCO AXIS III 45 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

41

50

Nerezové dřezy

Možnost zabudování do roviny
109

340

Hloubka dřezu: 175/40 mm

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
posuvná krájecí deska z bezpečnostního
skla, odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (otočné
ovládání)

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.

522 103

50

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact Vario
chrom
518 407

cm
rozměr skříňky

915
87

Možnost zabudování do roviny

97
340

48

280

518 721

507 829

420

224 787

45

BLANCO AXIS III 5 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

BLANCO SELECT 45/2

115

225 469

víceúčelová nerezová miska koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

510

skleněná krájecí deska, bílá krájecí podložka

165

Hloubka dřezu: 175/60 mm

V dodávce

nerezová vložka

Volitelné příslušenství

skleněná krájecí deska, bílá krájecí podložka
225 469

Systém třídění odpadu

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

BLANCO SELECT 50/3

507 829

520 779

V dodávce
posunovatelná krájecí deska z bezpečnostního skla, perforovaná nerezová vložka,
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ InFino® sítkový ventil a
1 ½‘‘ InFino® sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání) v
hlavním dřezu
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BLANCO AXIS III 6 S-IF
BLANCO AXIS III 6 S-IF
Edition
Nerez, hedvábný lesk
Axiální koncept: jedinečně ergonomický

• Atraktivní moderní vzhled: velkorysé plochy, čisté linie
• Prostorný dřez pěkného tvaru s výraznou konturou
dna – pro co největší rovnou plochu k bezpečnému
postavení sklenic a jiného neskladného nádobí
• Možnost plynulých, ergonomických pracovních postupů
podél dvou os
• Kvalitní posuvná skleněná krájecí deska pro pohodlné
vhazování surovin do misek a hrnců
• Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavním
dřezu
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a
odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované,
obzvlášť snadné na údržbu
• Edice s mnoha doplňky navíc – vysoce kvalitní vyvýšená
ořechová krájecí deska, víceúčelová vkládací miska jako
ideální doplněk k multifunkční misce

Dřez vlevo

Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.

522 104 522 105

chrom
519 843

cm
rozměr skříňky

1000
125

45

65

52

Možnost zabudování do roviny

340

180

555

43

Hloubka dřezu: 175/110 mm

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition Materiál/barva
Nerez, hedvábný lesk
Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.

Dřez
vpravo

BLANCO SELECT 60/3 Orga

507 829

518 726

Dřez vlevo

krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do
hlavního dřezu), odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový
ventil InFino® s excentrickým ovládáním
výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez

60

Doporučená baterie
BLANCOCULINA-S Mini
chrom
519 843

522 106 522 107

cm
rozměr skříňky

1000
125

65

Možnost zabudování do roviny

340

510

225 469

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

V dodávce

52

víceúčelová nerezová miska skleněná krájecí deska, bílá krájecí podložka

Systém třídění odpadu

340

Volitelné příslušenství

420

V dodávce

45

Nerezové dřezy

60

Doporučená baterie
BLANCOCULINA-S Mini

510

Dřez
vpravo

340

Materiál/barva

420

BLANCO AXIS III 6 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

180

555

43

Hloubka dřezu: 175/110 mm

V dodávce

zvýšená krájecí deska,
ořechový masiv
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Volitelné příslušenství

víceúčelová nerezová miska víceúčelová odkládací
miska, nerez

Systém třídění odpadu

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

BLANCO SELECT 60/2 Orga

507 829

518 725

V dodávce
dřevěná krájecí deska, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu),
vkládací nerezová miska (zavěsitelná do
hlavního dřezu), odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový
ventil InFino® s excentrickým ovládáním
výpusti (otočné ovládání) pro hlavní dřez

BLANCO LEMIS S-IF
BLANCO LEMIS-IF
s excentrickým ovládáním
Nerez ocel, kartáčovaný
Čistý design v kompaktním formátu
• Moderní, čistý design
• Kompaktní odkapní plocha
• Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování do
roviny nebo shora
• Oboustranné provedení
• 3 ½“ sítkový ventil
• S excentrickým ovládáním výpusti

45 S-IF

45 S-IF Mini

6-IF

Dřez oboustranný Dřez oboustranný

6 S-IF

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

45cm

60cm

60cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

206 mm

206 mm

206 mm

206/145 mm

206 mm

206 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

523 031

525 114

525 109

523 033

523 035

525 110

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

Nerezové dřezy

BLANCO LEMIS
Materiál/barva

521 503

Možnost zabudování do roviny

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání)

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

kryt výpusti CapFlow

507 829

517 666

™

BLANCO SELECT 60/2
518 723

BLANCO LEMIS 6 S-IF
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro
hlavní dřez
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BLANCO LEMIS 8-IF
BLANCO LEMIS 8 S-IF
s excentrickým ovládáním
Nerez ocel, kartáčovaný

Nerezové dřezy

Čistý design s velkorysými pracovními zónami
• Moderní, čistý design
• Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
• Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní
plocha
• Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování do
roviny nebo shora
• Oboustranné provedení
• 3 ½“ sítkový ventil
• S excentrickým ovládáním výpusti

BLANCO LEMIS
Materiál/barva

8-IF

8 S-IF

rozměr skříňky

80cm

80cm

Hloubka dřezu

206/206 mm

206/206 mm

524 276

523 037

Dřez oboustranný

Nerez ocel,
kartáčovaný

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

521 503

Možnost zabudování do roviny

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání)
pro 1 dřez

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO FLEXON II 80/3

507 829

517 666

525 221
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BLANCO LEMIS S-IF
BLANCO LEMIS-IF
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný
Čistý design v kompaktním formátu
• Moderní, čistý design
• Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování do
roviny nebo shora
• Oboustranné provedení
• 3 ½“ sítkový ventil

45 S-IF

45 S-IF Mini

6-IF

Dřez oboustranný Dřez oboustranný

6 S-IF

XL 6 S-IF

XL 6 S-IF Compact

Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

45cm

60cm

60cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

206 mm

206 mm

190 mm

206/145 mm

206 mm

206 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

523 030

525 115

525 108

523 032

523 034

525 111

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

Nerezové dřezy

BLANCO LEMIS
Materiál/barva

521 503

Možnost zabudování do roviny

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO SELECT 60/2

507 829

517 666

518 723

BLANCO LEMIS 6 S-IF
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil
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BLANCO LEMIS 8-IF
BLANCO LEMIS 8 S-IF
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný

Nerezové dřezy

Čistý design s velkorysými pracovními zónami
• Moderní, čistý design
• Maximální prostor dřezu se dvěma vaničkami
• Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapní
plocha
• Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování do
roviny nebo shora
• Oboustranné provedení
• 3 ½“ sítkový ventil

BLANCO LEMIS
Materiál/barva

8-IF

XL 8-IF

8 S-IF

rozměr skříňky

80cm

80cm

80cm

Hloubka dřezu

206/206 mm

206/206 mm

206/206 mm

523 039

523 172

523 036

Dřez oboustranný

Nerez ocel,
kartáčovaný

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

521 503

Možnost zabudování do roviny

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO FLEXON II 80/3

507 829

517 666

525 221
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BLANCO DINAS
s excentrickým ovládáním
Nerez ocel, kartáčovaný
Atraktivní svým designem i funkčností
• Harmonický, nadčasový design
• Funkční odkapní plocha
• Oboustranné provedení
• 3 ½“ sítkový ventil
• S excentrickým ovládáním výpusti

45 S

45 S Mini

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

8

Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný

8S
Dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

45cm

60cm

60cm

60cm

80cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190/140 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

190/190 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

523 378

525 123

523 379

524 255

525 120

524 116

524 115

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

Nerezové dřezy

BLANCO DINAS
Materiál/barva

521 503

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým ovládáním výpusti (otočné ovládání),
těsnění
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 313

217 611

517 666

517 468

BLANCO DINAS 6 S
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro
hlavní dřez, těsnění
BLANCO DINAS 8
BLANCO DINAS 8 S
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (otočné ovládání) pro 1
dřez, těsnění
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BLANCO DINAS
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný
Atraktivní svým designem i funkčností
• Harmonický, nadčasový design
• Funkční odkapní plocha
• Oboustranné provedení
• 3 ½“ sítkový ventil

Nerezové dřezy

BLANCO DINAS
Materiál/barva

45 S

45 S Mini

6S

XL 6 S

XL 6 S Compact

8

Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný

8S
Dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

45cm

60cm

60cm

60cm

80cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190/140 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

190/190 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

523 374

525 122

523 375

524 254

525 121

523 377

523 376

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

521 503

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil, těsnění

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 313

217 611

517 666

517 468
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BLANCO DINAS 6 S
BLANCO DINAS 8
BLANCO DINAS 8 S
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil, těsnění

BLANCODANA
bez excentru
Nerez přírodní lesk
Velký objem na malém prostoru
• Velkorysý, komfortní jednodřez
• Praktická baterie
• Atraktivní, moderní design
• 3 ½“ sítkový ventil

45

6

rozměr skříňky

45cm

60cm

Hloubka dřezu

158 mm

158 mm

Nerez přírodní
lesk

525 322

525 323

Volitelné příslušenství

Doporučená baterie
BLANCO DARAS-S

Nerezové dřezy

BLANCODANA
Materiál/barva

517 731

V dodávce
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½“ sítkový ventil

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

218 313

217 611
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BLANCORONDOSOL
bez excentru
Nerez

Nerezové dřezy

Kulatý dřez pro každou kuchyni
• Nadčasový design dřezu
• K dispozici volitelné příslušenství
• BLANCO RONDOSOL v kombinaci s okrouhlou
odkapní plochou

BLANCO
Materiál/barva

RONDOSOL

RONDOSOL*

RONDOSOL-IF

RONDOSET**

rozměr skříňky

45cm

45cm

45cm

60cm

Hloubka dřezu

Ø 460 mm

Ø 460 mm

Ø 448 mm

Ø 460 mm

513 306

513 307

514 647

513 310

Nerez

Doporučená baterie
BLANCO MIDA-S

521 454

V případě spodní montáže bez přesahu nutný otvor 424 mm.
Pro zabudování baterie, excentrického ovládání, dávkovače do dřevotřískové pracovní desky naleznete na str. 288 flexibilní těsnící pásek.
Údaje pro výřezy naleznete na www.blanco.cz
*** rozdílné kartáčování, dané výrobou, na ploše (podélné), v dřezu (okrouhlé)

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil, těsnění
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

* BLANCO RONDOSOL
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 1 ½‘‘ zátka, těsnění
BLANCO RONDOSOL-IF
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil

krájecí deska z masivního
buku

koš na nádobí, nerez

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218 421

220 574

517 468
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** BLANCO RONDOSET
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, se sítkovým ventilem 3 ½‘‘, odkapová
plocha (z výroby odlišné kartáčování odkapu (podélné) a dřezu (okrouhlé), těsnění

BLANCO RONDOVAL
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný
Kulatý dřez pro každou kuchyni
• Nadčasový design dřezu
• Poněkud hlubší vanička
• Všestranně využitelná, integrovaná lišta baterie
(například montáž dávkovače mýdla)
• K dispozici volitelné příslušenství

RONDOVAL

RONDOVAL

rozměr skříňky

45cm

45cm

Hloubka dřezu

Ø 535 mm

Ø 535 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

Doporučená baterie
BLANCO MIDA-S

Nerezové dřezy

BLANCO
Materiál/barva

513 313

Nerez profilovaný

521 454
513 314

521 454

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘sítkový ventil, těsnění
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

krájecí deska z masivního
buku

koš na nádobí, nerez

BLANCO SELECT 45/2

218 421

220 574

518 721
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BLANCO TIPO 45
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný, nerez přirodni lesk
Nová definice komfortu
• Funkční design
• Prostorný dřez
• S 3 ½“ nerezovým sítkovým ventilem
• Oboustranné provedení

BLANCO TIPO
Materiál/barva

45 S

45 S Compact

45 S Mini

Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný

45cm

45cm

45cm

45cm

Doporučená baterie
BLANCO ANTAS

420
500

605

330

40

40

Nerezové dřezy

rozměr skříňky

45

Hloubka dřezu

160 mm

160 mm

170 mm

160 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

519 425

513 015

513 442

516 053

515 337

511 942

513 441

516 524

515 337

513 675

515 625

515 337

Nerez přirodni
lesk
Nerez
profilovaný

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil, těsnění

Koš na nádobí s držákem
talířů (vyjímatelný)

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

507 829

517 467
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BLANCO TIPO 6
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přírodní lesk
Nová definice komfortu
• Mimořádně velký a hluboký dřez
• Čistý design odkapní plochy
• S 3 ½“ sítkovým ventilem

6

6 Basic

6S

6 S Basic

XL 6 S

Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný

rozměr skříňky

60cm

60cm

60cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

160/130 mm

160/80 mm

160/130 mm

160/90 mm

180 mm

514 813

511 580

512 300

511 908

511 929

512 303

Nerez ocel,
kartáčovaný
Nerez přírodní
lesk

511 949

Doporučená baterie
BLANCO ANTAS

Nerezové dřezy

BLANCO TIPO
Materiál/barva

515 337
515 337

Údaje pro výřezy naleznete na www.blanco.cz

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil, těsnění

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

kryt výpusti CapFlow™

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

218 313

217 611

517 666

517 469

BLANCO TIPO XL 6 S
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil, těsnění
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BLANCO TIPO 8
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přírodní lesk

Nerezové dřezy

Nová definice komfortu
• Funkční design
• Prostorný dřez
• Se sítkovým ventilem 3 ½“

BLANCO TIPO
Materiál/barva

8

rozměr skříňky

80cm

80cm

80cm

80cm

Hloubka dřezu

160/160 mm

170/170 mm

165/165 mm

160/160 mm

Nerez přírodní
lesk

511 924

513 459

511 925

516 052

Nerez ocel,
kartačovany

Volitelné příslušenství

8 Compact

8S

8 S Compact

Dřez oboustranný Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO KANO-S

521 503

513 014

521 503

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil, těsnění

koš na nádobí, nerez

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

220 573

517 467
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BLANCO TIPO 9
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přirodni lesk
Nová definice komfortu
• Funkční design
• Prostorný dřez
• Se sítkovým ventilem 3 ½“

XL 9

XL 9 S

Dřez oboustranný Dřez oboustranný

rozměr skříňky

90cm

Hloubka dřezu

175/160 mm

90cm 90x90cm
60cm

175/160 mm

Nerez přírodní
lesk
Nerez ocel,
kartáčovaný

Volitelné příslušenství

9E

Doporučená baterie
BLANCO ANTAS

Nerezové dřezy

BLANCO TIPO
Materiál/barva

160/35 mm
511 582

511 926

515 337

511 927

515 337

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil, těsnění

koš na nádobí, nerez

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

220 573

517 469

BLANCO TIPO 9 E
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil, těsnění
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BLANCO FLEX
bez excentru
Nerez profilovaný a nerez přírodní lesk
Jednoduše praktické
• Odkapní plocha s dodatečným odtokem
• Oboustranné provedení

Nerezové dřezy

BLANCO FLEX
Materiál/barva

Pro 45 S

Mini

dřez oboustranný dřez oboustranný

rozměr skříňky

45cm

45cm

Hloubka dřezu

155 mm

150 mm

Nerez přírodní
lesk

521 007

511 918

515 337

512 032

515 337

Nerez
profilovaný

Doporučená baterie
BLANCO ANTAS

Informace o výřezech pro všechny instalační procesy jsou ke stažení na našich internetových stránkách

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada, 1 ½‘‘ zátka, těsnění
BLANCO FLEX Pro 45 S
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘sítkový ventil, těsnění

krájecí deska z masivního
buku

koš na nádobí, nerez

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

225 685

514 238

517 468
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BLANCO TOP
Nerez přírodní lesk

BLANCO TOP EE 3 x 4
Nerez přírodní lesk

30

Materiál/barva
Nerez přírodní lesk

cm
rozměr skříňky

501 067

přepadový ventil 1 ½“ 222 458
velikost dřezu: 240 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 312 x 452 mm

Hloubka dřezu: 150 mm
BLANCO TOP EE 4 x 4
Nerez přírodní lesk

45

Materiál/barva
Nerez přírodní lesk

cm
rozměr skříňky

501 065

přepadový ventil 1 ½“ 222 458
velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 417 x 452 mm

Hloubka dřezu: 150 mm
Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez přírodní lesk

500 370

45

cm
rozměr skříňky

Dřezy
BLANCO TOP

BLANCO TOP EES 8 x 4
Nerez přírodní lesk

přepadový ventil 1 ½“ 222 458
velikost dřezu: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 842 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
50 cm skříňka na konci linky
Hloubka dřezu: 150 mm
BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2
Nerez přírodní lesk

45

Materiál/barva
Nerez přírodní lesk

cm
rozměr skříňky

521 452

přepadový ventil 1 ½“ 222 458
velikost dřezu: 400 x 400 x 200 mm
rozměry výřezu: 480 x 480 mm

Hloubka dřezu: 200 mm
BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3
Nerez přírodní lesk

45

Materiál/barva
Nerez přírodní lesk

521 453

trubkový ventil 1 ½“

369 964

cm
rozměr skříňky

velikost dřezu: 400 x 400 x 300 mm
rozměry výřezu: 480 x 480 mm

Hloubka dřezu: 300 mm
Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního
buku

koš na nádobí, nerez

225 685

514 238
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BLANCO TOP
Nerez přírodní lesk

BLANCO TOP ED 8 x 4
Nerez přírodní lesk

80

Materiál/barva
Nerez přírodní lesk

cm
rozměr skříňky

501 073

dvojitá odtoková a
504 748
přepadová armatura 1 ½“
velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 762 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
Hloubka dřezu: 150/150 mm
BLANCO TOP EZ 8 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez
oboustranný

Nerez přírodní lesk

500 372

90

cm
rozměr skříňky

dvojitá odtoková a
137 034
přepadová armatura 1 ½“
velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 842 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
Hloubka dřezu: 150/150 mm

Dřezy
BLANCO TOP

BLANCO TOP EZS 11 x 4
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez
oboustranný

Nerez přírodní lesk

500 847

80

cm
rozměr skříňky

dvojitá odtoková a
137 034
přepadová armatura 1 ½“
velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
rozměry výřezu: 1082 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
Hloubka dřezu: 150/150 mm
BLANCO TOP EZS 12 x 4-2
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez
oboustranný

Nerez přírodní lesk

500 374

90

cm
rozměr skříňky

dvojitá odtoková a
137 034
přepadová armatura 1 ½“
velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 1217 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm
Hloubka dřezu: 150/150 mm

Volitelné příslušenství

dvojitá odtoková a přepadová
armatura 1 ½“

krájecí deska z masivního
buku

koš na nádobí, nerez

odkap kvalitní plast
šedo-černý

504 748

225 685

514 238

230 734
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BLANCO R-ES
Nerez přírodní lesk

BLANCO R-ES 8 x 5
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez přírodní lesk

510 499

40

cm
rozměr skříňky

přepadový ventil 1 ½“ 222 458
velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
U všech oboustranných nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

Hloubka dřezu: 150 mm
BLANCO R-ES 8 x 6
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez přírodní lesk

510 500

40

cm
rozměr skříňky

přepadový ventil 1 ½“ 222 458
velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

BLANCO R-ES 9 x 6
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez přírodní lesk

510 501

40

cm
rozměr skříňky

přepadový ventil 1 ½“ 222 458
velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm
Hloubka dřezu: 150 mm
BLANCO R-ES 10 x 5
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez přírodní lesk

510 502

40

cm
rozměr skříňky

přepadový ventil 1 ½“ 222 458
Velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Je-li skříňka 40 cm, je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.

Hloubka dřezu: 150 mm
BLANCO R-ES 10 x 6
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez přírodní lesk

510 503

40

cm
rozměr skříňky

přepadový ventil 1 ½“ 222 458
velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm
Hloubka dřezu: 150 mm
Volitelné příslušenství

přepadový ventil 1 ½“

koš na nádobí, nerez

těsnicí lišta 800 mm

těsnicí lišta 1000 mm

těsnicí lišta 1200 mm

222 458

514 238

137 075

137 077

137 078
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Nástavné dřezy

Hloubka dřezu: 150 mm

BLANCO R-ZS
Nerez přírodní lesk

BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez přírodní lesk

510 504

80

cm
rozměr skříňky

dvojitá odtoková a
137 034
přepadová armatura 1 ½“
velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

Hloubka dřezu: 150/150 mm
BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2
Nerez přírodní lesk

Materiál/barva

dřez oboustranný

Nerez přírodní lesk

510 505

80

cm
rozměr skříňky

dvojitá odtoková a
137 034
přepadová armatura 1 ½“
velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

Nástavné dřezy

Hloubka dřezu: 150/0 mm
BLANCO Z 8 x 5
Nerez přírodní lesk

80

Materiál/barva
Nerez přírodní lesk

cm
rozměr skříňky

518 219

dvojitá odtoková a
504 748
přepadová armatura 1 ½“
velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

Hloubka dřezu: 150 mm
BLANCO Z 8 x 6
Nerez přírodní lesk

80

Materiál/barva
Nerez přírodní lesk

cm
rozměr skříňky

518 221

dvojitá odtoková a
504 748
přepadová armatura 1 ½“
velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

Hloubka dřezu: 150/150 mm
BLANCO Z 10 x 6
Nerez přírodní lesk

100

Materiál/barva
Nerez přírodní lesk

518 222

dvojitá odtoková a
504 748
přepadová armatura 1 ½“
velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

Hloubka dřezu: 150 mm
Volitelné příslušenství

dvojitá odtoková a přepado- koš na nádobí, nerez
vá armatura 1 ½“

těsnicí lišta 800 mm

těsnicí lišta 1000 mm

těsnicí lišta 1200 mm

137 034

137 075

137 077

137 078
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514 238

cm
rozměr skříňky

Program dřezů BLANCO.

BLANCO nabízí bohatý sortiment vaniček

dvěma vaničkami nebo jednou menší Aby

různých velikostí a pro všechny standardní

bylo možné splnit všechny požadavky

rozměry spodních skříněk.

zákazníků, jsou dřezy BLANCO k dispozici

Kromě jednodřezů existují i modely se

ve všech třech běžných materiálech:

nerezová ocel, SILGRANIT® PuraDur® a

kého až po zcela přímočarý, moderní.

keramika.

Materiály a barvy lze vybrat tak, aby byly

přídavnou vaničkou. V závislosti na celko-

sladěny s celkovým prostředím tón v tónu

vém stylu bydlení si může každý vybrat ten

nebo k němu tvořit akcent.

Jednodřezy

Rozmanitost designu, materiálu a možností zabudování.

nejvhodnější design dřezu, a to od klasic-

Klasické je zabudování shora.
Je vhodné pro všechny materiály
pracovních desek a umožňuje snadnou a rychlou montáž.

Mnoho dřezů lze také instalovat v
jedné rovině s povrchem – to znamená bez rušivých hran.

Velmi oblíbená je montáž zespodu
do pracovní desky z přírodního nebo
umělého kamene.
Hladká vestavba bez rušivých předělů
zaručuje celkový harmonický dojem.
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Geniální: etážový dřez

Jednodřezy

BLANCO ETAGON v nerezu

Tento nový koncept víceúrovňové-

pojezdů ETAGON, spolu s ostatním

ho dřezu zvyšuje praktičnost tohoto

kompatibilním příslušenstvím BLANCO,

BLANCO dřezu. Díky integrovanému

je tak rozmanitá, jak rozmanitá jsou

schůdku můžeme dřez využívat současně

přání a požadavky zákazníků.

ve 3 úrovních: ve vlastním dřezu, v úrovni
schůdku a na okraji dřezu - s promyšleným příslušenstvím a chytrými detaily.

Dostupný ve třech variantách zabudování

Současně spojuje BLANCO ETAGON tuto
funkčnost s vysokou estetikou. Elegantní
tvar rohů a kvalitní vybavení dřezu přepadem C-overflow® a inovovaným, novým
odtokovým systémem BLANCO InFino®,
zušlechťuje celkový obraz kuchyně.
To, co je mimořádné na tomto konceptu,
je souhra celkové geometrie dřezu
a pojezdů ETAGON. Vyrobeny z

Využití dřezu na třech úrovních současně.

ušlechtilé oceli, pevně a jistě zapadající
do meziúrovně dřezu. Využitelnost

ETAGON je k dispozici v mnoha velikostech a
formách, včetně ceněného provedení SILGRANIT PuraDur (od strany 167)
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Také - BLANCO ETAGON 500-IF k hornímu zabudování a do roviny.

BLANCO ETAGON-IF/A
s excentrem, s přísl.
Nerez, hedvábný lesk
Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu
navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

500-IF/A

700-IF/A

rozměr skříňky

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 748

524 274

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

Možnost zabudování do roviny

V dodávce

Volitelné příslušenství

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou,
3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo), sada upevňovacích prvků

dva pojezdy ETAGON

kompozitní krájecí deska
jasan

víceúčelová nerezová miska odkap kvalitní plast
šedo-černý

230 700

231 396

230 734
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BLANCO ETAGON-IF
bez excentru, s přísl.
Nerez, hedvábný lesk
Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu
navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

500-IF

700-IF

rozměr skříňky

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 840

524 272

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

Možnost zabudování do roviny
Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

V dodávce

Volitelné příslušenství

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků

dva pojezdy ETAGON
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Dovybavovací set
PushControl®

kompozitní krájecí deska
jasan

krájecí deska z bezpečnostního skla

525 272

230 700

227 697

BLANCO ETAGON-U
s excentrem, s přísl.
Nerez, hedvábný lesk
Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu
navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

500-U

700-U

rozměr skříňky

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 750

524 271

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

V dodávce

Volitelné příslušenství

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou,
3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo), sada upevňovacích prvků

dva pojezdy ETAGON

kompozitní krájecí deska
jasan

sklopná mřížka

víceúčelová nerezová miska

230 700

238 482

231 396
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BLANCO ETAGON-U
bez excentru, s přísl.
Nerez, hedvábný lesk
Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu
navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

500-U

700-U

rozměr skříňky

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

521 841

524 270

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

521 547

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½‘‘
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků
V dodávce

Volitelné příslušenství

dva pojezdy ETAGON

Dovybavovací set
PushControl®

kompozitní krájecí deska
jasan

krájecí deska z bezpečnostního skla

525 272

230 700

227 697
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BLANCO ANDANO-IF/A
s excentrickým ovládáním
Nerez, hedvábný lesk
Symfonie v nerezu
• Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
• Celkový moderní dojem díky harmonické souhře
poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně
lesklého povrchu
• Elegantně navržená mokrá zóna s integrovanou
plochou pro baterii v pouze jednom výřezu v
pracovní desce
• Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem
C-overflow® a odtokovým systémem InFino®
– elegantně zabudované, obzvlášť snadné na
údržbu
• Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha
dna
• Možnost dokoupení elegantního příslušenství
BLANCO ANDANO
Materiál/barva

400-IF/A

500-IF/A

700-IF/A

rozměr skříňky

45cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

522 993

522 994

340/180-IF/A

340/340-IF/A

400/400-IF/A

60cm

80cm

90cm

190 mm

190/130 mm

190/190 mm

190/190 mm

522 995

522 996

522 997

522 998

Dřez vpravo

Doporučená baterie
BLANCO VONDA

Nerezové
jednodřezy

518 434

Možnost zabudování do roviny
Vyvrtání otvorů navíc je u jednodřezů 400-IF/A, 500-IF/A, 700-IF/A možné. Dodatečné vrtání otvorů by mělo být prováděno pouze odborným personálem.
U dvojdřezů 340/180-IF/A, 340/340-IF/A, 400/400-IF/A není dodatečné vyvrtání otvorů možné.

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti, sada
upevňovacích prvků
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (táhlo) pro
hlavní dřez, sada upevňovacích prvků

Volitelné příslušenství

dva pojezdy TOP

kompozitní krájecí deska
jasan

víceúčelová nerezová miska sklopná mřížka

235 906

230 700

227 692

238 482

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (táhlo) pro
1 dřez, sada upevňovacích prvků
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BLANCO ANDANO-IF
bez excentru
Nerez, hedvábný lesk
Symfonie v nerezu
• Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
• Celkový moderní dojem díky harmonické souhře
poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně
lesklého povrchu
• Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem
C-overflow® a odtokovým systémem InFino®
– elegantně zabudované, obzvlášť snadné na
údržbu
• Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha
dna
• Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování shora
nebo do roviny
• Možnost dokoupení elegantního příslušenství

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ANDANO
Materiál/barva

180-IF

340-IF

400-IF

450-IF

500-IF

700-IF

rozměr skříňky

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

522 951

522 953

522 957

522 961

522 965

522 969

Doporučená baterie
BLANCO VONDA

518 434

Možnost zabudování do roviny
Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

kompozitní krájecí deska
jasan

víceúčelová nerezová miska krájecí deska z bezpečnostního skla

235 906

230 700

227 692
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227 697

BLANCO ANDANO-IF
bez excentru
Nerez, hedvábný lesk
Symfonie v nerezu
• Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
• Celkový moderní dojem díky harmonické souhře
poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně
lesklého povrchu
• Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem
C-overflow® a odtokovým systémem InFino®
– elegantně zabudované, obzvlášť snadné na
údržbu
• Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha
dna
• Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování shora
nebo do roviny
• Možnost dokoupení elegantního příslušenství

340/180-IF

340/180-IF

340/340-IF

400/400-IF

Dřez vlevo

Dřez vpravo

rozměr skříňky

60cm

60cm

80cm

90cm

Hloubka dřezu

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

190/190 mm

Nerez, hedvábný lesk

522 975

522 973

522 981

522 985

Doporučená baterie
BLANCO VONDA

518 434

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ANDANO
Materiál/barva

Možnost zabudování do roviny
Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®,
sada upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

Dovybavovací set
PushControl®

kompozitní krájecí deska
jasan

sklopná mřížka

235 906

525 272

230 700

238 482

155

BLANCO ANDANO-U
s excentrickým ovládáním
Nerez, hedvábný lesk
Symfonie v nerezu
• Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
• Celkový moderní dojem díky harmonické souhře
poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně
lesklého povrchu
• Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem
C-overflow® a odtokovým systémem InFino®
– elegantně zabudované, obzvlášť snadné na
údržbu
• Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha
dna
• Možnost dokoupení elegantního příslušenství

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ANDANO
Materiál/barva

340-U

400-U

450-U

500-U

700-U

rozměr skříňky

40cm

45cm

50cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

522 956

522 960

522 964

522 968

522 972

Doporučená baterie
BLANCO VONDA

518 434

Pro zabudování baterie, excentrického ovládání výpusti, dávkovače do dřevotřískové desky použijte flexibilní těsnící pásek, strana 288

Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti (táhlo,
nutno vyvrtat otvor Ø 14 mm), sada upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

kompozitní krájecí deska
jasan

krájecí deska z bezpečnost- víceúčelová nerezová miska
ního skla

235 906

230 700

227 697
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227 692

BLANCO ANDANO-U
s excentrickým ovládáním
Nerez, hedvábný lesk
Symfonie v nerezu
• Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
• Celkový moderní dojem díky harmonické souhře
poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně
lesklého povrchu
• Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem
C-overflow® a odtokovým systémem InFino®
– elegantně zabudované, obzvlášť snadné na
údržbu
• Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha
dna
• Možnost dokoupení elegantního příslušenství

340/180-U

340/180-U

Dřez vlevo

Dřez vpravo

rozměr skříňky

60cm

60cm

Hloubka dřezu

190/130 mm

Nerez, hedvábný lesk

522 980

340/340-U

500/180-U

500/180-U

400/400-U

Dřez vlevo

Dřez vpravo

80cm

80cm

80cm

90cm

190/130 mm

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

522 978

522 984

522 992

522 990

522 988

Doporučená baterie
BLANCO VONDA

518 434

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ANDANO
Materiál/barva
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Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®
s excentrickým ovládáním výpusti (táhlo,
nutno vyvrtat otvor Ø 14 mm) pro 1 dřez,
sada upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

kompozitní krájecí deska
jasan

krájecí deska z bezpečnost- víceúčelová nerezová miska
ního skla

235 906

230 700

227 697

227 692
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BLANCO ANDANO-U
bez excentru
Nerez, hedvábný lesk
Symfonie v nerezu
• Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
• Celkový moderní dojem díky harmonické souhře
poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně
lesklého povrchu
• Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem
C-overflow® a odtokovým systémem InFino®
– elegantně zabudované, obzvlášť snadné na
údržbu
• Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha
dna
• Možnost dokoupení elegantního příslušenství

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ANDANO
Materiál/barva

180-U

340-U

400-U

450-U

500-U

700-U

rozměr skříňky

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

Nerez, hedvábný lesk

522 952

522 955

522 959

522 963

522 967

522 971

Doporučená baterie
BLANCO VONDA

518 434
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Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

kompozitní krájecí deska
jasan

krájecí deska z bezpečnost- odkap kvalitní plast
ního skla
šedo-černý

235 906

230 700

227 697
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230 734

BLANCO ANDANO-U
bez excentru
Nerez, hedvábný lesk
Symfonie v nerezu
• Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
• Celkový moderní dojem díky harmonické souhře
poloměrů zaoblení v rozích a u dna a hedvábně
lesklého povrchu
• Vysoce kvalitní výbava se skrytým přepadem
C-overflow® a odtokovým systémem InFino®
– elegantně zabudované, obzvlášť snadné na
údržbu
• Velký objem dřezu a maximálně využitelná plocha
dna
• Možnost dokoupení elegantního příslušenství

340/180-U

340/180-U

Dřez vlevo

Dřez vpravo

rozměr skříňky

60cm

60cm

Hloubka dřezu

190/130 mm

Nerez, hedvábný lesk

522 979

340/340-U

500/180-U

500/180-U

400/400-U

Dřez vlevo

Dřez vpravo

80cm

80cm

80cm

90cm

190/130 mm

190/190 mm

190/130 mm

190/130 mm

190/190 mm

522 977

522 983

522 991

522 989

522 987

Doporučená baterie
BLANCO VONDA

518 434

Nerezové
jednodřezy

BLANCO ANDANO
Materiál/barva
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Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®,
sada upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

Dovybavovací set
PushControl®

kompozitní krájecí deska
jasan

sklopná mřížka

235 906

525 272

230 700

238 482
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BLANCO SUPRA-IF/A
s excentrickým ovládáním
Nerez ocel, kartáčovaný
Klasická řada dřezů
• Mnohotvárný program
• S integrovanou lištou pro baterii v pouze jednom
výřezu v pracovní desce
• Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování shora
nebo do roviny
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

400-IF/A

rozměr skříňky

45cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

175 mm

175 mm

175/130 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

523 357

523 362

523 367

Nerezové
jednodřezy

BLANCO SUPRA
Materiál/barva

500-IF/A

340/180-IF/A
Dřez vpravo

Doporučená baterie
BLANCO CARENA

520 766

Možnost zabudování do roviny

Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo), sada upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

víceúčelová nerezová miska víceúčelový nerezový koš

sklopná mřížka

235 906

224 787

238 482
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223 297

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo) pro hlavní dřez,
sada upevňovacích prvků

BLANCO SUPRA-IF/A
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný
Klasická řada dřezů
• Mnohotvárný program
• S integrovanou lištou pro baterii v pouze jednom
výřezu v pracovní desce
• Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování shora
nebo do roviny
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

BLANCO SUPRA
Materiál/barva

400-IF/A

500-IF/A

340/180-IF/A

rozměr skříňky

45cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

175 mm

175 mm

175/130 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

523 358

523 363

523 368

Dřez vpravo

Doporučená baterie
BLANCO CARENA

Nerezové
jednodřezy

520 766

Možnost zabudování do roviny

Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

víceúčelová nerezová miska víceúčelový nerezový koš

odkap kvalitní plast
šedo-černý

235 906

224 787

230 734

223 297
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BLANCO SUPRA-IF
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný

Nerezové
jednodřezy

Klasická řada dřezů
• Mnohotvárný program
• Elegantní IF-plochý okraj pro zabudování shora
nebo do roviny
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

BLANCO SUPRA
Materiál/barva

400-IF

500-IF

340/180-IF

rozměr skříňky

45cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

175 mm

175 mm

175/130 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

523 356

523 361

523 366

Dřez vpravo

Doporučená baterie
BLANCO CARENA

520 766

Možnost zabudování do roviny
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Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil, sada upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

víceúčelová nerezová miska sklopná mřížka

víceúčelový nerezový koš

235 906

224 787

223 297
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238 482

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil, sada
upevňovacích prvků

BLANCO SUPRA-U
s excentrickým ovládáním
Nerez ocel, kartáčovaný
Klasická řada dřezů
• Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
• Pro individuální sestavení hlavních a přídavných
dřezů
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

R60

340-U

400-U

450-U

rozměr skříňky

40cm

45cm

50cm

Hloubka dřezu

175 mm

175 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

518 200

518 202

500-U

340/180-U

340/180-U

Dřez vlevo

Dřez vpravo

60cm

60cm

60cm

175 mm

175 mm

175/130 mm

175/130 mm

518 204

518 206

525 217

525 215

Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S

520 767

Nerezové
jednodřezy

BLANCO SUPRA
Materiál/barva

V dodávce

Volitelné příslušenství

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo, nutno vyvrtat
otvor Ø 14 mm), sada upevňovacích prvků
dva pojezdy TOP

víceúčelový nerezový koš

odkap kvalitní plast
šedo-černý

kryt výpusti CapFlow™

235 906

223 297

230 734

517 666

BLANCO SUPRA 340/180-U
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil s excentrickým
ovládáním výpusti (táhlo, nutno vyvrtat
otvor Ø 14 mm), sada upevňovacích prvků
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BLANCO SUPRA-U
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný
Klasická řada dřezů
• Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
• Pro individuální sestavení hlavních a přídavných
dřezů
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

Nerezové
jednodřezy

R60

BLANCO SUPRA
Materiál/barva

180-U

180-U*

340-U

400-U

450-U

500-U

rozměr skříňky

30cm

30cm

40cm

45cm

50cm

60cm

Hloubka dřezu

130 mm

130 mm

175 mm

175 mm

175 mm

175 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

518 197

518 198

518 199

518 201

518 203

518 205

Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S

520 767
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V dodávce

Volitelné příslušenství

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil, sada upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

víceúčelový nerezový koš

sklopná mřížka

kryt výpusti CapFlow™

235 906

223 297

238 482

517 666
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* BLANCO SUPRA 180-U
multifunkční nerezová miska, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou,
2 x 3 ½‘‘ sítkové ventily, sada upevňovacích prvků

BLANCO SUPRA-U
bez excentru
Nerez ocel, kartáčovaný
Klasická řada dřezů
• Všestranný program s četnými možnostmi kombinací
• Pro individuální sestavení hlavních a přídavných
dřezů
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

R60

BLANCO SUPRA
Materiál/barva

340/180-U

340/180-U

Dřez vlevo

Dřez vpravo

rozměr skříňky

60cm

60cm

80cm

Hloubka dřezu

175/130 mm

175/130 mm

175/175 mm

525 216

525 214

519 716

Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S

520 767

Nerezové
jednodřezy

Nerez ocel,
kartáčovaný

340/340-U

Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 2 x 3 ½‘‘ sítkový ventil, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

víceúčelový nerezový koš

odkapávací vana z kvalitního kryt výpusti CapFlow™
plastu s nerezovou vložkou

235 906

223 297

513 485

517 666
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Geniální: etážový dřez

Silgranitové
jednodřezy

BLANCO ETAGON v SILGRANIT® PuraDur®

Tento nový koncept víceúrovňové-

Využitelnost pojezdů ETAGON, spolu

ho dřezu zvyšuje praktičnost tohoto

s ostatním kompatibilním příslušenstvím

BLANCO dřezu. Díky integrovanému

BLANCO, je tak rozmanitá, jak rozma-

schůdku můžeme dřez využívat současně

nitá jsou přání a požadavky zákazníků.

ve 3 úrovních: ve vlastním dřezu, v úrovni
schůdku a na okraji dřezu - s promyšleným příslušenstvím a chytrými detaily.
Současně spojuje BLANCO ETAGON tuto
funkčnost s vysokou estetikou. Elegantní
tvar rohů a kvalitní vybavení dřezu přepadem C-overflow® a inovovaným, novým
odtokovým systémem BLANCO InFino®,
zušlechťuje celkový obraz kuchyně.
To, co je mimořádné na tomto kon-

K perfektnímu využití na více úrovních.

ceptu, je souhra celkové geometrie
dřezu a pojezdů ETAGON. Vyrobeny
z ušlechtilé oceli, pevně a jistě zapadající do meziúrovně dřezu.

Výběr variant, také v nerezu, bližší informace od
strany č.
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Dostatečně veliká plocha pro baterii poskytuje více
místa nejen pro ni, ale i pro další funkční prvky

BLANCO ETAGON-U
bez excentru, s přísl.
SILGRANIT® PuraDur®
Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu
navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Vhodný pro spodní montáž, obzvlášť pod vysoce
kvalitní pracovní desky

500-U

700-U

rozměr skříňky

60cm

80cm

Hloubka dřezu

200 mm

200 mm

černá

525 887 *

525 891*

526 171*

antracit

522 227

525 167

518 438

šedá skála

522 228

525 168

518 804

aluminium

522 229

525 169

518 439

perlově
šedá

522 230

525 170

520 745

bílá

522 231

525 171

518 441

jasmín

522 232

525 172

518 442

tartufo

522 234

525 174

518 446

kávová

522 236

525 176

518 445

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

Silgranitové
jednodřezy

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

* K dispozici od června 2020
V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½’’
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků

dva pojezdy ETAGON

PushControl® dovybavovací set

kompozitní krájecí deska
jasan

víceúčelová nerezová miska BLANCO SOLON-IF

525 272

230 700

227 689

512 471
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Elegantně puristický program.

Silgranitové
jednodřezy

BLANCO SUBLINE.

Maximální velikost pro spodní montáž.

Rozsáhlý sortiment pro zvláštní poža-

BLANCO SUBLINE je elegantní program

davky. Varianta řady SUBLINE s dělící

pro dřezy v provedení SILGRANIT , nebo

příčkou rozšiřuje její funkčnost. Zatímco

v keramice, který vyhovuje těm nejvyšším

v jedné vaně dřezu necháte okapat zeleni-

nárokům.

nu, ve druhé můžete umýt drobné nádobí.

®

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® - barvy

černá

antracit

šedá skála

aluminium

perlově šedá

bílá

jasmín

béžová
champagne

tartufo

Minimální rádiusy dřezu zajišťují maximální objem a podtrhují tímto puristický

SUBLINE 700-U level je vybaven nízkou

charakter celé designerské linie. Spodní

příčkou, s další úrovní pro odkládání,

montáž zajistí, že se dřez harmonicky

nebo okapávání. Do tohoto prostoru

přizpůsobí každé pracovní desce, což je

skvěle zapadá opční nerezová multifunkč-

nepsaná podmínka v moderní minimalis-

ní miska.

tické kuchyni.

Máte možnost funkčnost dřezů efektivně

BLANCO SUBLINE přesvědčuje nadčaso-

zvýšit za použití příslušenství BLANCO

vou optikou a uživatelskou jednoduchostí,

- jako např. pojezdy TOP, krájecí desky,

jedno jestli v provedení SILGRANIT®,

mřížky do dřezu.

nebo v keramice
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kávová

BLANCO Keramika - barvy

černá

basalt

zářivě bílá
lesklá

magnolie
lesklá

Rozšířený sortiment kuchyňských dřezů

SUBLINE 160-U

SUBLINE 320-U

SUBLINE 320-F

SUBLINE 400-U

SUBLINE 400-F

SUBLINE 340/160-U

SUBLINE 340/160-F

SUBLINE 500-U

SUBLINE 500-F

SUBLINE 500-IF SteelFrame

SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SUBLINE 700-U

SUBLINE 700-U level

SUBLINE 350/350-U

SUBLINE 800-U

SUBLINE 480/320-U

SUBLINE 430/270-U

Silgranitové
jednodřezy

Dřezy - k dispozici v provedení SILGRANIT® PuraDur®

Dřezy - k dispozici v provedení Keramik PuraPlus®

SUBLINE 375-U

SUBLINE 500-U

SUBLINE 350/150-U
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BLANCO SUBLINE-U
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®
Designová řada dřezů pod pracovní desku z
materiálu SILGRANIT® PuraDur®
• Dřez pro zabudování pod pracovní desku, pro
náročné
• Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
• Kompletní systém umožňující rozmanité plánování
s velkými a malými vaničkami
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a
odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• K dostání rozmanité volitelné příslušenství

Silgranitové
jednodřezy

BLANCO SUBLINE
Materiál/barva

160-U

320-U

400-U

500-U

700-U

800-U

rozměr skříňky

30cm

40cm

50cm

60cm

80cm

90cm

Hloubka dřezu

130 mm

190 mm

190 mm

190 mm

190 mm

220 mm

černá

525 981*

525 983*

525 990 *

525 995 *

526 001*

526 005 *

526 171*

antracit

523 396

523 406

523 422

523 432

523 442

523 141

518 438

šedá skála

523 397

523 407

523 423

523 433

523 443

523 142

518 804

aluminium

523 398

523 408

523 424

523 434

523 444

523 143

518 439

perlově
šedá

523 399

523 409

523 425

523 435

523 445

523 144

520 745

bílá

523 400

523 410

523 426

523 436

523 446

523 145

518 441

jasmín

523 401

523 411

523 427

523 437

523 447

523 146

518 442

béžová
champagne

523 402

523 412

523 428

523 438

523 448

523 147

517 591

tartufo

523 403

523 414

523 429

523 439

523 449

523 148

518 446

kávová

523 405

523 415

523 431

523 441

523 451

523 150

518 445

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stranách.

V dodávce

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

dva pojezdy TOP

kompozitní krájecí deska
jasan

sklopná mřížka

krájecí deska z bezpečnost- BLANCO SOLON-IF
ního skla

235 906

230 700

238 482

227 697
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Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

512 471

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

BLANCO SUBLINE-U
bez excentru
SILGRANIT® PuraDur®
Designová řada dřezů pod pracovní desku z
materiálu SILGRANIT® PuraDur®
• Dřez pro zabudování pod pracovní desku, pro
náročné
• Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu
• 2 v 1: dvě vaničky, jeden výřez a jen jedna montáž
• Kompletní systém umožňující rozmanité plánování
se dvěma velkými vaničkami
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a
odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované, obzvlášť snadné na údržbu
• Volitelně: jasanová kompozitní krájecí deska,
skleněná krájecí deska, multifunkční miska, multifunkční koš z nerezu, odkap

700-U Level*

700-U Level

340/160-U

340/160-U

Dřez vlevo

Dřez vpravo

350/350-U

80cm 90x90cm 90x90cm 80cm
60cm
60cm

480/320-U

430/270-U

Dřez vlevo

Dřez vlevo

90cm

80cm

rozměr skříňky

80cm

Hloubka dřezu

200/140 mm

200/140 mm

190/130 mm

190/130 mm

200/200 mm

200/200 mm

200/200 mm

černá

526 003 *

526 004 *

525 985 *

525 986 *

525 987 *

525 993 *

525 991*

526 171*

antracit

523 452

523 538

523 548

523 558

523 574

523 584

523 151

518 438

šedá skála

523 453

523 539

523 549

523 559

523 575

523 585

523 152

518 804

aluminium

523 454

523 540

523 550

523 560

523 576

523 586

523 153

518 439

perlově
šedá

523 455

523 541

523 551

523 561

523 577

523 587

523 154

520 745

bílá

523 456

523 542

523 552

523 562

523 578

523 588

523 155

518 441

jasmín

523 457

523 543

523 553

523 563

523 579

523 589

523 156

518 442

béžová
champagne

523 458

523 544

523 554

523 564

523 580

523 590

523 157

517 591

tartufo

523 459

523 545

523 556

523 565

523 581

523 591

523 158

518 446

kávová

523 461

523 547

523 557

523 567

523 583

523 593

523 160

518 445

V dodávce

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stranách.
* K dispozici od června 2020
V dodávce

Volitelné příslušenství

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

Silgranitové
jednodřezy

BLANCO SUBLINE
Materiál/barva

Systém třídění odpadu

odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 2 x 3 ½’’ sítkový
ventil InFino®, sada upevňovacích prvků
BLANCO SUBLINE 700-U Level*
multifunkční nerezový koš, odtoková sada
s prostorově úspornou trubkou, 3 ½’’
sítkový ventil, sada upevňovacích prvků

víceúčelový nerezový koš

PushControl® dovybavovací set

kompozitní krájecí deska
jasan

sklopná mřížka

BLANCO SOLON-IF

700-U Level*

525 272

230 700

238 482

512 471

BLANCO SUBLINE 700-U Level
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků
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BLANCO SUBLINE-IF/A
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®
SILGRANIT® elegantně obklopen nerezovou ocelí

• Inovativní, jedinečná kombinace materiálů nerez a
SILGRANIT® PuraDur®
• Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu se subtilním plochým IF okrajem
• Elegantně navržená mokrá zóna s integrovanou
plochou pro baterii v pouze jednom výřezu v pracovní
desce
• Pro montáž shora, zejména vhodný do laminovaných
pracovních desek
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a
odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované,
obzvlášť snadné na údržbu
• K dostání rozmanité volitelné příslušenství

BLANCO SUBLINE
Materiál/barva

Silgranitové
jednodřezy

rozměr skříňky

500-IF/A SteelFrame 500-IF/A SteelFrame

60cm

60cm

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

s excentrickým
ovládáním

bez excentru

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

černá

525 999 *

526 000 *

517 593

antracit

524 111

524 113

517 593

bílá

524 112

524 114

517 593

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

kompozitní krájecí deska
jasan

víceúčelová nerezová miska sklopná mřížka

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

235 906

230 700

227 689

520 782
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238 482

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti, sada
upevňovacích prvků

BLANCO SUBLINE-IF
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®
SILGRANIT® elegantně obklopen nerezovou ocelí

• Inovativní, jedinečná kombinace materiálů nerez a
SILGRANIT® PuraDur®
• Nadčasově elegantní, přímočarý design dřezu se subtilním plochým IF okrajem
• Pro montáž shora, zejména vhodný do laminovaných
pracovních desek
• Lze též umístit do roviny s kamennou nebo skleněnou
deskou
• Dobře opticky ladí s vysoce kvalitními sklokeramickými
deskami
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C-overflow® a
odtokovým systémem InFino® – elegantně zabudované,
obzvlášť snadné na údržbu
• K dostání rozmanité volitelné příslušenství

rozměr skříňky

500-IF SteelFrame

60cm

500-IF SteelFrame

60cm

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

s excentrickým
ovládáním

bez excentru

Hloubka dřezu

190 mm

190 mm

černá

525 998 *

525 997 *

517 593

antracit

524 108

524 107

517 593

bílá

524 109

524 110

517 593

Silgranitové
jednodřezy

BLANCO SUBLINE
Materiál/barva

Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být prostor vyříznut ve spodní části pro přepad

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

dva pojezdy TOP

kompozitní krájecí deska
jasan

víceúčelová nerezová miska sklopná mřížka

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

235 906

230 700

227 689

520 782

238 482

odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½‘‘ sítkový ventil InFino® s
excentrickým ovládáním výpusti, sada
upevňovacích prvků
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Montáž do roviny s pracovní deskou

Silgranitové
jednodřezy

Elegantní řešení pro nejvyšší nároky

U montáže do roviny s pracovní deskou
tvoří dřezy a pracovní deska perfektní
funkční celek – bez rušivých hran.
IF-plochý okraj:
• Jeden model, dvě možnosti montáže
• Montáž do roviny s pracovní deskou
• Montáž shora na pracovní desku
(bezpečná a rychlá montáž)

To umožňuje optimální čištění pracovní desky prostřednictvím jednoduchého stírání
např. vody nebo drobků do dřezu. Díky
plynulému spojení dřezu a pracovní desky
se rozšiřuje využitelná pracovní oblast
kolem dřezu.

Montáž do roviny s pracovní deskou:
Optická jednota dřezu a pracovní desky bez
rušivých hran – harmonická a moderní.

Oblíbené dřezy SUBLINE v provedení
SILGRANIT® PuraDur® jsou k dispozici také pro
možnost zabudování do roviny.

Vedle funkčních předností montáže do
roviny s pracovní deskou stojí v popředí
i elegantní vzhled. Moderní, ploché kuchyňské tvary lze obzvlášť dobře realizovat
s dřezy, integrovanými do roviny s pracovní
deskou. To platí ostatně i pro dřezy
s IF-plochým okrajem a pro modely montované pod desku.

Montáž pod okraj pracovní desky:
Téměř plynulá montáž zdola pro moderní a elegantní vzhled.
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Praktické a hygienické: perfektní čištění pracovní
desky prostřednictvím jednoduchého stírání do
dřezu.

barevné
varianty

v dodávce
viz str.

materiál/
model

Dřezy pro montáž do roviny a IF

SILGRANIT® PuraDur®

černá

antracit

šedá skála

aluminium

bílá

jasmín

kávová

78

525 843*

523 193

523 194

523 195

523 196

523 197

523 198

78

525 842*

523 199

523 200

523 201

523 202

523 203

523 204

s dřevěnou krájecí deskou

79

525 847*

523 225

523 226

523 227

523 228

523 229

523 230

se skleněnou krájecí deskou

79

525 846*

523 231

523 232

523 233

523 234

523 235

523 236

s dřevěnou krájecí deskou

80

525 855*

523 483

523 484

523 485

523 486

523 487

523 488

se skleněnou krájecí deskou

80

525 854*

523 489

523 490

523 491

523 492

523 493

523 494

80

525 853*

524 663

524 664

524 665

524 666

524 667

524 668

80

525 852*

524 669

524 670

524 671

524 672

524 673

524 674

s dřevěnou krájecí deskou

81

525 860*

523 520

523 521

523 522

523 523

523 524

523 525

se skleněnou krájecí deskou

81

525 859*

523 526

523 527

523 528

523 529

523 530

523 531

BLANCODELTA II-F

89

525 868**

523 670

523 671

523 672

523 673

523 674

523 675

90

526 043*

523 811

523 813

523 815

523 816

523 817

523 818

90

526 040*

523 832

523 833

523 834

523 836

523 837

523 839

91

526 049*

523 873

523 874

523 875

523 876

523 877

523 878

BLANCO AXIA III 45 S-F
s dřevěnou krájecí deskou
se skleněnou krájecí deskou

BLANCO AXIA III 6 S-F
Dřez vpravo

BLANCO AXIA III 6 S-F
Dřez vlevo
s dřevěnou krájecí deskou
se skleněnou krájecí deskou
BLANCO AXIA III XL 6 S-F

BLANCO ZENAR 45 S-F
Dřez vpravo
bez přísl.
BLANCO ZENAR 45 S-F
Dřez vlevo
bez přísl.
BLANCO ZENAR 5 S-F
Dřez vpravo
bez přísl.

Excentrické ovládání výpusti u všech modelů SILGRANIT® PuraDur® F součástí dodávky
* dostupné od června 2020 / ** K dispozici od srpna 2020
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Silgranitové
jednodřezy

BLANCO AXIA III 5 S-F

barevné
varianty

v dodávce
viz str.

materiál/
model

Dřezy pro montáž do roviny a IF

SILGRANIT® PuraDur®

černá

antracit

šedá skála

aluminium

bílá

jasmín

kávová

93

526 068*

523 902

523 903

523 904

523 905

523 906

523 908

93

526 065*

523 924

523 926

523 928

523 929

523 931

523 933

s dřevěnou krájecí deskou

94

526 056*

524 082

524 083

524 084

524 085

524 087

524 097

se skleněnou krájecí deskou

94

526 055*

524 098

524 099

524 100

524 101

524 102

524 103

BLANCO ELON XL 6 S-F

101

525 884*

524 854

524 855

524 856

524 857

524 858

524 859

BLANCO DALAGO 45-F

105

525 870*

517 166

518 847

517 167

517 169

517 658

517 171

BLANCO DALAGO 5-F

105

525 872*

518 530

518 849

518 531

518 532

518 533

518 536

BLANCO DALAGO 6-F

105

525 875*

514 773

518 851

514 770

514 771

517 657

515 095

BLANCO DALAGO 8-F

105

525 878*

516 639

518 853

516 640

516 644

517 656

516 645

BLANCO SUBLINE 320-F

170

525 982*

523 416

523 417

523 418

523 419

523 420

523 421

BLANCO SUBLINE 400-F

170

525 988*

523 475

523 495

523 496

523 497

523 498

523 499

BLANCO SUBLINE 500-F

170

525 994*

523 532

523 533

523 534

523 535

523 536

523 537

BLANCO SUBLINE 340/160-F

171

525 984*

523 568

523 569

523 570

523 571

523 572

523 573

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
Dřez vpravo
bez přísl.
BLANCO ZENAR XL 6 S-F

Silgranitové
jednodřezy

Dřez vlevo
bez přísl.
BLANCO ZENAR XL 6 S-F
DampfgarPlus

* K dispozici od června 2020
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Geniální řešení: etážový dřez.

Tento koncept BLANCO několi-

Možnosti použití pojezdů ETAGON

Dřezy BLANCO ETAGON v keramickém

ka funkčních úrovní promění va-

společně s běžným domácím nebo

provedení PuraPlus® jsou k dispozici

ničku v plnohodnotný dřez.

dokonale sladěným příslušenstvím

pro spodní nebo

Integrovaná úroveň umožňuje využi-

BLANCO jsou stejně rozmanité jako

vestavnou montáž.

tí vaničky paralelně na třech úrovních:

požadavky a zvyklosti uživatelů.

Keramické
jednodřezy

BLANCO ETAGON v keramickém provedení PuraPlus®.

v samotné vaničce, v meziúrovni a na
okraji vaničky – s promyšleným příslušenstvím a sofistikovanými detaily.
BLANCO ETAGON přitom kombinuje tuto
funkčnost s vysokou dávkou estetiky.
Elegantní vedení poloměrů a kvalitní
vybavení vaniček skrytým přepadem
C-overflow® a inovativním odtokovým systémem InFino® zušlechtí každý moderní design kuchyně.

Pro dokonalou přípravu na několika úrovních.

K dostání též jako BLANCO ETAGON 6 pro horní
montáž s integrovanou lištou pro baterii.

Velký výběr také v provedení z nerezové oceli.
Bližší informace od strany 149.

ETAGON v různých velikostech a provedeních – k
dispozici také v osvědčeném materiálu SILGRANIT®
PuraDur® (od strany 166).

Mimořádný je tento systémový koncept představující soulad mezi geometrií dřezu a pojezdy ETAGON.
Ty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní
nerezové oceli, doplňují střední úroveň a bezpečně drží na stupínku.
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BLANCO ETAGON 500-U
bez excentru, s přísl.
Keramika PuraPlus®
Geniální řešení: etážový dřez
• Velkorysý etážový dřez s funkčností mycího
centra
• Integrovaný stupínek poskytuje funkční plochu
navíc
• Inovativní koncepce systému s mnohostranně
využitelnými pojezdy ETAGON
• Vysoce kvalitní výbava s přepadem C– overflow®
a odtokovým systémem InFino® – elegantně
zabudované, obzvlášť snadné na údržbu

Povrchová úprava PuraPlus®
nabízí snadnou údržbu

Keramické
jednodřezy

BLANCO ETAGON
Materiál/barva

500-U

rozměr skříňky

60cm

Hloubka dřezu

200 mm

černá

525 155

516 708

basalt

525 154

517 643

zářivě bílá
lesklá

525 149

516 710

magnolie
lesklá

525 150

519 750

V dodávce

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce
2 x nerezový pojezd ETAGON, odtoková
sada s prostorově úspornou trubkou, 3 ½’’
sítkový ventil InFino®, sada upevňovacích
prvků

dva pojezdy ETAGON
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krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z bezpečnost- víceúčelová miska
ního skla

BLANCO SELECT 60/3

514 544

227 699

518 724

226 189

BLANCO SUBLINE-U
bez excentru
Keramika PuraPlus®
Designová řada dřezů pod pracovní desku z
keramiky PuraPlus®
• Maximální velikost dřezu díky nejlepší technologii
výroby a upevnění
• Bez dodatečných nároků na montáž
• Produkt z keramiky s velmi snadnou údržbou
• Nadčasově elegantní, přímočará geometrie dřezu
• Pro skříňku od 60 cm
• Volitelné rozsáhlé příslušenství pro maximálně
funkční využití
• Odtokový systém InFino® – elegantně integrován,
obzvlášť snadný na údržbu
Povrchová úprava
PuraPlus® nabízí snadnou údržbu
BLANCO SUBLINE
Materiál/barva

375-U

350/150-U

R18

500-U

Dřez vlevo

rozměr skříňky

45cm

60cm

60cm

Hloubka dřezu

185 mm

185/130 mm

185 mm

černá

523 732

523 747

523 740

516 708

basalt

523 731

523 746

523 739

517 643

zářivě bílá
lesklá

523 726

523 741

523 733

516 710

magnolie
lesklá

523 727

523 742

523 734

519 750

Keramické
jednodřezy

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stranách.

Volitelné příslušenství

V dodávce
odtoková sada s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½’’ sítkový ventil InFino®, sada
upevňovacích prvků

krájecí deska z masivního
buku

krájecí deska z bezpečnost- Sklopná mřížka
ního skla

514 544

227 699

238 482

ovládací knoflík táhla kulatý,
mosaz, pochromováno,
vysoký lesk
221 339

BLANCO SUBLINE 350/150-U
odtoková sada s prostorově úspornou trubkou, 3½’’ a 1 ½’’ sítkový ventil InFino®,
sada upevňovacích prvků
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Dřezy pod desku BLANCO SUBLINE –
příklady plánování
Individuální plánování a kombinace různých hlavních dřezů a přídavných vaniček
SILGRANIT® PuraDur®
60 cm spodní skříňky

SUBLINE 320-U

70 cm spodní skříňky

SUBLINE 160-U

+

+

SUBLINE 400-U

odtokové
propojení
225 088

80 cm spodní skříňky

Keramické
jednodřezy

SUBLINE 500-U

+

odtokové
propojení
225 088

+

+

+

SUBLINE 400-U

odtokové
propojení
225 088

SUBLINE 500-U

SUBLINE 320-U

+

odtokové
propojení
225 088

+

+

odtokové
propojení
225 088

odtokové
propojení
225 088

SUBLINE 375-U

+

+

odtokové
propojení
225 088

120 cm spodní skříňky

+

SUBLINE 500-U

+

SUBLINE 500-U

SUBLINE 500-U

SUBLINE 400-U

+

SUBLINE 375-U

120 cm spodní skříňky

+

120 cm spodní skříňky
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odtokové
propojení
225 088

SUBLINE 320-U

100 cm spodní skříňky

+

SUBLINE 375-U

100 cm spodní skříňky

SUBLINE 320-U

+

SUBLINE 160-U

+

SUBLINE 320-U

90 cm spodní skříňky

SUBLINE 400-U

90 cm spodní skříňky

80 cm spodní skříňky

SUBLINE 160-U

+

Keramika

odtokové
propojení
225 088

+

SUBLINE 500-U

+

odtokové
propojení
225 088

SUBLINE 500-U

+

odtokové
propojení
225 088

Rady pro keramiku:
− minimální hloubka otvoru pro hmoždinku 15 mm
− minimální síla pracovní desky 25 mm
− maximální přesah pracovní desky 5 mm

Dokonalé baterie. Překvapivé funkce.
Chytrá řešení.
Technologie zítřka: baterie Smart BLANCO.

Vítejte v budoucnosti kuchyňských

Volume

baterií!

Chytré baterie

BLANCO zahajuje novou éru s inovativní produktovou řadou baterií Smart.
Produktová řada Smart je zaměřena na
zcela specifické potřeby v kuchyni. Jinými
slovy: každá z baterií pomáhá řešit jiný
běžný problém.
Moderní baterie budoucnosti s ideálním
řešeními pro každodenní použití v kuchy-

BLANCO EVOL-S Volume.
Funkce odměrky od strany 187.

ni. Nezaměnitelné, fascinující a kvalitní

Senso

produkty, které přesvědčí silnými argu-

Filter

menty. Tomu se říká chytré řešení.

BLANCO SOLENTA-S Senso.

Filtrační systémy BLANCO.

Bezkontaktní ovládání díky funkci start-

Filtrační systémy a vhodné baterie od

-stop od strany 190.

strany 183.
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Rychlý přehled baterií BLANCO Smart

•
•

str. 186

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Páčka vlevo

•
•

Bezkontaktní ovládání

•

Funkce odměrky

•

Filtrační systém

•

Speciální funkce

•

•
•

•

•

•

Chytré baterie

BLANCO TRIMA Filter

•

•

str. 191-192 •

BLANCO SOLENTA-S Senso

PVD*

str. 185
str. 184

Galvanické
BLANCO FONTAS II Filter
BLANCO FONTAS-S II Filter

nerezová povrchová úprava
Ultra Resist

str. 188-189 •

BLANCO EVOL-S Volume

chrom

ND

Funkce ploch

HD

Výsuvná/vyjímatelná sprška

Model baterií

Výsuvné/vyjímatelné raménko

Segment baterií

Raménko

PROFESSIONAL
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INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

SPECIAL

PVD povrch vzniká metodou působení páry ve vakuu za působení nerezových částic.

Filtrovaná voda: Vylepšená chuť.

Chytré baterie

Filtrační systémy BLANCO: zušlechtěná pitná voda díky
vysoce kvalitní technologii BWT filtrů.

Čerstvý doušek vody může chutnat
opravdu lahodně!
A když je opravdu žízeň, není nic lepšího.
Ale i při výrobně dobrého čaje, vlastní
sodovky nebo kostek ledu se chceme
spolehnout na vysokou kvalitu vody.
Velmi vhodné jsou k tomu baterie Smart
BLANCO FONTAS-S II Filter a FONTAS II
a TRIMA Filter.

Hygienické: FONTAS II a FONTAS-S II jsou vybaveny odděleným vedením vody a samostatným
raménkem pro filtrovanou vodu.

Vysoce kvalitní vícestupňový filtr BWT pro redukci
tvorby vodního kamene a zlepšení chuti. Vysoká
kapacita filtru navíc umožňuje delší životnost.
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SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II
Filter
kovový povrch
Filtrovaná voda. Vylepšená chuť.
• Unikátní baterie 3 v 1: filtrovaná i nefiltrovaná
voda z jednoho výsuvného raménka
• Samostatná ovládací páčka: studená/teplá voda
vpravo, filtrovaná voda vlevo
• Hygienické: oddělené vedení vody a samostatné
raménko pro filtrovanou vodu
• Vysoce kvalitní vícestupňový filtr BWT pro redukci
tvorby vodního kamene a zlepšení chuti
• Dlouhá životnost díky vysoké kapacitě filtru
• Průtokoměr pro
přesnou indikaci
kapacity filtru
BLANCO FONTAS-S kovový povrch
II Filter
chrom
525 229 tlaková

Nerez imitace UltraResist
525 230 tlaková

V dodávce
filtrační hlava

Digitální průtokoměr

Chytré baterie

filtrační kartuše

+

Č. 525273
Objednání filtrační kartuše:
https://eshop.ancor.cz/blanco-filtracni-kartus

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

BLANCO SELECT Compact 60/2

128 434

523 020
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- Samostatná hubice pro filtrovanou vodu a smíšená voda (studená/teplá)
- Otočné raménko 180°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8‘‘ maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových
dřezů
- Certifikace LGA
- Vysoce kvalitní filtrační systém od BWT, který se skládá z filtrační hlavy a vícestupňové
filtrační vložky
- Průtokoměr s indikátorem zbytkové kapacity filtru

SPECIAL

BLANCO FONTAS II Filter
kovový povrch
Filtrovaná voda. Vylepšená chuť.
• Baterie 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda z
jedné baterie
• Samostatná ovládací páčka: studená/teplá voda
vpravo, filtrovaná voda vlevo
• Hygienické: oddělené vedení vody a samostatné
raménko pro filtrovanou vodu
• Vysoce kvalitní vícestupňový filtr BWT pro redukci
tvorby vodního kamene a zlepšení chuti
• Dlouhá životnost díky vysoké kapacitě filtru
• Průtokoměr pro přesnou indikaci kapacity filtru

BLANCO FONTAS
II Filter

kovový povrch
chrom
525 227 tlaková

Nerez imitace UltraResist
525 228 tlaková

V dodávce
filtrační hlava

Digitální průtokoměr

Chytré baterie

filtrační kartuše

+

Č. 525273
Objednání filtrační kartuše:
https://eshop.ancor.cz/blanco-filtracni-kartus

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

BLANCO SELECT Compact 60/2

128 434

523 020

- Samostatná hubice pro filtrovanou vodu a smíšená voda (studená/teplá)
- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8‘‘ maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových
dřezů
- Certifikace LGA
- Vysoce kvalitní filtrační systém od BWT, který se skládá z filtrační hlavy a vícestupňové
filtrační vložky
- Průtokoměr s indikátorem zbytkové kapacity filtru
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SPECIAL

BLANCO TRIMA Filter
kovový povrch
Filtrovaná voda. Vylepšená chuť.
• Baterie 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda z
jedné baterie
• Samostatná ovládací páčka: studená/teplá voda
vpravo, filtrovaná voda vlevo
• Hygienické: oddělené vedení vody a kombinované raménko pro filtrovanou vodu
• Vysoce kvalitní vícestupňový filtr BWT pro redukci
tvorby vodního kamene a zlepšení chuti
• Dlouhá životnost díky vysoké kapacitě filtru
• Průtokoměr pro přesnou indikaci kapacity filtru

BLANCO TRIMA
Filter

kovový povrch
chrom
525 231 tlaková

V dodávce
filtrační hlava

Digitální průtokoměr

Chytré baterie

filtrační kartuše

+

Č. 525273
Objednání filtrační kartuše:
https://eshop.ancor.cz/blanco-filtracni-kartus

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

BLANCO SELECT Compact 60/2

128 434

523 020
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- Kombinovaná hubice pro filtrovanou vodu a smíšená voda (studená/teplá)
- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8‘‘ maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových
dřezů
- Certifikace LGA
- Vysoce kvalitní filtrační systém od BWT, který se skládá z filtrační hlavy a vícestupňové
filtrační vložky
- Průtokoměr s indikátorem zbytkové kapacity filtru

Množství vody podle potřeby.

Chytré baterie

BLANCO EVOL-S Volume s precizní funkcí odměrky.

Dokonalost je to, když všechno přesně funguje.
Tak jako s baterií EVOL-S Volume BLANCO.
Díky integrované funkci odměrky dodává
EVOL-S Volume vždycky přesně požadované množství vody, které si můžete
individuálně nastavit pomocí precizního
otočného knoflíku a intuitivního dotykového ovládání.
Ať už připravujete těsto na pizzu, vyrábíte
želé nebo kostky ledu, EVOL-S Volume
BLANCO je ideální baterií Smart, pokud
jde o odměřování přesného množství

Pohodlné nastavení: 100 ml, 450 ml nebo 2 litry
vody – přesné množství vody lze kdykoli snadno
nastavit otočným knoflíkem.

Intuitivní dotykové ovládání: klepnutím na levou
páčku vyteče z baterie nastavené množství vody.

vody.
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SPECIAL

BLANCO EVOL-S Volume
Páčka vlevo
kovový povrch
Množství vody podle potřeby
• Funkce odměrky s pohodlným nastavením přesného množství vody díky preciznímu otočnému
knoflíku
• Šetrné k životnímu prostředí: spotřeba vody založená na skutečné potřebě s intuitivním dotykovým ovládáním
• Dynamic Flow Control: inteligentní řízení průtoku
vody
• Výsuvná sprška v kvalitním kovovém provedení
• Verze s páčkou
vlevo, perfektně
přizpůsobeno
umístění dřezu
BLANCO EVOL-S kovový povrch
Volume ovládací páčka vlevo
chrom
525 212 tlaková

Chytré baterie

Nerez imitace UltraResist
525 213 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920
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- Otočné raménko 180°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 610 mm a s 3/8‘‘ maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Řídicí jednotka s napájecím přípojem
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových
dřezů
- Průtok: 7,5 l / min při tlaku 3 bar (vodou šetřící kuchyňskou bateriipodle DIN EN 817)
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody
podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována

SPECIAL

BLANCO EVOL-S Volume
Páčka vpravo
kovový povrch
Množství vody podle potřeby
• Funkce odměrky s pohodlným nastavením přesného množství vody díky preciznímu otočnému
knoflíku
• Šetrné k životnímu prostředí: spotřeba vody založená na skutečné potřebě s intuitivním dotykovým ovládáním
• Dynamic Flow Control: inteligentní řízení průtoku
vody
• Výsuvná sprška v kvalitním kovovém provedení
• K dodání také s
páčkou vlevo: perfektně přizpůsobeno umístění dřezu
BLANCO EVOL-S kovový povrch
Volume Páčka vpravo
chrom
525 210 tlaková

Chytré baterie

Nerez imitace UltraResist
525 211 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920

- Otočné raménko 180°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 610 mm a s 3/8‘‘ maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Řídicí jednotka s napájecím přípojem
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových
dřezů
- Průtok: 7,5 l / min při tlaku 3 bar (vodou šetřící kuchyňskou bateriipodle DIN EN 817)
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody
podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována
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Senzorová technologie v novém provedení.

Chytré baterie

BLANCO SOLENTA-S Senso s bezkontaktní funkcí start-stop.

Všichni to známe: ať už vyrábíme těsto
na narozeninový dort nebo třeba marinujeme maso na nedělní oběd – v kuchyni
se často stává, že jsou obě ruce plné
nebo špinavé. A jako naschvál přesně ve
chvíli, kdy potřebujeme vodu.
SOLENTA-S Senso od BLANCO ale
dokáže právě v tomto případě inteligentně pomoci a svou inovativní senzorovou
technologií s funkcí start-stop nastavuje
nové standardy: inteligentní pohybový
senzor aktivuje a zastavuje tok vody zcela
bezkontaktně, jako nějakým kouzlem.

190

Díky senzoru s detekcí blízkosti integrovanou
do raménka spršky – reaguje až do 6 cm – je
SOLENTA-S Senso ve své třídě zcela jedinečným
produktem.

Více než snadné ovládání: senzorová technologie
s funkcí start-stop umožňuje spuštění proudu
vody zcela bezkontaktně.

SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso
Páčka vlevo
kovový povrch
Senzorová technologie v novém stylu: start-stop
• Téměř profesionální design s vysokým komfortem
ovládání
• Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop
se senzorovou technologií
• Senzor přiblížení v raménku spršky zabraňuje
nechtěnému spuštění
• Baterie s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
a s precizním magnetickým uchycením
• Verze s páčkou vpravo, perfektně přizpůsobeno
umístění dřezu

BLANCO SOLENTA-S kovový povrch
Senso ovládací páčka vlevo
chrom
523 126 tlaková

Chytré baterie

Nerez imitace UltraResist
523 127 tlaková

Doporučujeme:
pro dřezy umístěné vpravo od armatury je vhodná verze s páčkou
vlevo

Nedoporučujeme:
verzi s páčkou vlevo u dřezů s vanou vlevo od baterie.
Může docházet k nežádoucímu spouštění.

Předpřipravené pro síťový adaptér s
napojením 230 V

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor průměr 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8“ maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle
EN 1717
- Certifikace DVGW plánována
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SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso
Páčka vpravo
kovový povrch
Senzorová technologie v novém stylu: start-stop
• Téměř profesionální design s vysokým komfortem
ovládání
• Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop
se senzorovou technologií
• Senzor přiblížení v raménku spršky zabraňuje
nechtěnému spuštění
• Baterie s přepínáním mezi dvěma režimy proudu
a s precizním magnetickým uchycením
• K dodání také s páčkou vlevo: perfektně přizpůsobeno umístění
dřezu

BLANCO SOLENTA-S kovový povrch
Senso Páčka vpravo
chrom
522 406 tlaková

Chytré baterie

Nerez imitace UltraResist
522 407 tlaková

Doporučujeme:
pro dřezy umístěné vlevo od armatury je vhodná verze s páčkou
vpravo

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434
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Nedoporučujeme:
verzi s páčkou vpravo u dřezů, které se nacházejí vpravo od
baterie.
Může docházet k nežádoucímu spouštění.

Předpřipravené pro síťový adaptér s
napojením 230 V

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice s délkou 450 mm a 3/8“ maticí pro snadnou a bezpečnou
montáž
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Patentovaný perlátor výrazně zabrání usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tím zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle
EN 1717
- Certifikace DVGW plánována

BLANCO Kuchyňské baterie
Kvalita a funkčnost do posledního detailu

CERT

Certifikovaná kvalita

Nádherný design

Perfektní soulad

Kuchyňské baterie BLANCO jsou

Díky nádhernému tvaru a nespočetným

Dřezy a baterie jsou barevně v perfektním

testované a certifikované. Díky tomu

designovým oceněním upoutají baterie

souladu. Barevné provedení baterií se

nabízí ten nejvyšší standard na trhu.

BLANCO v každé kuchyni.

opticky hodí ke každému dřezu.

Vysoce kvalitní komponenty

Prověřené komponenty

Komfortní ovládání

Všechny součástky BLANCO baterií jsou

BLANCO baterie podléhají přísným

Lehce ovladatelná a precizní mecha-

vyrobeny z vysoce kvalitních a zdravotně

testům a nabízejí díky tomu maximální

nika zaručuje komfort při každodenním

nezávadných materiálů.

bezpečnost a zdravotní nezávadnost.

používání a zaručuje dlouhou životnost.

Komponenty, které jsou v kontaktu
s vodou, jsou zdravotně nezávadné

Baterie

a certifikované.

Keramická těsnění kartuší

Sítko pro zachycení nečistot na

Zpětný ventil

Vysoce kvalitní keramické těsnění kartuší

přívodní hadičce

Díky integrovanému zpětnému ventilu

v bateriích BLANCO zaručuje dlouhou

Sítko pro zachycení nečistot na přívodní

je zabráněno zpětnému nasátí špinavé

životnost a snadné užívání baterie.

hadičce BLANCO chrání baterii před

vody (např. z napuštěného dřezu) zpět do

nečistotami a poškozením. Slouží

vodovodního potrubí.

k prodloužení životnosti baterie.
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Režimy proudu BLANCO.
Porovnání normálního čirého a perlivého proudu.

Normální čirý proud

Perlivý proud

Většina baterií používá jako standardní

s přímočarým a klidným čirým proudem

právě silný perlivý proud s příměsí vzdu-

umožňuje zvířený perlivý proud lepší čiště-

chu. Čirý, originální vodní proud, známý

ní díky příměsi vzduchu.

také pod technickým názvem „laminární“,
je u značky BLANCO označován jako
„čirý proud“.

Stručný přehled předností
typů proudů
Normální čirý proud Perlivý proud
• křišťálově čistý

• smíšený se vzduchem

• tichý

• jemný

• nestříká

• silný

Tento termín zdůrazňuje charakteristické
rysy volného toku vody: čistotu, prů-

BLANCO nabízí v současné době svůj

Sada regulátoru proudu mezi čirým a

zračnost a jemnou sílu. Pokud je silnou

základní sortiment a dovybavení modelů

perlivým pro vysokotlaké baterie

stránkou perlivého proudu jeho dynamika,

řady PANERA-S a AVONA režimem čirého

přesvědčí čirý proud svou přirozeností.

proudu. Velký počet baterií, např. LINUS

Baterie

HD, LINUS-S HD, CANDOR HD nebo
Čirý proud zaujme na první pohled svou

BLANCOCULINA-S Mini HD, lze rychle a

křišťálovou čistotou, tichým tokem a také

snadno dovybavit sadou regulátorů prou-

tím, že nestříká nikde kolem. Jeho tichý,

du (čirý a perlivý), pro vysokotlaké baterie

neturbulentní tok minimalizuje rozstřik a

(č. výr. 521 746). Před zakoupením sady

rozprašování vody. Výsledek: méně skvrn

regulátorů proudu BLANCO doporu-

po zaschlých kapkách vody, méně otírání,

čujeme ověřit kompatibilitu u příslušné

větší čistota baterie a dřezu. Ve srovnání

technické zákaznické podpory.
Č. výr. 521 746
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Kuchyňské baterie - rychlý přehled

povrchová úprava

str. 254 •
str. 254 •

BLANCO AMBIS
BLANCO AMBIS-S

str. 212 •
str. 212 •

•

BLANCO ANTAS
BLANCO ANTAS-S

str. 236 •
str. 234-235 •

•
•

BLANCO AVONA
BLANCO AVONA-S

str. 224 •
str. 223 •

BLANCO CANDOR
BLANCO CANDOR-S

str. 213 •
str. 213 •

BLANCO CARENA
BLANCO CARENA-S
BLANCO CARENA-S Vario

str. 226 •
str. 226 •
str. 225 •

•

str. 256 •

BLANCOCULINA-S
BLANCOCULINA-S Duo
BLANCOCULINA-S mini

str. 205 •
str. 206 •
str. 207 •

BLANCO DARAS
BLANCO DARAS-S

str. 244 •
str. 243 •

BLANCO DARAS-F
BLANCO DARAS-S-F

str. 258 •
str. 258 •

•

páčka vlevo

Instalace před okno

Novinka
černá matná

Keramika-Look

SILGRANITR®-Look

nerez matný

nerez hedvábný lesk

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

nerez kartáčovaný

nerez imitace UltraResist

mangan

mosaz kartáčovaná

•
•

•

•

Barva

Nerez masiv

•
•

•

PROFESSIONAL

PVD povrch vzniká metodou působení páry ve vakuu za působení nerezových částic.

nerez imitace

výsuvná sprcha

•

str. 229 •
str. 201, 228 •

BLANCO CORESSA-F

•

•
•
•

•

PVD

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

INDIVIDUAL

Baterie

BLANCO ALTA-F Compact
BLANCO ALTA-S-F Compact

BLANCO CATRIS-S
BLANCO CATRIS-S Flexo Novinka

•
•

chrom

str. 221 •
str. 219 •
str. 220 •

výsuvná sprcha s přepínáním

BLANCO ALTA Compact
BLANCO ALTA-S Compact
BLANCO ALTA-S Compact Vario

Výtokové ramínko

Model

ND-beztlaková

HD-tlaková

Baterie dle segmentu

galvanická

•

•
•

•

•
•
•

•
•

MODERN

CLASSIC

SPECIAL
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Kuchyňské baterie - rychlý přehled

povrchová úprava

BLANCO ELOSCOPE-F II

str. 251 •

•

BLANCO FONTAS II
BLANCO FONTAS-S II Novinka

str. 248 •
str. 247 •

•

BLANCO KANO
BLANCO KANO-S

str. 238 •
str. 237 •

•

BLANCO LANORA
BLANCO LANORA-S

str. 214 •
str. 214 •

BLANCO LARESSA-F

str. 255 •

•

BLANCO LINEE
BLANCO LINEE-S

str. 209 •
str. 208 •

•

str. 202, 218 •
str. 202, 215-217 •
str. 215 •

Baterie

BLANCO LINUS
BLANCO LINUS-S
BLANCO LINUS-S Vario

PROFESSIONAL
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BLANCO LINUS-F
BLANCO LINUS-S-F

str. 253 •
str. 253 •

BLANCO LIVIA-S

str. 222 •

BLANCO MIDA
BLANCO MIDA-S

str. 240 •
str. 239 •

BLANCO MILA
BLANCO MILA-S

str. 241 •
str. 241 •

INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

páčka vlevo

•
•

•
•

•

•

Instalace před okno

Novinka
černá matná

Keramika-Look

SILGRANITR®-Look

nerez matný

•
•

•

•

nerez hedvábný lesk

•

•
•

•

•
•

nerez kartáčovaný

•

•

•

Barva

Nerez masiv

nerez imitace UltraResist

PVD

mangan

mosaz kartáčovaná

nerez imitace

chrom

výsuvná sprcha s přepínáním

výsuvná sprcha

Výtokové ramínko

Model

ND-beztlaková

HD-tlaková

Baterie dle segmentu

galvanická

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

SPECIAL

PVD povrch vzniká metodou působení páry ve vakuu za působení nerezových částic.

Kuchyňské baterie - rychlý přehled

povrchová úprava

BLANCO MILI

str. 242 •

BLANCO PANERA-S

str. 227 •

•

BLANCO SOLENTA-S

str. 204 •

•

BLANCO SORA

str. 249 •

BLANCO TIVO
BLANCO TIVO-S

str. 231 •
str. 230 •

•
•

•

BLANCO TIVO-F
BLANCO TIVO-S-F

str. 257 •
str. 257 •

•
•

•

BLANCO TRADON

str. 245 •

•

•

BLANCO TRIMA

str. 249 •

•

•

BLANCO VIU-S Novinka

str. 210 •

BLANCO VONDA

str. 211 •

BLANCO ZENOS
BLANCO ZENOS-S

str. 233 •
str. 232 •

PROFESSIONAL

PVD povrch vzniká metodou působení páry ve vakuu za působení nerezových částic.

•
•

•

•
•

•

INDIVIDUAL

páčka vlevo

Instalace před okno

Novinka
černá matná

Keramika-Look

•

•

•
•

•

•

•

•

SILGRANITR®-Look

nerez matný

nerez hedvábný lesk

nerez kartáčovaný

nerez imitace UltraResist

mangan

mosaz kartáčovaná

•

•

•

•

•

•

•

Barva

Nerez masiv

•

•

•
•

PVD

Baterie

•

nerez imitace

chrom

výsuvná sprcha s přepínáním

výsuvná sprcha

Výtokové ramínko

Model

ND-beztlaková

HD-tlaková

Baterie dle segmentu

galvanická

•

•
•

•
•

MODERN

CLASSIC

SPECIAL
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Program pro každý požadavek
Atraktivní nabídka povrchových provedení

Ochranný štít pro dlouhodobou eleganci - Nerez imitace UltraResist
byl vyvinut metodou působení páry ve vakuu za působení hodnotných nerezových částic (technologie PVD).
Jedná se o extrémně pevnou povrchovou úpravu, odolnou proti oxidaci.
Harmonický půvab nerezi si uchovává svojí eleganci, přičemž je ještě znatelně odolnější. Armatury v provedení nerez imitace
UltraResist spolu s nerezovým dřezem barevně perfektně ladí.

Nerezové dřezy přírodní lesk / kartáčovaný
povrch dřezu

baterie

baterie

baterie

baterie

nerez

nerez kartáčovaný

nerez imitace
UltraResist

nerez imitace

chrom

nerezové dřezy
povrch dřezu

baterie

povrch dřezu

baterie

povrch dřezu

baterie

nerez kartáčovaný

nerez kartáčovaný

nerez hedvábný lesk

nerez hedvábný lesk

nerez Durinox®

nerez kartáčovaný

SILGRANIT®-dřezy
baterie

povrch dřezu

baterie

povrch dřezu

baterie

SILGRANIT®

SILGRANIT®-look

SILGRANIT®

mangan

SILGRANIT®

mosaz kartáčovaná

Baterie

povrch dřezu

Keramické dřezy
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povrch dřezu

baterie

povrch dřezu

baterie

povrch dřezu

baterie

keramika

Keramika-Look

keramika

mosaz kartáčovaná

keramika

mangan

BLANCO kuchyňské baterie

PROFESSIONAL
Orientováno na profesionální
požadavky
Ten, kdo hledá vysoce funkční a flexibilní baterie, je zde
správně. Armatury této kategorie se vyznačují velkým akčním
radiusem a designem, který se orientuje na profi-kuchyně.

INDIVIDUAL
Individuální Design
Tato kategorie baterií s rozličným designem, nabízí nepřeberné
množství možností pro Vaší kuchyň. Inovativní tvary baterií
v kombinaci se zajímavou cenou dávají prostor pro individuální
požadavky zákazníků.

MODERN
Moderní řešení pro každý požadavek
Nadčasový sortiment baterií vyznačující se velkou rozmanitostí.
Dřezové baterie, které splňují různé požadavky týkající se tvaru,
výšky, barvy. Pasující k současným trendům v kuchyňském
nábytku.

CLASSIC

Bez ohledu na to, zda mají rovné nebo oblé tvary - tyto oblíbené modely baterií perfektně doplňují prostředí každé kuchyně.
Zákazníky přesvědčují svojí praktičností, funkčností a spolehlivostí.

SPECIAL
Zvláštní funkce a řešení
Tento segment nabízí veliký výběr baterií vyhovujících různým
požadavkům. Ať už je to například požadavek na umístění
baterie před okno a nebo požadavek na další funkce, jako např.
uzavírací ventil.
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Baterie

Klasické modely, oblíbené a osvědčené

Černá matná.
Harmonie kontrastů.

Baterie: BLANCO CATRIS-S Flexo, černá matná

Matný černý povrch BLANCO je nad-

v matné černé barvě lze kombinovat

časově krásný. Homogenní práškové

s různě barevnými dřezy z materiálů

lakování působí svou sytou barvou

SILGRANIT®, keramika nebo nerez.

nevtíravě, a přece je nepřehlédnutelně
fascinující. Baterie, dávkovače saponátu i táhlo v matné černé barvě lze
kombinovat s mnoha dřezy, vaničkami,
pracovními deskami, spodními skříň-

Baterie

kami a mnoha kuchyňskými prvky.
Hedvábně matný vzhled z čisté černé

Dokonalé trio v matné černé: nadčasový
LINUS-S s válcovým dávkovačem mýdla LATO a
sladěným táhlem.

podtrhuje tvar baterie.Design získává
na eleganci. Zvolený odstín lze dobře
kombinovat s kuchyňským náčiním stejné barvy.Sladit lze i dekorativní prvky v
kuchyni i obytném prostoru, jako jsou
židle, stoly, vázy a svítidla.Plné kontrastů, a přece dokonale kombinovatelné:
baterie, dávkovače saponátu i táhlo
Mimořádný povrch: celá plocha matně černá až
do nejmenšího detailu.
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PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo
Mimořádné barvy
Perfektně kombinovaný výkon a styl
• Klasické linie kombinované s poloprofesionálním
designem a náročnou výbavou
• Provedení v černé matné
• Flexibilní černá pryžová hadice nabízí optimální
rádius pohybu
• Sprška s přepínáním, velmi snadné přepínání, dva
druhy proudu
• Komfortní aretace sprchy díky preciznímu magnetickému uchycení
• Díky své malé výšce vhodně kombinovatelné s
horními skříňkami

BLANCO CATRIS-S Mimořádné barvy
Flexo

Baterie

černá matná
525 793 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s opletem z plastových prvků
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazováni vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasáti špinavé
vody podle EN 1717
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MODERN

BLANCO LINUS-S
Mimořádné barvy
Praktická forma i funkce
• Minimalistický design
• Výsuvná sprcha
• Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
• Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz

Volitelně k dispozici:
set - perlátory, čirý/perlivý
proud, se servisním klíčem
pro vysokotlaké baterie

CERT

BLANCO LINUS-S Mimořádné barvy
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8‘‘
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy
zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

140°

černá matná
525 807 tlaková

MODERN

BLANCO LINUS
Mimořádné barvy
Praktická designem i funkčností
• Minimalistický design
• Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
• Rozšířený akční radius díky raménku otočném v
rozsahu 360°

Baterie

Volitelně k dispozici:
set - perlátory, čirý/perlivý
proud, se servisním klíčem
pro vysokotlaké baterie
BLANCO LINUS

Mimořádné barvy
černá matná
525 806 tlaková
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- Jednopáková baterie ½‘‘
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8‘‘
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku
k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

CERT

BLANCO LATO
Mimořádné barvy
Dávkovač
• Nadčasově moderní design
• Provedení v černé matné
• Velmi lehké ovládání
• Pohodlné plnění shora
• Praktické příslušenství k dřezu a baterii

BLANCO LATO

Materiál/barva
černá matná
525 789

- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml

Excentrické ovládání
výpusti
Mimořádné barvy

Baterie

• COMFORT excentrické ovládání výpusti
• Provedení v černé matné
• Komfortní ovládání odtoku tahem
• Vhodné pro InFino i standardní výpustě

Excentrické
ovládání výpusti

Materiál/barva
černá matná
238 688

Požadovaný otvor - minimálně 14 mm
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PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S
kovový povrch
Kvalitní baterie s mnoha funkcemi
• Téměř profesionální design s vysokým komfortem
ovládání
• K dispozici také v nerezové povrchové úpravě
UltraResist
• Komfortní aretace spršky pomocí magnetického
držáku
• Sprška s funkcí snadného přepínání mezi dvěma
režimy proudu z perlivého na sprchu
• Vysoce kvalitní nerezové opláštění hadice: tvarově
stálé, flexibilní a se snadnou údržbou

BLANCO
SOLENTA-S

kovový povrch
chrom
522 404 tlaková

Baterie

Nerez imitace UltraResist
522 405 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s opletem z nerezových prvků
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S
kovový povrch
Ryzí vášeň
• Poutavý design s mimořádnými akcenty
• Subtilní nerezová pružina umožňuje pohodlnou
manipulaci v prostoru dřezu
• Komfortní aretace spršky pomocí magnetického
držáku
• Dva režimy proudu – funkce sprchy opatřena
nopky proti tvorbě vápenných usazenin
• Příjemné, paprskové proudění vody

CERT

BLANCOCULINA-S kovový povrch
chrom
517 597 tlaková

Baterie

nerez imitace
517 598 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Duo
kovový povrch
Systémový design pro profesionální nároky
• Exkluzivní designová baterie
• Perfektně sladěná s dřezy SteelArt bez lišty pro
baterii, zejména BLANCO ATTIKA
• Separátní ovládací prvek k volnému umístění
• Komfortní aretace spršky pomocí magnetického
držáku
• Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy

CERT

BLANCOCULINA-S kovový povrch
Duo
chrom
519 782 tlaková

nerez masiv hedvábný lesk
519 783 tlaková

nerez masiv matný
519 784 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Jsou zapotřebí 2 otvory o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 640 mm a s 3/8” maticí pro
mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního
kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do
nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti
zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

Baterie

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434

Doporučený dávkovač saponátu

BLANCO PIONA
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Doporučené ovládání výpusti
chrom
517 667

chrom
221 339

nerez masiv hedvábný lesk
515 991

nerez masiv hedvábný lesk
222 115

nerez masiv matný
515 992

excentrické ovládání výpusti

nerez masiv matný
222 118

PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Mini
kovový povrch
Ryzí vášeň
• Poutavý design s mimořádnými akcenty
• Subtilní nerezová pružina umožňuje pohodlnou
manipulaci v prostoru dřezu
• Komfortní aretace spršky pomocí magnetického
držáku
• Vhodný zejména v kombinaci s horními skříňkami
• Komfortní jednoproudová sprška

BLANCOCULINA-S kovový povrch
Mini
chrom
519 843 tlaková

Baterie je vybavena magnetickým uchycením spršky.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud a servisní klíč,
pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována
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Baterie

nerez imitace
519 844 tlaková

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Jasné. Nekompromisní. Důsledné.
• Exkluzivní systémový design
• Perfektně sladěná s produkty STEELART, zejména s modely BLANCO CLARON a FLOW-IF
• Nerez s hedvábným leskem: vhodná pro FLOW-IF
a všechny modely CLARON bez lišty pro baterii
• Nerez s hedvábným matem pro CLARON-IF s
lištou pro baterii
• S výsuvnou sprškou ve vysoce kvalitním kovovém
provedení
• Barevné provedení pro
dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z
materiálu SILGRANIT®
CERT

BLANCO LINEE-S

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

chrom
517 591 tlaková

silgranit černá/chrom *
526 171 tlaková

jasmín/chrom
518 442 tlaková
140

nerez masiv hedvábný lesk
517 592 tlaková

antracit/chrom
518 438 tlaková

tartufo/chrom
518 446 tlaková

nerez masiv matný
517 593 tlaková

šedá skála/chrom
518 804 tlaková

kávová/chrom
518 445 tlaková

aluminium/chrom
518 439 tlaková

perlově šedá/chrom
520 745 tlaková

Baterie

silgranit bílá/chrom
518 441 tlaková

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920
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- Otočné raménko o 130 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE
kovový povrch
Jasné. Nekompromisní. Důsledné.
• Exkluzivní systémový design
• Perfektně sladěná s produkty STEELART, zejména s modely BLANCO CLARON a FLOW-IF
• Nerez s hedvábným leskem: vhodná pro FLOW-IF a všechny modely CLARON bez lišty pro
baterii
• Nerez s hedvábným matem pro CLARON-IF s
lištou pro baterii
• Raménko otočné o 360 °

CERT

BLANCO LINEE

kovový povrch
chrom
517 594 tlaková

nerez masiv hedvábný lesk
517 595 tlaková

Baterie

nerez masiv matný
517 596 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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INDIVIDUAL

BLANCO VIU-S
kovový povrch
Pestré jako sám život
• Kompaktní a moderní baterie s flexibilním raménkem
• Vyměnitelné opláštění hadice ve čtyřech akcentních barvách dokonale sladěné s příslušenstvím
pro dřezy SITY
• Pohodlné a bezpečné zavěšení spršky v raménku
• Boční ovládání s energeticky úspornou funkcí
nastavení na „studený start“
• Příjemné, paprskové proudění vody

BLANCO VIU-S

kovový povrch
chrom
524 813 tlaková

Baterie

V dodávce baterie BLANCO VIU-S
jsou další tři návleky na hadice v
barvě kiwi, oranžová a citrónová,
Vaše individuální volba.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434
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- Čtyři vyměnitelné návleky na hadice v barvách kiwi, oranžová, citronová a lávově šedá
(předmontovaná)
- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s textilním opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

INDIVIDUAL

BLANCO VONDA
kovový povrch
Pohodlná obsluha především
• Ergonomická páčka pro přední ovládání
• Důsledné lineární uspořádání
• Konec raménka s černým zvýrazněním a příjemně
změkčeným povrchem
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
• Obzvlášť vhodný pro spodní montáž

CERT

BLANCO VONDA

kovový povrch
chrom
518 434 tlaková

Baterie

nerez masiv kartáčovaný
518 435 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434

- Otočné raménko o 200 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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MODERN

BLANCO AMBIS
kovový povrch
Čistý design, silná elegance
• Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové
oceli, kartáčovaný povrch
• Čistý design pro moderní kuchyně
• Flexibilita a jednoduché používání díky vysokému
raménku

Volitelně k dispozici:
set - perlátory, čirý/perlivý proud,
se servisním klíčem pro vysokotlaké
baterie
BLANCO AMBIS

kovový povrch
nerez masiv kartáčovaný
523 118 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

MODERN

BLANCO AMBIS-S
kovový povrch

Baterie

Čistý design, silná elegance
• Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové
oceli, kartáčovaný povrch
• Čistý design pro moderní kuchyně
• Flexibilita a jednoduché používání díky vysokému
raménku
• Výsuvná hadicová sprška, přepínání režimu od
jemného rozprašování na sprchový proud pomocí
tlačítka

BLANCO AMBIS-S kovový povrch
nerez masiv kartáčovaný
523 119 tlaková
525 124 beztlaková
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- Otočné raménko o 130 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

MODERN

BLANCO CANDOR
kovový povrch
Čistý design, silná elegance
• Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové
oceli, kartáčovaný povrch
• Čistý design pro moderní kuchyně
• Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění
velkých hrnců a váz
• Větší manipulační prostor při zabudování před
stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
• Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start”
• K dispozici také s výsuvnou sprškou
Volitelně k dispozici: sety - perlátory,
čirý/perlivý proud, se servisním klíčem
pro vysokotlaké baterie
BLANCO CANDOR kovový povrch
nerez masiv kartáčovaný
523 120 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

MODERN

BLANCO CANDOR-S
kovový povrch

Baterie

Čistý design, silná elegance
• Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové
oceli, kartáčovaný povrch
• Čistý design pro moderní kuchyně
• Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění
velkých hrnců a váz
• Skrytá výsuvná sprška
• Větší manipulační prostor při zabudování před
stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
• Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start”

BLANCO CANDOR-S kovový povrch
nerez masiv kartáčovaný
523 121 tlaková
525 125 beztlaková

- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450mm a s 3/8” maticí pro
mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního
kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do
nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti
zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována
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MODERN

BLANCO LANORA
kovový povrch
Čistý design, silná elegance
• Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové
oceli, kartáčovaný povrch
• Čistý design pro moderní kuchyně
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
• Větší manipulační prostor při zabudování před
stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
• Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start”
• K dispozici také s výsuvnou sprškou

BLANCO LANORA

kovový povrch
nerez masiv kartáčovaný
523 122 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

MODERN

BLANCO LANORA-S
kovový povrch

Baterie

Čistý design, silná elegance
• Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové
oceli, kartáčovaný povrch
• Čistý design pro moderní kuchyně
• Vysoké výsuvné raménko pro snadné plnění
velkých hrnců a váz
• Větší manipulační prostor při zabudování před
stěnu díky ovládací páčce s neutrálním nastavením ve svislé poloze
• Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start”

BLANCO LANORA-S kovový povrch
nerez masiv kartáčovaný
523 123 tlaková
525 126 beztlaková
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- Otočné raménko o 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450mm a s 3/8” maticí pro
mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního
kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do
nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti
zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

MODERN

BLANCO LINUS-S Vario
kovový povrch
Praktické designem i funkčností
• Minimalistický design
• Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy
proudu
• Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz

CERT

BLANCO LINUS-S kovový povrch
Vario
- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

140°

chrom
518 406 tlaková

MODERN

BLANCO LINUS-S
Páčka vlevo

CERT

BLANCO LINUS-S kovový povrch
ovládací páčka vlevo
chrom
514 016 tlaková

nerez imitace
514 017 tlaková

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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Baterie

kovový povrch
Praktické designem i funkčností
• Snazší obsluha pro leváky, resp. pokud je otvor
na baterii umístěn vlevo od hlavního dřezu
• Minimalistický design
• Výsuvná sprška
• Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz

MODERN

BLANCO LINUS-S
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Praktické designem i funkčností
• Minimalistický design
• Výsuvná sprška
• Vysoce kvalitní nerezové opláštění hadice: tvarově
stálé, flexibilní a se snadnou údržbou
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

CERT

BLANCO LINUS-S kovový povrch
chrom
512 402 tlaková

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

silgranit černá *
526 148 tlaková

jasmín
516 693 tlaková

antracit
516 688 tlaková

tartufo
517 621 tlaková

šedá skála
518 813 tlaková

kávová
516 697 tlaková

512 200 beztlaková
nerez imitace
512 404 tlaková
512 202 beztlaková

140°

nerez masiv kartáčovaný
517 184 tlaková

aluminium
516 689 tlaková

perlově šedá
520 747 tlaková

Baterie

silgranit bílá
516 692 tlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746
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- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

MODERN

BLANCO LINUS-S
Keramik-Look
Praktické designem i funkčností
• Minimalistický design
• Výsuvná sprška
• Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z keramiky BLANCO

CERT

BLANCO LINUS-S Keramik-Look

Keramik-Look

keramika černá
516 708 tlaková

magnolie lesklá
519 750 tlaková

basalt
517 643 tlaková

Baterie

140°

zářivě bílá lesklá
516 710 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

set - perlátory, čirý/perlivý proud se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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MODERN

BLANCO LINUS
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Praktické designem i funkčností
• Minimalistický design
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

CERT

BLANCO LINUS

kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
514 019 tlaková

silgranit černá *
526 149 tlaková

jasmín
516 703 tlaková

antracit
516 698 tlaková

tartufo
517 622 tlaková

šedá skála
518 814 tlaková

kávová
516 707 tlaková

514 020 beztlaková
nerez imitace
514 021 tlaková
514 022 beztlaková
nerez masiv kartáčovaný
517 183 tlaková

aluminium
516 699 tlaková

perlově šedá
520 746 tlaková

Baterie

silgranit bílá
516 702 tlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

218

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

MODERN

BLANCO ALTA-S Compact
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Estetika v kompaktní formě
• Štíhlá baterie v estetickém designu
• Vhodná především ke kompaktním dřezům
• Výsuvná sprška
• Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém
provedení
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

CERT

BLANCO ALTA-S
Compact

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

chrom
515 122 tlaková

silgranit černá/chrom*
526 161 tlaková

jasmín/chrom
515 328 tlaková

antracit/chrom
515 333 tlaková

tartufo/chrom
517 634 tlaková

šedá skála/chrom
518 809 tlaková

kávová/chrom
515 334 tlaková

518 448 beztlaková
nerez imitace
515 123 tlaková

128

aluminium/chrom
515 326 tlaková

perlově šedá/chrom
520 730 tlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory se servisním klíčem pro
vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko o 128 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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Baterie

silgranit bílá/chrom
515 327 tlaková

MODERN

BLANCO ALTA-S Compact
Vario
kovový povrch
Estetika v kompaktní formě
• Štíhlá baterie v estetickém designu
• Vhodná především ke kompaktním dřezům
• Dva režimy proudu – funkce sprchy opatřena
nopky proti tvorbě vápenných usazenin
• Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
• Přepínání na spodní straně sprchy

CERT

BLANCO ALTA-S
Compact Vario

kovový povrch
chrom
518 407 tlaková

Baterie

128

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920
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- Otočné raménko o 128 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

MODERN

BLANCO ALTA Compact
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Estetika v kompaktní formě
• Štíhlá baterie v estetickém designu
• Vhodná především ke kompaktním dřezům
• Raménko v přední části otočné – usnadňuje
plnění lahví
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °
• Barevné provedení v dokonalé harmonii s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

CERT

BLANCO ALTA
Compact

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

chrom
515 120 tlaková

silgranit černá/chrom *
526 162 tlaková

jasmín/chrom
515 318 tlaková

antracit/chrom
515 323 tlaková

tartufo/chrom
517 633 tlaková

šedá skála/chrom
518 810 tlaková

kávová/chrom
515 324 tlaková

518 447 beztlaková
nerez imitace
515 121 tlaková

aluminium/chrom
515 316 tlaková

perlově šedá/chrom
520 729 tlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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Baterie

silgranit bílá/chrom
515 317 tlaková

INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S
kovový povrch
Tradice se snoubí s modernou
• Moderní design s opticky kontrastními prvky
dekoru
• Systémové řešení s vhodným excentrickým ovládáním výpusti a dávkovačem mycího prostředku
• K dispozici v různých povrchových provedeních
• Vysoké raménko v J-tvaru s výsuvnou hadicovou
sprškou
• Obzvlášť vhodný pro spodní montáž a vysoce
kvalitní pracovní desky

CERT

BLANCO LIVIA-S

kovový povrch
chrom
521 288 tlaková

- Otočné raménko o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s textilním opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro
mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního
kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na
nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti
zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Průtok: 8 litrů/minutu při tlaku 3 bary (baterie šetřící vodu podle
DIN EN 817)
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

mangan
521 290 tlaková

broušená mosaz
521 289 tlaková

Baterie

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920

Doporučený dávkovač saponátu

BLANCO LIVIA
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Doporučené ovládání výpusti
chrom
521 291

chrome
521 294

broušená mosaz
521 292

broušená mosaz
521 295

mangan
521 293

excentrické ovládání výpusti

mangan
521 296

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Vzrušující prolínání tvarů
• Vzrušující kombinace oblých a hranatých tvarů
• Kónicky se zužující tělo, jemně stoupající raménko
• Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém
provedení
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO AVONA-S kovový povrch
chrom
521 277 tlaková

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

silgranit černá *
526 170 tlaková

jasmín
521 281 tlaková

antracit
521 278 tlaková

tartufo
521 283 tlaková

šedá skála
521 285 tlaková

kávová
521 284 tlaková

aluminium
521 279 tlaková

perlově šedá
521 286 tlaková

Baterie

silgranit bílá
521 280 tlaková

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920

- Otočné raménko o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována
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INDIVIDUAL

BLANCO AVONA
kovový povrch
Vzrušující prolínání tvarů
• Vzrušující kombinace oblých a hranatých tvarů
• Kónicky se zužující tělo, jemně stoupající raménko

BLANCO AVONA

kovový povrch

Baterie

chrom
521 267 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

MODERN

BLANCO CARENA-S Vario
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Strhující design s mimořádnou funkčností
• Prémiová baterie v kombinaci klasického a moderního stylu
• Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy
proudu
• Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění
velkých hrnců a váz
• Výše umístěná, ergonomická páčka ovládání
• Dvoubarevné provedení – v dokonalém barevném
sladění s dřezy a vaničkami z materiálu
SILGRANIT®

BLANCO CARENA-S kovový povrch
Vario
chrom
521 356 tlaková

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

silgranit černá/chrom *
526 172 tlaková

jasmín/chrom
521 372 tlaková

antracit/chrom
521 358 tlaková

tartufo/chrom
521 376 tlaková

šedá skála/chrom
521 359 tlaková

kávová/chrom
521 378 tlaková

aluminium/chrom
521 360 tlaková

perlově šedá/chrom
521 367 tlaková

Baterie

silgranit bílá/chrom
521 368 tlaková

* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920

- Otočné raménko o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletem
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována
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MODERN

BLANCO CARENA-S
kovový povrch
Strhující design
• Prémiová baterie v kombinaci klasického a moderního stylu
• Skrytá výsuvná sprška
• Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění
velkých hrnců a váz
• Výše umístěná, ergonomická páčka ovládání

CERT

BLANCO CARENA-S kovový povrch
chrom
520 767 tlaková

- Otočné raménko o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletem
- V raménku skrytá sprchová koncovka se zadním
vodicím kolíkem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

MODERN

BLANCO CARENA
kovový povrch

Baterie

Strhující design
• Prémiová baterie v kombinaci klasického a moderního stylu
• Vysoké zaoblené raménko pro snadné plnění
velkých hrnců a váz
• Výše umístěná, ergonomická páčka ovládání

CERT

BLANCO CARENA

kovový povrch
chrom
520 766 tlaková
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S
kovový povrch
Preciznost v nerezu
• Designová baterie s podmanivou elegancí a estetikou materiálu
• Inovativní koncept obsluhy, komfortní vysunování
spršky dopředu
• Přepínání proudu vody z normálního na sprchový
jednoduchým stisknutím tlačítka
• Úspora energie: základní nastavení ovládací páčky na „studený start”
• Opticky perfektně integrované přepínací tlačítko
• Vysoce kvalitní provedení z masivní nerezové
oceli, kartáčovaný povrch

BLANCO PANERA-S kovový povrch

Baterie

nerez masiv kartáčovaný
521 547 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920

- Otočné raménko o 160 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nerezovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 560 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Průtok: 8 litrů/minutu při tlaku 3 bary (baterie šetřící vodu podle DIN EN 817)
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována
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PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo
kovový povrch
Perfektně zkombinovaný výkon a styl
• Klasické linie kombinovány s poloprofesionálním
designem a náročným vybavením
• Flexibilní gumový návlek umožňuje velikou flexibilitu pohybu
• Jednoduché přepínání proudu vody
• Komfortní aretace spršky díky preciznímu magnetickému úchytu
• Díky malé výšce je výborně kombinovatelná s
horními skříňkami
• Také v provedení nerez imitace UltraResist

BLANCO CATRIS-S kovový povrch
Flexo
chrom
525 791 tlaková

Baterie

Nerez imitace UltraResist
525 792 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice z plastu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” matici pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717

PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S
kovový povrch
Úžasně snadné ovládání
• V klasickém Semi-Profi provedení
• Flexibilní raménko (nerezová pružina) s pohyblivou
hadicovou sprškou
• Snadné vyjmutí spršky z držáku
• Vhodný zejména v kombinaci s horními skříňkami
• Sprška přepínatelná (jemné rozprašování a sprcha)

BLANCO CATRIS-S kovový povrch

Baterie

chrom
521 476 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice z plastu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
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MODERN

BLANCO TIVO-S
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Špičkový komfort
• Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
• Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy
proudu
• Vhodná především pro moderní dřezy
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

CERT

BLANCO TIVO-S

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

chrom
517 648 tlaková

antracit/chrom
517 610 tlaková

jasmín/chrom
517 614 tlaková

šedá skála/chrom
518 798 tlaková

tartufo/chrom
517 619 tlaková

aluminium/chrom
517 611 tlaková

kávová/chrom
517 618 tlaková

518 424 beztlaková

perlově šedá/chrom
520 755 tlaková

Baterie

silgranit bílá/chrom
517 613 tlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920
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- Otočné raménko o 120°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

MODERN

BLANCO TIVO
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Špičkový komfort
• Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °
• Vhodná především pro moderní dřezy
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

CERT

BLANCO TIVO

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

chrom
517 599 tlaková

antracit/chrom
517 600 tlaková

jasmín/chrom
517 604 tlaková

šedá skála/chrom
518 800 tlaková

tartufo/chrom
517 609 tlaková

aluminium/chrom
517 601 tlaková

kávová/chrom
517 608 tlaková

518 414 beztlaková

perlově šedá/chrom
520 753 tlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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Baterie

silgranit bílá/chrom
517 603 tlaková

MODERN

BLANCO ZENOS-S
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Jasná funkčnost v nápadném designu
• Výrazný kompaktní design
• Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
• Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
• Rozšířený akční rádius díky výsuvné spršce
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

CERT

BLANCO ZENOS-S kovový povrch
chrom
517 815 tlaková

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

silgranit černá/chrom*
526 165 tlaková

jasmín/chrom
517 823 tlaková

antracit/chrom
517 819 tlaková

tartufo/chrom
517 828 tlaková

šedá skála/chrom
518 784 tlaková

kávová/chrom
517 827 tlaková

517 816 beztlaková

aluminium/chrom
517 820 tlaková

perlově šedá/chrom
520 760 tlaková

Baterie

silgranit bílá/chrom
517 822 tlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746
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- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

MODERN

BLANCO ZENOS
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Jasná funkčnost v nápadném designu
• Výrazný kompaktní design
• Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
• Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

CERT

BLANCO ZENOS

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

chrom
517 801 tlaková

silgranit černá/chrom *
526 166 tlaková

jasmín/chrom
517 809 tlaková

antracit/chrom
517 805 tlaková

tartufo/chrom
517 814 tlaková

šedá skála/chrom
518 783 tlaková

kávová/chrom
517 813 tlaková

517 802 beztlaková

aluminium/chrom
517 806 tlaková

perlově šedá/chrom
520 759 tlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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Baterie

silgranit bílá/chrom
517 808 tlaková

MODERN

BLANCO ANTAS-S
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Malé, kompaktní a mnohostranné
• Přímočarý design v kompaktním provedení
• Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
• Rozšířený akční rádius díky výsuvnému raménku
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

CERT

BLANCO ANTAS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

chrom
515 348 tlaková

silgranit černá/chrom *
526 167 tlaková

jasmín/chrom
515 351 tlaková

516 764 beztlaková

526 169 beztlaková

516 767 beztlaková

antracit/chrom
515 356 tlaková

tartufo/chrom
517 637 tlaková

516 772 beztlaková

517 638 beztlaková

šedá skála/chrom
518 794 tlaková

kávová/chrom
515 357 tlaková

518 795 beztlaková

516 773 beztlaková

140°

aluminium/chrom
515 349 tlaková
516 765 beztlaková
perlově šedá/chrom
520 733 tlaková
520 734 beztlaková
silgranit bílá/chrom
515 350 tlaková

Baterie

516 766 beztlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru
* K dispozici od června 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746
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- Otočné raménko o 140 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA*
- Certifikace DVGW
*pro vysokotlaké provedení

MODERN

BLANCO ANTAS-S
Keramik-Look dvoubarevná
Malé, kompaktní a mnohostranné
• Přímočarý design v kompaktním provedení
• Vhodná především pro malé dřezy
• Rozšířený akční rádius díky výsuvnému raménku
• V trendových, vysoce kvalitních barvách keramiky
BLANCO
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z keramiky BLANCO

CERT

BLANCO ANTAS-S Keramik-Look dvoubarevná
keramika černá/chrom
516 075 tlaková

Keramik-Look dvoubarevná
magnolie lesklá/chrom
519 748 tlaková

basalt/chrom
517 647 tlaková

zářivě bílá lesklá/chrom
516 069 tlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko o 140 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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Baterie

140°

MODERN

BLANCO ANTAS
kovový povrch
Malé, kompaktní a mnohostranné
• Přímočarý design v kompaktním provedení
• Vhodná především pro malé, kompaktní dřezy
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °

CERT

BLANCO ANTAS

kovový povrch
chrom
515 337 tlaková

Baterie

516 103 beztlaková

Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

MODERN

BLANCO KANO-S
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Vysoce atraktivní
• Štíhlá baterie v estetickém designu
• S výsuvnou sprškou
• Vhodná především ke kompaktním dřezům
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 120 °
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO KANO-S

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

chrom
521 503 tlaková

silgranit černá/chrom*
526 174 tlaková

jasmín/chrom
525 041 tlaková

antracit/chrom
525 038 tlaková

béžová champagne/chrom
525 046 tlaková

šedá skála/chrom
525 044 tlaková

tartufo/chrom
525 042 tlaková

aluminium/chrom
525 039 tlaková

kávová/chrom
525 043 tlaková

perlově šedá/chrom
525 045 tlaková

Baterie

silgranit bílá/chrom
525 040 tlaková

* K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko o 120 °
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
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MODERN

BLANCO KANO
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Vysoce atraktivní
• Štíhlá baterie v estetickém designu
• Vhodná především ke kompaktním dřezům
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO KANO

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

chrom
521 502 tlaková

silgranit černá/chrom *
526 175 tlaková

jasmín/chrom
525 031 tlaková

antracit/chrom
525 028 tlaková

béžová champagne/chrom
525 036 tlaková

šedá skála/chrom
525 034 tlaková

tartufo/chrom
525 032 tlaková

aluminium/chrom
525 029 tlaková

kávová/chrom
525 033 tlaková

perlově šedá/chrom
525 035 tlaková

Baterie

silgranit bílá/chrom
525 030 tlaková

* K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434

238

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů

MODERN

BLANCO MIDA-S
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Stylový design
• Jemně zahnuté raménko na štíhlém, rovném těle
• Pro snadné plnění hrnců a váz
• Vhodná především ke kompaktním dřezům
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °
• Výsuvná sprška
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy

BLANCO MIDA-S

kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
521 454 tlaková

silgranit černá *
526 146 tlaková

jasmín
521 458 tlaková

antracit
521 455 tlaková

béžová champagne
521 459 tlaková

šedá skála
521 462 tlaková

tartufo
521 460 tlaková

aluminium
521 456 tlaková

kávová
521 461 tlaková

perlově šedá
521 463 tlaková

Baterie

silgranit bílá
521 457 tlaková

* K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920

- Otočné raménko o 3690 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Sprchová hadice z plastu s nylonovým opletem
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
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MODERN

BLANCO MIDA
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Stylový design
• Jemně zahnuté raménko na štíhlém těle
• Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °

BLANCO MIDA

kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
517 742 tlaková

silgranit černá *
526 145 tlaková

jasmín
519 419 tlaková

antracit
519 415 tlaková

béžová champagne
519 420 tlaková

šedá skála
519 424 tlaková

tartufo
519 422 tlaková

aluminium
519 416 tlaková

kávová
519 423 tlaková

perlově šedá
520 748 tlaková

Baterie

silgranit bílá
519 418 tlaková

* K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s ⅜’’ maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Certifikace LGA

MODERN

BLANCO MILA-S
kovový povrch
Klasické a jasné
• Štíhlé tělo s lineárně probíhajícím raménkem
• S výsuvnou sprškou
• Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °

BLANCO MILA-S

kovový povrch
chrom
519 810 tlaková
521 466 beztlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8‘‘
maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Sériově vybaveno zpětnými ventily a tedy zabezpečeno
proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

MODERN

BLANCO MILA
kovový povrch

Baterie

Klasické a jasné
• Štíhlé tělo s lineárně probíhajícím raménkem
• Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °

BLANCO MILA

kovový povrch
chrom
519 414 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8‘‘
maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
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MODERN

BLANCO MILI
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Komfort s konturou
• Štíhlé tělo s raménkem ve tvaru ‘J‘
• Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO MILI

kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
519 413 tlaková

silgranit černá *
526 159 tlaková

jasmín
523 108 tlaková

antracit
523 103 tlaková

tartufo
523 110 tlaková

šedá skála
523 104 tlaková

kávová
523 111 tlaková

aluminium
523 105 tlaková

perlově šedá
523 106 tlaková

Baterie

silgranit bílá
523 107 tlaková

* K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746
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- Otočné raménko o 360 °
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8‘‘ maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž

CLASSIC

BLANCO DARAS-S
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Oblíbený tvar
• Nadčasově klasická kuchyňská baterie
• Vysoké, dlouhé raménko
• Basic model
• S výsuvnou sprškou
• Vhodná pro malé dřezy
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO DARAS-S kovový povrch
chrom
517 731 tlaková

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

silgranit černá *
526 153 tlaková

jasmín
517 736 tlaková

antracit
517 732 tlaková

béžová champagne
517 737 tlaková

šedá skála
518 792 tlaková

tartufo
517 741 tlaková

aluminium
517 733 tlaková

kávová
517 740 tlaková

519 724 beztlaková

perlově šedá
520 736 tlaková

Upozornění:
BLANCO DARAS-S by neměla být kombinována s keramickými dřezy.
Důvod: nemožnost zajistit 100% utěsnění
otvoru na baterii.
* K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko 90 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8“ matici pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
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Baterie

silgranit bílá
517 735 tlaková

CLASSIC

BLANCO DARAS
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Oblíbený tvar
• Nadčasově klasická kuchyňská baterie
• Vysoké, dlouhé raménko
• Basic model
• Vhodná pro malé dřezy
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °
• Barevné provedení pro dokonalé sladění s barevnými dřezy a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

BLANCO DARAS

kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
517 720 tlaková

silgranit černá *
526 152 tlaková

jasmín
517 725 tlaková

antracit
517 721 tlaková

béžová champagne
517 726 tlaková

šedá skála
518 793 tlaková

tartufo
517 730 tlaková

aluminium
517 722 tlaková

kávová
517 729 tlaková

519 723 beztlaková

perlově šedá
520 735 tlaková

Baterie

silgranit bílá
517 724 tlaková

Upozornění:
BLANCO DARAS-S by neměla být kombinována s keramickými dřezy.
Důvod: nemožnost zajistit 100% utěsnění
otvoru na baterii.
* K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8‘‘ maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Certifikace LGA

CLASSIC

BLANCO TRADON
kovový povrch
Moderní ovládání v tradičním designu
• Klasické provedení
• Obzvlášť vhodné k trendovému rustikálnímu stylu
• Komfortní jednopákové ovládání

BLANCO TRADON kovový povrch
chrom
515 990 tlaková

Baterie

broušená mosaz
520 787 tlaková

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

Set - perlátory, čirý/perlivý proud, se servisním
klíčem pro vysokotlaké baterie

128 434

521 746

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována
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BLANCO filtrační baterie
Jistota a funkčnost

Čistá voda je jedna z částí kvalitního

U filtračních baterií je ovládání toku filtro-

Trojcestné baterie existují - dle mode-

života. K tomu znatelně přispívají i filtrační

vané a nefiltrované vody odděleno.

lu - s odděleným, nebo intergrovaným
výtokem pro normální a filtrovanou vodu.

filtračního systému, který je instalován do

Obě, kvalitou odlišené vody, jsou vedeny

spodní skříňky.

odděleně.

Baterie

baterie BLANCO, za použití obvyklého

BLANCO TRIMA
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BLANCO FONTAS II

BLANCO SORA

SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Unikátní baterie 3 v 1
• Komfortní baterie 3 v 1: filtrovaná i nefiltrovaná
voda z jednoho výsuvného raménka
• Samostatný ovládací prvek: ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, otočná
páčka vlevo pro filtrovanou vodu
• Hygienické: oddělené vedení a vypouštění filtrované a nefiltrované vody
• Integrované raménko pro oba druhy vody včetně
speciálního přepínání režimu proudu
• Povrchové provedení v dokonalém souladu s
dřezy a vaničkami

BLANCO FONTAS-S IIkovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
525 198 tlaková

silgranit černá *
526 158 tlaková

jasmín
525 202 tlaková

Nerez imitace UltraResist
525 199 tlaková

antracit
525 200 tlaková

béžová champagne
525 203 tlaková

šedá skála
525 207 tlaková

tartufo
525 206 tlaková

aluminium
525 201 tlaková

kávová
525 205 tlaková

perlově šedá
525 208 tlaková

Baterie

silgranit bílá
525 204 tlaková

* K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil

vodicí tyč sprchové hadice pro kuchyňské
baterie

128 434

511 920

- Otočné raménko o 180 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš a ventil s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Výsuvné raménko se samostatným výtokem pro filtrovanou a smíšenou vodu (studená/
teplá)
- Pružné připojovací hadice o délce 650 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé
vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována
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SPECIAL

BLANCO FONTAS II
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
3 v 1:filtrovaná voda i běžná teplá a studená
přímo z jedné baterie
• Komfortní baterie 3 v 1: ovládací páčka vpravo pro
směšování studené a teplé vody, otočná páčka vlevo pro
filtrovanou vodu
• Hygienické: oddělené vedení a vypouštění filtrované a
nefiltrované vody
• Úsporné a praktické řešení: díky baterii 3 v 1 nejsou zapotřebí žádné další otvory pro odběr filtrované vody
• Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního přepínáním režimu proudu
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému
o 360 °
• Povrchové provedení v dokonalém souladu k dřezům: barevné
varianty k barevným modelům z
materiálu SILGRANIT® a varianty
UltraResist pro nerezové modely

BLANCO FONTAS II kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look

chrom
523 128 tlaková

silgranit černá *
526 157 tlaková

jasmín
523 132 tlaková

Nerez imitace UltraResist
523 129 tlaková

antracit
523 130 tlaková

béžová champagne
523 133 tlaková

šedá skála
523 137 tlaková

tartufo
523 136 tlaková

aluminium
523 131 tlaková

kávová
523 135 tlaková

perlově šedá
523 138 tlaková

Baterie

silgranit bílá
523 134 tlaková

* K dispozici od srpna 2020
Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA

SPECIAL

BLANCO SORA
kovový povrch
Klasický vzhled, moderní filtrační funkce
• Komfortní baterie 3 v 1: ovládací páčka vpravo
pro směšování studené a teplé vody, otočná
páčka vlevo pro filtrovanou vodu
• Tradičně zhotovené ovládací prvky s jednoznačně
patrnou funkčností
• Možnost oddělené regulace filtrované a nefiltrované vody
• Integrované raménko pro oba druhy vody včetně
speciálního přepínáním režimu proudu
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °

BLANCO SORA

kovový povrch
chrom
520 834 tlaková

broušená mosaz
520 835 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Ventil a kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů

SPECIAL

BLANCO TRIMA
kovový povrch

Baterie

Filtrační baterie v moderním provedení
• Komfortní baterie 3 v 1: ovládací páčka vpravo
pro směšování studené a teplé vody, otočná
páčka vlevo pro filtrovanou vodu
• Tradičně zhotovené ovládací prvky s jednoznačně
patrnou funkčností
• Možnost oddělené regulace filtrované a nefiltrované vody
• Integrované raménko pro oba druhy vody včetně
speciálního přepínáním režimu proudu
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °

BLANCO TRIMA

kovový povrch
chrom
520 840 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Ventil a kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
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Baterie BLANCO
Předokenní řešení s formátem

Prostor před oknem je ideální místo
pro dřez. S BLANCO předokenní baterií je možno bezbariérově
otevřít a zavřít okno a nic tomu
nebude stát v cestě. K dispozici
jsou tři varianty.

Postupně zasouvací baterie
BLANCO ELOSCOPE-F II

s. 251

Baterie

Odložitelné modely
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact

s. 254

BLANCO LINUS-F/-S-F

s. 253

BLANCO TIVO-F/-S-F

s. 257

BLANCO DARAS-F/-S-F

s. 258

Sklopné modely
BLANCO LARESSA-F,
páčka na pravé straně

s. 255

páčka na levé straně

s. 255

BLANCO CORESSA-F,

250

páčka na pravé straně

s. 256

páčka na levé straně

s. 256

SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II
kovový povrch
Zasouvací směšovací baterie v čistém designu
• Čistý, nekompromisní design do kuchyní, jež
ukazují trendy
• Pro montáž před oknem
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
• Snadné zasunutí jednou rukou
• Postačuje minimální vzdálenost 3 cm mezi dřezem a okenním křídlem
• Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a
ovládací páčku (nezávisle na instalačním médiu)

BLANCO
ELOSCOPE-F II

kovový povrch
chrom
516 672 tlaková

360°

BLANCO ELOSCOPE-F II
v předokenní montáži

BLANCO ELOSCOPE-F II v kombinaci s
BLANCO ATTIKA 60/A

Minimální možný odstup středů baterie a
ovládání je 70 mm
Maximální možný odstup středů baterie a
ovládání je 500 mm
Potřebná hloubka montáže BLANCO
ELOSCOPE-F II je 470 mm, jinak může
dojít ke kolizi např. s košovým systémem,
bojlerem atd.
Minimální odstup dřezu a okenního křídla
je 3 cm.

Volitelné příslušenství

filtr pro rohový ventil
128 434

- Zásuvné raménko a otočné o 360 °
- Jsou zapotřebí 2 otvory o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8” maticí pro mimořádně snadnou a
bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována
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Baterie

Upozornění:

BLANCO BLANCO ELOSCOPE-F II
Kombinace s dřezy BLANCO
K montáži armatury na dřez jsou zapotřebí dva otvory pro výtok a ovládání baterie. Pro zhotovení druhého
otvoru existují možnosti dle níže uvedeného přehledu
– = není možné

• = zhotovení otvoru 35mm pro ovládání armatury je možné
•60 = pouze pro spodní skříňky 60 cm
•80 = pouze pro spodní skříňky 80 cm
•oA = pouze, když excentrické ovládání není jako volitelné příslušenství
model dřezu

nerez
zhotovení otvoru
pomocí děrovače
otvorů 35 mm
(při montáži)

SILGRANIT®/
keramika
proražení
předfrézovaných
otvorů
(při montáži)

model dřezu

Baterie

ovládání armatury ovládání armatury
vpředu vzadu
vpředu vzadu

nerez
zhotovení otvoru
pomocí děrovače
otvorů 35 mm
(při montáži)

SILGRANIT®/
keramika
proražení
předfrézovaných
otvorů
(při montáži)

ovládání armatury ovládání armatury
vpředu vzadu
vpředu vzadu

BLANCO ADON XL 6 S

–

–

–

–

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

–

–

–

–

BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A

–

–

–

–

BLANCO LEMIS 8-IF / 8 S-IF

–

–

–

–

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400/400-IF/A

–

–

–

–

BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S

–

–

–

–

BLANCO AXIA III 45 S / 5 S

–

–

–

–

BLANCO LEXA 6 S

–

–

BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S

–

–

–

–

BLANCO LEXA 9 E

–

–

–

•

BLANCO AXIA III 6 S-F / XL 6 S-F

–

–

–

–

BLANCO MAGNAT

•

–

–

–

BLANCO AXIS III 45 S-IF

–

–

–

–

BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S

–

–

–

–

BLANCO AXIS III 5 S-IF / 6 S-IF

–

–

–

–

BLANCO METRA 6 / 6 S

–

–

•

•

BLANCO AXON II 6 S

–

–

–

–

BLANCO METRA 8 S

–

–

•

–

BLANCO COLLECTIS 6 S

–

–

–

–

BLANCO METRA 9

–

–

–

•

BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6

–

–

–

•

BLANCO METRA XL 6 S

–

–

–

–

BLANCODANA 45 / 6

–

•

–

–

BLANCO PALONA 6

–

–

–

–

BLANCODELTA

–

•

–

–

BLANCO PLEON 5, 6

–

–

–

•

BLANCODELTA II

–

–

–

–

BLANCO PLEON 6 Split

–

–

–

–

BLANCO ELON 45 S / XL 6 S / XL 8 S

–

–

–

–

BLANCO PLUS 45 S

–

–

–

–

BLANCO ETAGON 500-IF/A / 700-IF/A

–

–

–

–

BLANCO RONDOVAL 45

–

•

–

–

BLANCO ETAGON 6 / 8

–

–

–

•

BLANCO SITY XL 6 S

–

–

–

–

BLANCO ETAGON 6 (keramika)

–

–

–

–

BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S

–

–

•

–

BLANCO FARON XL 6 S

–

–

•

•

BLANCO SONA 6 S

–

–

•

•

BLANCO FLEX / FLEX Pro 45 S

–

–

–

–

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

•

•

–

–

BLANCO IDENTO 45 S

–

–

–

–

BLANCO TIPO XL 6 S

•

–

–

–

•60

•60

–

–

BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S / XL 6 S SteamerPlus

–

–

–

•

BLANCO LEMIS 6-IF

-

•

–

–

BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (keramika)

–

–

–

–

BLANCO LEMIS 6 S-IF

•

•

–

–

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

–

–

–

•

•80

•80

–

–

BLANCO LEMIS 45 S-IF / 45 S-IF Mini

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

U modelů BLANCO JARON, CLARON-IF/A, FLOW -IF s prostorem pro
baterii není montáž v.u. modelů přímo za přepadem možná

252

Upozornění:
Použití příslušenství může být omezeno.

•

SPECIAL

BLANCO LINUS-S-F
kovový povrch
Praktické designem i funkčností – pro montáž
před okno*
• Pro montáž před oknem
• Minimalistický design
• Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a
sklopit na stranu
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
• Výsuvná sprška

CERT

BLANCO LINUS-S-F kovový povrch

*Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm

514 276 beztlaková
nerez imitace
514 024 tlaková

- Otočné raménko o 140 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

140°

chrom
514 023 tlaková

SPECIAL

BLANCO LINUS-F
kovový povrch

CERT

*Minimální výška okna nad dřezem je 2,5
cm.

kovový povrch
chrom
514 025 tlaková
514 277 beztlaková
nerez imitace
514 026 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

360°

BLANCO LINUS-F
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Praktické designem i funkčností – pro montáž
před okno*
• Pro montáž před oknem
• Minimalistický design
• Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a
sklopit na stranu
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °
• Páčku lze umístit variabilně vlevo, uprostřed nebo
vpravo

SPECIAL

BLANCO ALTA-S-F
Compact
kovový povrch
Estetika v kompaktní formě
• Pro montáž před oknem
• Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a
sklopit na stranu
• Štíhlá baterie v estetickém designu
• Výsuvná sprchová hadice v kvalitním kovovém
provedení

Minimální vzdálenost mezi
dřezem a okenním křídlem je
4,5 cm.

CERT

BLANCO ALTA-S-F kovový povrch
Compact
chrom
518 413 tlaková
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- Otočné raménko o 128 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

SPECIAL

BLANCO ALTA-F Compact
kovový povrch

Baterie

Estetika v kompaktní formě
• Pro montáž před oknem
• Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a
sklopit na stranu
• Štíhlá baterie v estetickém designu
• Raménko v přední části otočné – usnadňuje
plnění lahví
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °

Minimální vzdálenost mezi
dřezem a okenním křídlem je
2,5 cm.
BLANCO ALTA-F
Compact

kovový povrch
chrom
518 412 tlaková
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

CERT

SPECIAL

BLANCO LARESSA-F
Páčka vlevo
kovový povrch
Před okno, sklopná, s jedním úchytem
• Předokenní baterie moderního vzhledu
• Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
• Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
• Optimální montážní výška umožňuje kompletní
zanoření raménka do dřezu
• Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit
pravostranné nebo levostranné provedení
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
Minimální vzdálenost mezi dřezem a
okenním křídlem je 6,5 cm.
BLANCO LARESSA-F kovový povrch
ovládací páčka vlevo
chrom
521 546 tlaková

- Otočné raménko o 360 ° a navíc pohyblivé i v přední
části
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

SPECIAL

BLANCO LARESSA-F
Páčka vpravo
Před okno, sklopná, s jedním úchytem
• Předokenní baterie moderního vzhledu
• Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
• Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
• Optimální montážní výška umožňuje kompletní
zanoření raménka do dřezu
• Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit
pravostranné nebo levostranné provedení
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
Minimální vzdálenost mezi dřezem a
okenním křídlem je 6,5 cm.
BLANCO LARESSA-F kovový povrch
Páčka vpravo
chrom
521 545 tlaková

- Otočné raménko o 360 ° a navíc pohyblivé i v přední
části
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována
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Baterie

kovový povrch

SPECIAL

BLANCO CORESSA-F
Páčka vlevo
kovový povrch
Před okno, sklopná, s jedním úchytem
• Předokenní baterie moderního vzhledu
• Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
• Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
• Optimální montážní výška umožňuje kompletní
zanoření raménka do dřezu
• Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit
pravostranné nebo levostranné provedení
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
Minimální vzdálenost mezi dřezem a
okenním křídlem je 6,5 cm.
BLANCO CORESSA-F kovový povrch
ovládací páčka vlevo
chrom
521 544 tlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

SPECIAL

BLANCO CORESSA-F
Páčka vpravo
kovový povrch

Baterie

Před okno, sklopná, s jedním úchytem
• Předokenní baterie moderního vzhledu
• Komfortní sklopný mechanismus umožňující položení baterie ke straně
• Tlumené sklopení a bezpečné zapadnutí
• Optimální montážní výška umožňuje kompletní
zanoření raménka do dřezu
• Ovládací páčka umístěná na boku, možnost zvolit
pravostranné nebo levostranné provedení
• Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců
a váz
Minimální vzdálenost mezi dřezem a
okenním křídlem je 6,5 cm.
BLANCO CORESSA-F kovový povrch
Páčka vpravo
chrom
521 543 tlaková
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

SPECIAL

BLANCO TIVO-S-F
kovový povrch
Špičkový komfort – pro montáž před okno*
• Pro montáž před oknem
• Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a
sklopit na stranu
• Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
• Výsuvná sprška s přepínáním mezi dvěma režimy
proudu

CERT

Minimální odstupmezi křídlem okna a dřezem 5,5 cm

BLANCO TIVO-S-F kovový povrch
chrom
518 410 tlaková
518 411 beztlaková

- Otočné raménko o 120°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opletem
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

SPECIAL

BLANCO TIVO-F
kovový povrch

CERT

BLANCO TIVO-F

Minimální odstup mezi mezi křídlem okna a
dřezem je 4,5 cm

kovový povrch
chrom
518 408 tlaková
518 409 beztlaková

- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8”
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování
vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při
montáži do nerezových dřezů
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW
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Špičkový komfort – pro montáž před okno*
• Pro montáž před oknem
• Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a
sklopit na stranu
• Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °

SPECIAL

BLANCO DARAS-S-F
kovový povrch
Oblíbený tvar
• Pro montáž před oknem*
• Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a
sklopit na stranu
• S výsuvnou sprškou
• Basic model
• Vhodná pro malé dřezy
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 80°

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním
křídlem je 4 cm.
BLANCO
DARAS-S-F

kovový povrch
chrom
521 752 tlaková

- Otočné raménko 80 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružne připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8“
matici pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s nylonovým opletem
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

SPECIAL

BLANCO DARAS-F
kovový povrch

Baterie

Oblíbený tvar
• Pro montáž před oknem*
• Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a
sklopit na stranu
• Basic model
• Vhodná pro malé dřezy
• Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku
otočnému o 360 °

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním
křídlem je 3 cm.
BLANCO DARAS-F kovový povrch
chrom
521 751 tlaková
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- Otočné raménko o 360 °
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- BLANCO kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8’’
maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž



BLANCO LATO
kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná
Dávkovač saponátu
• dávkovač v nadčasově moderním designu
• kovové a dvoubarevné provedení je vhodné ke
všem dřezům a bateriím BLANCO
• snadné ovládání
• jednoduché plnění shora
• velmi praktické příslušenství


BLANCO LATO



kovový povrch

SILGRANIT -Look
dvoubarevná

SILGRANIT -Look
dvoubarevná

Nerez imitace UltraResist
525 809 

silgranit černá/chrom *
526 177 

jasmín/chrom
525 812 










®



®





chrom
525 808 

antracit/chrom
525 810 

béžová champagne/chrom
525 813 














šedá skála/chrom
525 817 


















tartufo/chrom
525 816 


aluminium/chrom
525 811 










kávová/chrom
525 815 


perlově šedá/chrom
525 818 





Dávkovače
mycího prostředku


silgranit bílá/chrom
525 814 

- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml
* K dispozici od srpna 2020
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BLANCO LIVIA
kovový povrch
• Moderní design s opticky kontrastními prvky
dekoru
• Systémové řešení s vhodným excentrickým ovládáním výpusti a kuchyňskou baterií
• K dispozici v různých povrchových provedeních
• Pohodlné plnění shora

BLANCO LIVIA

Materiál/barva

Materiál/barva

Materiál/barva

chrom
521 291

broušená mosaz
521 292

mangan
521 293

- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml

BLANCO PIONA
kovový povrch

Dávkovače
mycího prostředku

• Velký výběr
• Dokonale sladěný design k mnoha kuchyňským
bateriím BLANCO a Steelart
• Obzvlášť vhodné ke kuchyňským bateriím s povrchem z chromu, nerezu, kartáčovaného nerezu,
hedvábně lesklému nerezu a hedvábně matnému
nerezu
• Pohodlné plnění shora

BLANCO PIONA

Materiál/barva

Materiál/barva

Materiál/barva

chrom
517 667

nerez masiv kartáčovaný
517 537

nerez masiv hedvábný lesk
515 991

nerez masiv matný
515 992

- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml
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BLANCO TORRE
kovový povrch
• Dokonale sladěný design k mnoha kuchyňským
bateriím BLANCO a Steelart
• Pohodlné plnění shora
• Praktické příslušenství

BLANCO TORRE

Materiál/barva

Materiál/barva

Materiál/barva

chrom
512 593

nerez masiv kartáčovaný
521 541

nerez imitace
512 594

- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml

BLANCO TANGO
kovový povrch

BLANCO TANGO

Materiál/barva

Materiál/barva

chrom
511 266

nerez imitace
512 643

Dávkovače
mycího prostředku

• Pohodlné plnění shora
• Praktické příslušenství

- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml
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BLANCO TIGA
kovový povrch
• Pohodlné plnění shora
• Praktické příslušenství

BLANCO TIGA

Materiál/barva
chrom
510 769

- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 250 ml

BLANCO YANO
kovový povrch

Dávkovače
mycího prostředku

• Moderní design dokonale sladěný s rozmanitým
sortimentem kuchyňských baterií BLANCO
• Praktické příslušenství pro každý den
• Pohodlné plnění shora

BLANCO YANO

Materiál/barva
chrom
524 256

- požadovany otvor 35 mm
- objem: 300 ml
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BLANCO VICUS
kovový povrch
• Moderní akcent v duchu tradičního rustikálního
stylu
• Praktické příslušenství pro každý den
• Pohodlné plnění shora

BLANCO VICUS

Materiál/barva

Materiál/barva

chrom
524 290

broušená mosaz
524 291

Dávkovače
mycího prostředku

- Zapotřebí je otvor o průměru 35 mm
- Obsah lahvičky 500 ml
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Systémy třídění odpadu BLANCO.
Inteligentní systémy třídění odpadů a organizační systémy
pro spodní skříňku.

BLANCO SELECT Orga: Organizační zásuvka nabízí další úložný prostor.

Kromě dřezů, armatur a příslušenství
optimalizují systémy třídění odpadů a
organizační systémy BLANCO také pracovní procesy v oblasti kuchyňské mycí
zóny a vmžiku zajišťují volné plochy.
Všechny systémy jsou ergonomicky
navržené a přizpůsobené praktickým
potřebám moderní kuchyně, a nabízejí
tak širokou škálu možností.

BLANCO SELECT: exkluzivní systém pro montáž
přímo na čelní stranu nábytku.

BLANCO FLEXON II: mnohostranný systém pro
montáž do zásuvek.

BLANCO SOLON: vysoce kvalitní řešení pro
pracovní desku.

BLANCO BOTTON: stabilní systém pro montáž
do dna za otočnými dvířky.

Nezáleží na tom, zda se jedná o výklopná dvířka, nebo přední výsuv, manuální,
nebo automatické ovládání, jednu, nebo

Systémy pro
třídění odpadu

více nádob: systémy třídění odpadů a organizační systémy BLANCO pro spodní
skříňku trvale zvyšují komfort užívání.
Díky promyšlenému designu je dostupná
nabídka prostoru optimálně využita.
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Systémy třídění odpadu BLANCO.

Vysoká stabilita
Se systémy na třídění odpadu BLANCO
se snadno manipuluje, i když jsou zcela
plné, nádoby a úchyty jsou stabilní a zatížitelné.

Větší čistota
Integrované úchyty i seříznuté okraje s hladkými
hranami u mnoha modelů jsou obzvláště snadné
na údržbu.

Flexibilní uspořádání
Rozličné velikosti nádob se dají různě kombinovat
podle potřeby. Na bio odpad je tak například možné používat menší nádoby s vhodným víkem.

Optimální hloubka zabudování
S maximální hloubkou rámu pouhých 45 cm lze
BLANCO SELECT dokonale integrovat do každé
spodní skříňky dřezu.

Dokonalá organizace
Robustní víko systému je plně výsuvné a slouží
i jako praktický odkládací prostor. Další úložný
prostor nabízí volitelná organizační zásuvka
u modelů SELECT.

Nejlepší využití prostoru
BLANCO SELECT Compact 60/2 je ideální
pro montáž v kombinaci s nízkotlakými bojlery,
teplovodními systémy a filtračními systémy – díky
optimálnímu využití prostoru spodních skříněk o
šířce 60 cm.

Praktický držák pro sáček na odpadky
S držákem pro sáček na odpadky BLANCO
SELECT Clip se sáček snadno naplní a optimálně
využije. Lišty Clip-on se snadno a bezpečně připevní ke všem 15l až 30l nádobám a jsou vhodné
pro všechny běžné velikosti sáčků na odpadky.

Pohodlná obsluha
Díky BLANCO Movex lze dvířka skříněk otevřít
nohou a s minimální námahou. Tuto vychytávku
lze instalovat na všechny skříňky s výsuvem.

Rychlá montáž
Naše systémy se dají bezkonkurenčně
snadno a rychle smontovat.

Systémy pro
třídění odpadu

Inteligentní systémy třídění odpadů a organizační systémy
pro spodní skříňku.
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BLANCO SELECT Orga
Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a
organizace ve spodní skříňce nové generace.
• Modely s malými nádobami a víky, ideální pro
sběr biologického odpadu.
• Optimální využití prostoru
• Moderní, harmonický a funkční design
• Integrovaná konstrukce zabraňuje znečištění
• Kvalitní organizační zásuvka opticky sladěná s
košovým systémem
• Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
• Volitelné rozsáhlé příslušenství

BLANCO SELECT Orga

Materiál/barva
BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

60

V dodávce
organizační zásuvka, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoby

BLANCO SELECT 60/3 Orga

49 l

60

518 726

V dodávce
organizační zásuvka, 3 x 15 l nádoby

BLANCO SELECT 60/4 Orga

cm
rozměr skříňky

45 l

60

520 783

V dodávce
organizační zásuvka, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko pro 6 l nádobu

V dodávce
organizační zásuvka, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu

cm
rozměr skříňky

42 l

60

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

Systémy pro
třídění odpadu

cm
rozměr skříňky

cm
rozměr skříňky

46 l

Výška montáže 474 mm (nasazené univerzální boxy jsou posunovatelné - s ohledem na odtokovou armaturu), hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.
• Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.
• Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
• Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.
Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Clip držák BLANCO SELECT AutoMove BLANCO MOVEX nožní
sáčků na odpad
elektrický systém otevírání ovládání

SELECT univerzální box

521 300

229 342
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521 301

519 357

BLANCO SELECT
Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a
organizace ve spodní skříňce nové generace.
• Modely s malými nádobami a víky, ideální pro
sběr biologického odpadu.
• Moderní, harmonický a funkční design
• Integrovaná konstrukce zabraňuje znečištění
• Snadné čištění všech částí
• Volitelné rozsáhlé příslušenství
• Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové
víko
• Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž

BLANCO SELECT

Materiál/barva
BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce
2 x 16 l nádoby

BLANCO SELECT 50/2

cm
rozměr skříňky

32 l

518 722

V dodávce
2 x 19 l nádoby

BLANCO SELECT 50/3

45

50

cm
rozměr skříňky

38 l

520 779

V dodávce
1 x 19 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu

50

cm
rozměr skříňky

35 l

Systémy pro
třídění odpadu

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.
• Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.
• Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
• Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.

Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Clip držák BLANCO SELECT AutoMove BLANCO MOVEX nožní
sáčků na odpad
elektrický systém otevírání ovládání
521 300

521 301

519 357
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BLANCO SELECT
Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a
organizace ve spodní skříňce nové generace.
• Modely s malými nádobami a víky, ideální pro
sběr biologického odpadu.
• Moderní, harmonický a funkční design
• Integrovaná konstrukce zabraňuje znečištění
• Snadné čištění všech částí
• Volitelně: praktické víko pro 15l nádobu
• Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové
víko
• Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
• Volitelné rozsáhlé příslušenství

BLANCO SELECT

Materiál/barva
BLANCO SELECT 60/2

518 723

60

V dodávce
1 x 30 l a 1 x 19 l nádoby

BLANCO SELECT 60/3

49 l

60

518 724

V dodávce
3 x 15 l nádoby

BLANCO SELECT 60/4

60

520 781

2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko pro 6 l nádobu

cm
rozměr skříňky

42 l

60

520 780

V dodávce
1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu

Systémy pro
třídění odpadu

cm
rozměr skříňky

45 l

V dodávce

BLANCO SELECT XL 60/3

cm
rozměr skříňky

cm
rozměr skříňky

46 l

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.
• Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.
• Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
• Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.
Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Orga
doplněk pro skříňky 60 cm

BLANCO SELECT Clip držák BLANCO SELECT AutoMove BLANCO MOVEX nožní
sáčků na odpad
elektrický systém otevírání ovládání

518 727

521 300
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521 301

519 357

BLANCO SELECT
Compact 60/2
BLANCO SELECT Compact 60/2: Systém třídění
odpadu v kompaktním provedení – ideální v
kombinaci s bojlerem nebo filtračním systémem
• Ideální pro instalaci v kombinaci s nízkotlakými
bojlery, teplovodními systémy a filtračními systémy
• Optimální využití prostoru skříňky o šířce 60 cm
díky snížené hloubce instalace 320 mm
• Moderní, harmonický a funkční design
• Snadné čištění všech částí
• Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
• Funkčně navržené nádoby a opticky integrované
úchyty

BLANCO SELECT
Compact 60/2

Materiál/barva
BLANCO SELECT Compact 60/2 523 020

60

cm
rozměr skříňky

34 l

Volitelné příslušenství

V dodávce
Systém pro přední připojení, systémové
víko, nádoby 2 x 17 l

BLANCO MOVEX nožní
ovládání
519 357
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Systémy pro
třídění odpadu

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 320 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky pro pojezdy (hloubka) 450 mm.
• Jsou zapotřebí přední dvířka bez pantů, dávejte pozor na umístění úchytek
• Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
• Minimální hloubka montáže BLANCO TEMPERA Hot: 550 mm
• Minimální doporučená výška soklu pro zabudování MOVEX: 100 mm

BLANCO FLEXON II
Dokonalý rámec pro vysokou flexibilitu
• Moderní, harmonický a funkční design
• Systém s obvodovým rámem a sladěnými barvami
• Vysoce kvalitní systém nádob pro všechny běžné
výsuvy
• Snadná přístupnost i snadné čištění zásuvky a
všech částí
• Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

Materiál/barva
521 542

V dodávce
systémové víko 19 l nádoba

30

cm
rozměr skříňky

19 l

360

BLANCO FLEXON II 30/1

19 l

521 467

V dodávce
systémové víko, 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l

30

cm
rozměr skříňky

16 l

360

BLANCO FLEXON II 30/2

8l

BLANCO FLEXON II 45/2

521 468

V dodávce
systémové víko, 2 x 16 l nádoby

45

8l

cm
rozměr skříňky

32 l

Systémy pro
třídění odpadu

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- výška zabudování 360 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledňujte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Clip držák BLANCO MOVEX nožní
sáčků na odpad
ovládání

SELECT univerzální box

521 300

229 342

270

519 357

360

BLANCO FLEXON II

BLANCO FLEXON II
Dokonalý rámec pro vysokou flexibilitu
• Moderní, harmonický a funkční design
• Model s 8l nádobou a víkem, ideální pro sběr
biologického odpadu
• Systém s obvodovým rámem a sladěnými barvami
• Vysoce kvalitní systém nádob pro všechny běžné
výsuvy
• Snadná přístupnost i snadné čištění zásuvky a
všech částí
• Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

Materiál/barva
521 469

V dodávce
systémové víko, 2 x 19 l nádoby

BLANCO FLEXON II 50/3

50

cm
rozměr skříňky

38 l

521 470

V dodávce
systémové víko,1 x 18 l a 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l

50

360

BLANCO FLEXON II 50/2

cm
rozměr skříňky

35 l

360

BLANCO FLEXON II

Systémy pro
třídění odpadu

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- výška zabudování 360 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledňujte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Clip držák BLANCO MOVEX nožní
sáčků na odpad
ovládání

SELECT univerzální box

521 300

229 342

519 357
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BLANCO FLEXON II
Dokonalý rámec pro vysokou flexibilitu
• Moderní, harmonický a funkční design
• Model s 8l nádobou a víkem, ideální pro sběr
biologického odpadu
• Systém s obvodovým rámem a sladěnými barvami
• Vysoce kvalitní systém nádob pro všechny běžné
výsuvy
• Snadná přístupnost i snadné čištění zásuvky a
všech částí
• Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

Materiál/barva

V dodávce
systémové víko, 1 x 30 l a 2 x 19 l nádoby

521 472

V dodávce
systémové víko, 3 x 15 l nádoby

BLANCO FLEXON II 60/4
V dodávce

systémové víko, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko nádoby 6 l

521 473

V dodávce
systémové víko, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l

Systémy pro
třídění odpadu

49 l

60

60

Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Clip držák BLANCO MOVEX nožní
sáčků na odpad
ovládání

SELECT univerzální box

521 300

229 342

272

cm
rozměr skříňky

42 l

60
46 l

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- výška zabudování 360 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledňujte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

519 357

cm
rozměr skříňky

45 l

521 474

BLANCO FLEXON II XL 60/3

cm
rozměr skříňky

360

BLANCO FLEXON II 60/3

60

360

521 471

360

BLANCO FLEXON II 60/2

cm
rozměr skříňky

360

BLANCO FLEXON II

BLANCO FLEXON II
Dokonalý rámec pro vysokou flexibilitu
• Moderní, harmonický a funkční design
• Systém s obvodovým rámem a sladěnými barvami
• Vysoce kvalitní systém nádob pro všechny běžné
výsuvy
• Snadná přístupnost i snadné čištění zásuvky a
všech částí
• Bezkonkurenčně rychlá a snadná montáž
• Možnost dokoupení praktického příslušenství

Materiál/barva
525 221

V dodávce
1x x 30 l, 1 x 19 l, 1 x 16 l nádoby

BLANCO FLEXON II 90/4

521 475

V dodávce
3 x 19 l a 2 x 16 l nádoby

80

cm
rozměr skříňky

65 l

330

BLANCO FLEXON II 80/3

90

cm
rozměr skříňky

73 l

330

BLANCO FLEXON II

19 l

19 l

19 l

16 l

Systémy pro
třídění odpadu

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.
- výška zabudování 330 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledňujte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství

BLANCO SELECT Clip držák BLANCO MOVEX nožní
sáčků na odpad
ovládání

SELECT univerzální box

521 300

229 342

519 357
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BLANCO BOTTON
Pro Automatic
Stabilita. Komfort. Snadná montáž.
• Rychlá a snadná montáž na dno díky montážním
pomůckám
• Stabilní systém s atraktivním designem
• Optimální poměr výkonu a ceny
• Kuličkový pojezd s lehkým chodem a s plnovýsuvem
• Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm
a 60 cm
• Nádoba, která se snadno čistí, s ergonomickým
úchytem
• Velký objem odpadu (26/9 l)

30

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

45

Materiál/barva
BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic
V dodávce

cm
rozměr skříňky

517 468

celá sestava z kvalitního plastu, 2 x 13 l nádoby, montážní příslušenství

Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

26 l
13 l

60

Materiál/barva
BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic
V dodávce

13 l

cm
rozměr skříňky

517 470

celá sestava z kvalitního plastu, 3 x 13 l nádoby, montážní příslušenství

Systémy pro
třídění odpadu

Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm
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39 l
13 l

13 l

13 l

BLANCO BOTTON
Pro Manual
Stabilita. Komfort. Snadná montáž.
• Rychlá a snadná montáž na dno díky montážním
pomůckám
• Stabilní systém s atraktivním designem
• Optimální poměr výkonu a ceny
• Kuličkový pojezd s lehkým chodem a s plnovýsuvem
• Funkční úchyt pro pohodlnou manipulaci
• Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm
a 60 cm
• Nádoba, která se snadno čistí, s ergonomickým
úchytem
• Velký objem odpadu (26/39 l)

30

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

45

Materiál/barva
BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual
V dodávce

cm
rozměr skříňky

517 467

celá sestava z kvalitního plastu, 2 x 13 l nádoby, montážní příslušenství

Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

26 l
13 l

60

Materiál/barva
BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual
V dodávce

13 l

cm
rozměr skříňky

517 469

celá sestava z kvalitního plastu, 3 x 13 l nádoby, montážní příslušenství

39 l
13 l

13 l

13 l

Systémy pro
třídění odpadu

Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm
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BLANCO SINGOLO
BLANCO SINGOLO-S
Praktický koš na odpadky určený k montáži na
dvířka spodní skříňky
• Snadno nahoru vyjímatelná nádoba o objemu 14 l
• Pohodlně přístupná nádoba – hned po otevření
dvířek
• Odnímatelné víko pro pohodlné odkládání lehkých předmětů, např. houbiček
• K montáži do spodních skříněk 45, 50 a 60 cm
• Plynule nastavitelné provedení, vhodné pro montáž i do kazetových dvířek

BLANCO SINGOLO-S

Materiál/barva
BLANCO SINGOLO-S

45

cm
rozměr skříňky

45

cm
rozměr skříňky

512 881

V dodávce
celá sestava z kvalitního plastu,1 x 14 l nádoba s rozdělovačem, montážní příslušenství

14 l

BLANCO SINGOLO

Materiál/barva
BLANCO SINGOLO

512 880

V dodávce
celá sestava z kvalitního plastu,1 x 14 l nádoba, montážní příslušenství

Systémy pro
třídění odpadu

14 l

276

BLANCO SOLON-IF
Integrované kompletní řešení do pracovní desky
• Přímé vhazování odpadků – bez věčného nepříjemného ohýbání
• Vysoce kvalitní a snadno čistitelný nerez
• Vyvážený design
• Pro zabudování do roviny nebo shora

30-80

Materiál/barva
BLANCO SOLON-IF

cm
rozměr skříňky

512 471

V dodávce
víko, 7-litrová nádoba, montážní prstenec a kryt nerez

7l

Systémy pro
třídění odpadu

BLANCO SOLON-IF
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Přislušenstvi pro BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip
Praktický držák sáčků pro systémy třídění odpadu BLANCO SELECT
• Lišty Clip-On umožňují jednoduché a spolehlivé uchycení sáčků na odpad
• Vhodné pro všechny nádoby BLANCO SELECT a BLANCO FLEXON II od 15 l a
všechny velikosti sáčků
• Řešení pro optimální využití objemu odpadních nádob SELECT a FLEXON II
• Perfektně ladí s designem BLANCO SELECT a FLEXON II

BLANCO SELECT Clip

521 300

Rozměry v mm

BLANCO SELECT AutoMove
Elektrický systém otevírání pro BLANCO SELECT
• Zajišťuje jemné otevření koše u všech systémů s předním výsuvem po pouhém poklepání na dvířka
• Větší svoboda při sestavování také v případě bezúchytkových dvířek v kuchyni
• Ochrana proti nechtěnému otevření při neúmyslném poklepnutí
• Jednoduchá a rychlá montáž
• Doporučujeme odtokovou sadu s prostorově úspornou trubkou
• Nevhodné pro spodní skříňky s obvodovým těsněním
BLANCO SELECT AutoMove

521 301

BLANCO MOVEX

Systémy pro
třídění odpadu

Pohodlné nožní ovládání pro všechny koše a v ve spodních skříňkách s předním
výsuvem
• Inovativní výsuvná technologie – přední dvířka lze vytáhnout nohou po profilové liště
• Pohodlné a jednoduché ovládání
• Jednoduchá montáž díky montážní šabloně, není nutné složité seřizování
• Vysoce kvalitní nerezový kryt

BLANCO MOVEX
Rozměry v mm
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Přislušenstvi pro BLANCO SELECT

BLANCO Organizační zásuvka
Efektivní řešení
• Optimální využití místa díky organizovanému úložnému prostoru ve spodní skříňce
• Zásuvka k dodatečné montáži pro BLANCO SELECT pro skříňky 60 cm
• Perfektně ladí s designem BLANCO SELECT
• U BLANCO SELECT Orga je součástí dodávky

BLANCO Organizační zásuvka

518 727

Rozměry v mm

Univerzální box
• Lze zavěsit do 8l, 15l nebo 19l nádoby BLANCO SELECT a FLEXON II
• Ideální také pro ukládání bio odpadu nebo drobných předmětů
• Lze mýt v myčce
• U BLANCO SELECT Orga je součástí dodávky

Univerzální box

229 342

Rozměry v mm

BLANCO Viko k nadobam 6 l

231 974

BLANCO Viko k nadobam 8 l

231 975

BLANCO Viko k nadobam 15 l

229 338

Systémy pro
třídění odpadu

• Víko na zakrytí nádoby a uchovávání drobných předmětů
• Perfektně ladí s designem BLANCO SELECT a FLEXON II
• 6l víko nádoby vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 60/4 a 60/4 Orga
• 8l víko nádoby vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 30/2, 50/3, XL 60/3 a XL
60/3 Orga (1 kus je součástí dodávky)
• 6l víko nádoby vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 60/3 a 60/4
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Víko AktivBio
• Funkční kombinace filtru z aktivního uhlíku a nerezové části zabraňují
odchodu rušivých pachů z bio nádoby
• Vhodné pro 6 l a 8 l nádoby pro SELECT a FLEXON II

Víko AktivBio 6 l

524 219

Víko AktivBio 8 l

524 220

Filtr pro víko AktivBio
• Obsah - 4 ks
• Výměna filtru - doporučeno každé 3 měsíce

Systémy pro
třídění odpadu

• Set pokryje roční spotřebu
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Filtr pro víko AktivBio 6 l

524 225

Filtr pro víko AktivBio 8 l

524 226

BLANCO CARE
Prostředky k čištění a údržbě
(naleznete také v online katalogu náhradních dílů BLANCO)
Baterie a všechny povrchy
BLANCO ANTIKALK
• Mimořádně efektivní odstraňovač
houževnatě ulpívajících usazenin
vodního kamene
• Šetrný ke všem povrchům BLANCO
baterií a dřezů
• Specielně vyvinutá receptura pro mycí
centra BLANCO
• Šetrný k životnímu prostředí,
biologickou cestou odbouratelný

BLANCO ANTIKALK
1 x 30 ml sprej

BLANCO Utěrka z mikrovláken

BLANCO Utěrka z mikrovláken
126 999

520 523

nerez
BLANCO POLISH
• Ošetření škrábanců
• Odstranění rzi a skvrn
• Umožňuje odperlení vody
• Předchází otiskům prstů a novému
znečištění
• Vytváří hedvábně matný lesk
Všimněte si prosím:
BLANCO POLISH se nesmí aplikovat na povrchy
dřezů s přírodním leskem, na profilovaný nerez a
na chromovaných plochách nebo kuchyňských
bateriích.

BLANCO POLISH
1 x 150 ml tuba
511 895

BLANCO POLISH
12 x 150 ml pultový stojan
511 894

SILGRANIT®
BLANCO ACTIV prášek
Aktivně proti skvrnám
• K důkladnému čištění silgranitových
dřezů
• Odstraňuje barevné skvrny např. od
kávy, čaje nebo ovoce

BLANCO ACTIV prášek
3 sáčky v balení
520 784

BLANCO ACTIV
12 x 3 x 25 g
pultový display
520 785

Keramika
BLANCO PuraPlus® Liquid Set
• Starter na přípravu a vyčištění povrchu
• Liquid na vlastní preparaci

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml
512 494
BLANCO CeraCare
1 x 350 g dóza
s houbičkou
519 080
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BLANCO CeraCare
• Čistí, leští a konzervuje v jednom
jediném pracovním kroku
• Odstraňuje znečištění a kovový otěr
z povrchu keramických dřezů
• Rozpouští tuk a vápenné usazeniny
• Snadno biologicky rozkládá organické
látky

Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.
Kvalita a komfort pro centrální místo v kuchyni.

Díky ergonomii a funkčnosti jde všechno
snáze.
Dřezy smysluplně doplňuje promyšlené příslušenství, které je navíc často
univerzální.
Plynulé pracovní postupy šetří zbytečnou manipulaci – díky tomu je příprava
pokrmů opravdu hračkou.
Zásluhou inovativních konceptů a vysoce kvalitních materiálů představuje mycí

Například posuvné kolejničky vytvoří po umístění
na okraji vaničky můstek přes dřez a vznikne tak
ještě druhá pracovní plocha.

Multifunkční misky jsou obzvlášť vhodné pro
oplachování ovoce nebo pro osychání a uchovávání surovin.

Krájecí desky ze dřeva, skla nebo plastu umožňují flexibilní práci přímo u dřezu.

Díky mřížce do vaničky dřezu rychle vytvoříte
další úroveň pro odkapávání, oplachování potravin
atd.

centrum BLANCO moderní kuchyňské

Příslušenství

pracoviště bez kompromisů.
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Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.

Skládací podložka
• dá se umístit na odkapovou plochu, přes dřez nebo na pracovní desku
• ještě více rozšiřuje mnohostranné využití mycího centra, např. během odkapávání nádobí
nebo při plnění nádob
• variabilní umístění na odkapové ploše, vaničce nebo mimo dřez
• snadné uložení díky praktické skládací funkci
Vhodná až do rozměru vaničky 400 mm:
skládací podložka

238 482

vhodné pro dřezy a vaničky šíře 420 mm:
skládací podložka

238 483

Rohová miska
•
•
•
•
•
•

mycí a odkapávací miska na nádobí a potraviny
praktické odkládání potřeb pro mytí nádobí
variabilní, ale stabilní umístění
efektivní a flexibilní využítí vaničky
z velmi kvalitního plastu
doporučujeme pro BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON

Rohová miska

235 866

Pojezdy TOP
•
•
•
•

po umístění na okraji vaničky vytvoří pojezdy můstek přes dřez a vznikne tak ještě druhá pracovní plocha
další využití na pracovní desce (například jako podložka pro hrnec)
z vysoce kvalitní nerezové oceli
doporučujeme pro BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT®
a dále pro ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, ZEROX a CRONOS- IF

Pojezdy TOP

235 906

Mřížka do dřezu
•
•
•
•
•
•

po upevnění vytvoří mřížka další funkční úroveň
ideální např. pro odkapávání nádobí nebo mytí potravin
mimo dřez poslouží odkapávací mřížka také jako podložka pod hrnec
rozšiřuje všestrannost mycího centra i při menším prostoru
z vysoce kvalitní nerezové oceli
doporučujeme pro BLANCO PLEON a SUBLINE ze SILGRANITU® a keramiky

Mřížka do dřezu

234 795

CapFlow™
• estetický kryt výpusti
• plná funkčnost sítkového ventilu
• univerzální použití pro všechny dřezy BLANCO a vaničky s výpustí 3 ½”

CapFlow™

517 666
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• není kompatibilní s odtokovým systémem InFino®

Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.

Vkládatelný odkap
• výjimečný, atraktivní design ve zvlněném vzhledu
• vysoká funkčnost díky velmi účinnému odkapávání
a bezpečné stabilitě nádobí
• ideální doplněk k dřezům zabudovaným zespodu,
s IF plochým okrajem a a klasickým profilovaným okrajem
Vkládatelný odkap

230 734

Odkapávací plech
•
•
•
•

po umístění na pracovní desce nahrazuje odkapovou plochu
poskytuje dostatek místa pro odložení nádobí
z kvalitního plastu s nerezovou vložkou
ideální v kombinaci s jednodřezy i dvoudřezy

Odkapávací plech

513 485

Multifunkční koš
•
•
•
•

praktický doplněk pro vaničky a dřezy
obzvlášť vhodný pro mytí ovoce nebo zeleniny
vhodný pro vaničky a dřezy s délkou 400 mm
z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou

Multifunkční koš

223 297

Koš na nádobí se stojanem na talíře
• k použití v dřezu nebo vedle dřezu
• s praktickým stojanem na talíře
• z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou

Koš na nádobí se stojanem na talíře 507 829

Flexibilní krájecí podložka
vhodná do myčky nádobí do 65 °C
ideální ochrana nože a krájecí desky
bezpečná pro potraviny a hygienická
univerzální použití na krájecí desky BLANCO
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•
•
•
•

Příslušenství

Flexibilní krájecí podložka

284

225 469

Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.

Multifunkční misky
• vhodné doplnění k dřezům a vaničkám
• pro mytí ovoce nebo zeleniny, odkapávání nebo ukládání
• z vysoce kvalitní nerezové oceli se snadnou údržbou
Doporučujeme pro BLANCO ETAGON nerez, ANDANO a SUPRA:
Multifunkční miska

227 692

Doporučujeme pro BLANCO ETAGON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT®:
Multifunkční miska

227 689

Doporučujeme pro BLANCO SUBLINE z keramiky:
Multifunkční miska

514 542

Doporučujeme pro BLANCO ETAGON
nerez, k vložení na meziúroveň dřezu
Multifunkční miska

231 396

Doporučujeme pro BLANCO ETAGON z keramiky:
Multifunkční miska

226 189

SITYBox
v závěsné misce SITYBox můžete mít například elegantně uložené potřeby na mytí nádobí
vytváří svěží akcenty v barvách kiwi, oranžová, citronová nebo lávově šedá
z velmi kvalitního plastu
vhodná pro všechny dřezy zabudované shora s šířkou okraje 35 mm,
jako např. ADON, FARON, METRA (okraj vpředu/vzadu), PLEON, DALAGO

SITYBox kiwi

236 720

SITYBox orange

236 722

SITYBox lemon

236 721

SITYBox lava grey

235 494
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•
•
•
•

Příslušenství pro nabídku dřezů BLANCO.

Univerzální krájecí desky
Pro dřezy s klasickou montáží shora
• krájecí deska na vnějším okraji dřezu
• umožňuje flexibilní práci v mycím centru
• k dispozici z masivního buku nebo plastu
• vhodná pro šířky dřezů 435 mm, 500 mm nebo 510 mm
Šířka dřezu 435 mm:
Krájecí deska z masivního buku

225 685

Šířka dřezu 500 mm:
Krájecí deska z masivního buku

218 313

Krájecí deska z kvalitního plast v bílé barvě

217 611
260

Krájecí deska z masivního buku

225 362

Krájecí deska z kvalitního plastu v bílé barvě

210 521

540

Šířka dřezu 510 mm:

Pro použití v dřezech pro spodní montáž a pro IF plochou vestavbu
• krájecí desky zvyšují funkčnost dřezů
• k dispozici jako kompozitní deska z jasanu, jako masivní buk nebo jako stříbrné bezpečnostní sklo
• vhodné pro šířky dřezů 400 mm nebo 396 mm
Doporučujeme pro BLANCO ETAGON (nerez a SILGRANIT®),
ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT®:
Jasanová kompozitní krájecí deska

230 700

Doporučujeme pro BLANCO ETAGON* (nerez a SILGRANIT®),
ANDANO*, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT®:
Krájecí deska ze stříbrného bezpečnostního skla

227 697

*nevhodné pro ANDANO/ETAGON IF/A

Doporučujeme pro SUBLINE z keramiky:
Krájecí deska z masivního buku

514 544

Krájecí deska ze stříbrného bezpečnostního skla

227 699

Doporučujeme pro ETAGON 6 z keramiky:

Příslušenství

Krájecí deska z masivního buku
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Příslušenství ke dřezům BLANCO

Obj. č.

odtokové spojení

Popis
záslepka otvoru ve dřezu
48 mm Ø nerez

137 164

zavzdušňovací ventil

225 616

trubkový ventil 1 ½”
(PRO EE 5 x 5-4,3)

369 964

výpusť s přepadem 1 ½”
pro BLANCO TOP, nástavné dřezy
BLANCO PANTRY

222 458

dvojitá výpus s přepadem 1 ½”
(pro ED 8 x 4)
pro TOP

504 748

dvojitá výpus s přepadem 1 ½”
pro TOP EZ

137 034

Zápachové uzávěry

Popis

Obj. č.

zápachový uzávěr 1 ½”
s nastavitelnou výpustí
výstup 50 mm Ø

137 267

zápachový uzávěr 1 ½”
s ohebnou hadicí
výstup 40 a 50 mm Ø

137 262

speciální zápachový uzávěr 1 ½”
ploché provedení se doporučuje (úspora
místa) při montáži odpadkového koše
výstup 50 mm Ø

137 287

klasický zápachový uzávěr
s přípojkou pro myčku nebo pračku
a výstupem DN 40

137 158

Obj. č.

odtokové spojení 2 x 1 ½”
odtokové spojení pro 2 dřezy
s 1 ½” výpustí

224 044

odtokové spojení 2 x 3 ½”
odtoková spojení pro 2 dřezy
s 3 ½” výpustí

225 088

odtokové spojení 2 x 3 ½” nebo
1 x 3 ½” - 1 x 1 ½”
odtoková spojení pro 2 dřezy s
3 ½” nebo 1 x 3 ½” a 1 x ½”
výpustí

225 087

odtokové spojení 3 x 3 ½” nebo
2 x 3 ½” - 1 x 1 ½”
odtoková spojení pro 3 dřezy
s 3 ½” nebo 2 x 3 ½” a 1 x 3 ½”
výpustí

225 089

Popis

Obj. č.*
GN 1/3 nerezová gastronádoba,
děrovaná, hloubka 65 mm

1 565 814

GN 1/2 nerezová gastronádoba,
děrovaná, hloubka 65 mm

574 343
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Popis

Příslušenství ke dřezům BLANCO

Popis

Obj. č.
diamantový vykružovač
pro přípravu otvorů o 35 mm Ø
do dřezů z materiálu SILGRANIT®

122 071

děrovač otvorů
pro vytváření otvorů na baterie 35 mm Ø,
do dřezů nerez

137 001

děrovač otvorů
jako obj. č. 137 001 ale 45 mm Ø

137 002

klíč na kartuše
SW 44
klíč na kartuše
SW 30 i SW 36

127 432

nastavitelný univerzální
gumový klíč

139 181

těsnící páska

montážní prvky ke dřezům
do roviny

140 918

montážní sada pro nerezové dřezy

220 311

sada úchytů
pro masivni pracovni desku

212 330

sada úchytů
pro podloženou pracovni desku

212 331

Obj. č.

těsnící plastová lišta
těsnící plastová lišta
z šedého plastu, délka dle potřeby

těsnící plastová lišta
z šedého plastu, pro boční upevnění na
stěnu, výška okraje 30 mm Ø délka dle
potřeby
těsnící plastová lišta
z šedého plastu, pro oboustranné dřezy
délka 800 mm
délka 1000 mm
délka 1200 mm

dávkovač mycího prostředku
viz str. 203, 259 - 263

Příslušenství

Obj. č.

127 433

flexibilní těsnicí páska
120 055
pro montáž kuchyňské baterie, excentrické
ovládání výpusti nebo zásobníku mýdla
do vrstvené pracovní desky u dřezů
bez plochy pro baterii nebo v keramických
dřezech. 3 x 150 mm vč. montážní
šablony.
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Popis

Obj. č.

montážní sada SILGRANIT®
pro montáž dřezů pod pracovní desku s
výřezem. Těsnění není součástí dodávky.
6-dílná sada příchytek
4-dílná sada příchytek

montážní sada SUBLINE SILGRANIT®
pro montáž dřezů pod masivní pracovní
desku. Těsnění není součástí dodávky.

137 513

6-dílná sada příchytek
4-dílná sada příchytek

137 528

montážní sada SUBLINE KERAMIKA
pro montáž dřezů pod masivní pracovní
desku. Těsnění není součástí dodávky.
6-dílná sada příchytek

137 075
137 077
137 078

212 596
212 332

218 269
218 268

220 605

Příslušenství pro baterie
Popis

Obj. č.

servisní klíč pro perlátor
pro bezproblémovou výměnu a čištění perlátorů.
Hodí se pro perlátory se závity M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1
balicí jednotka 1 ks

511 324

patentovaný perlátor / kaskáda pro tlakové baterie
Kaskáda s ochranným sítkem, těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1.
Podstatně redukuje usazování vodního kamene.
balicí jednotka 10 ks

511 325

perlátor pro beztlakové baterie
Perlátor s těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1
Brání uzavření proudu vody na výtoku a tím poškození boileru
balicí jednotka 10 ks

511 326

sada rohových regulačních ventilů
Skládá se ze 2 rohových regulačních ventilů
– Kontrolní značka PA
– Třída hluku 1
– DN 15
– Chromovaná mosaz

511 327

filtr pro rohový ventil

128 434

ohebné spojovací hadice s ⅜“ závitem pro připojení k hadici armatury
a ⅜“ převlečnou maticí pro připojení k rohovému ventilu
délka 300 mm

511 320

délka 500 mm

511 321

vodící tyč
pro sprchovou hadicí

511 920

Ovládací páka krátká, chrom LINUS/S,F,S-F,Vario, páka vlevo
Ovládací páka krátká, chrom matný (páka 80 mm) LINUS/-S
Ovládací páka krátká, nerez imitace (páka 80 mm) LINUS/-S,-F,S-F,Vario, páka vlevo
Ovládací páka krátká, nerez kartáčovaná (páka 80 mm) LINUS/-S
Ovládací páka krátká, chrom (páka 70 mm) - FONTAS
Ovládací páka krátká, chrom (páka 35 mm) - MIDA, MILA/-S, MILI

Set - perlátor-regulátor proudu, montážní klíč, pro vysokotlaké baterie
Doporučeno/vhodné pro vysokotlaké baterie,
viz volitelné příslušenství

513 383
513 384

120 361
120 364
120 362
120 363
120 977
121 161

521 746

V dodávce:
klasický perlátor, perlátor pro provzdušněný/perlivý proud vody, montážní klíč
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přídavný stabilizátor baterie
v dodávce:
fixační plech, upínací plíšek, šroub M 5x40 2ks,
šroub M 5 x 70 2 ks vruty do dřeva 3 ks
fix. plech 60 mm
fix. plech 75 mm

Tři kontury - nespočet možností
Excentrické ovládání BLANCO

Volnost při volbě perfektního excentrického ovládání. Ještě nikdy nebyl výběr tak veliký. S tolika možnými variantami bude Váš
dřez jednoduše nezaměnitelný a pro Vás individuálně provedený.

Excentrická ovládání ADVANCED
BLANCO Sensor Control

BLANCO PushControl® -

Blue - jedinečný dotek

díky intuitivnímu stisku

technologie a elegance.

tlačítka ovládá promyšlený

Ovládáno precizní elektro-

mechanismus odtoku,

nikou, otevírá

jednoduše, precizně

a zavírá odtok jedním

a spolehlivě. Design

Příslušenství

jediným dotekem. Toto
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a provedení tlačitka je

probíhá spolehlivě, kontrolovatelně a za všech podmínek, kte-

ploché, 3mm vysoké, nenápadné, ale současně k povšimnutí,

ré pracovní místo stanovuje.

vzhledem k celkové estetice.

Excentrická ovládání DESIGN

Excentrická ovládání COMFORT

jsou v perfektním souladu

jsou obrovským plusem

s bateriemi, zaujmou na

v každé kuchyni. Spolehli-

první pohled. Skvělý de-

vost ovládání

sign, kvalita a hramonie s

z vnějšku, dvě možnosti,

bateriemi, splní všechny

dle libovůle - točením,

požadavky.

či tahem.

Rozmanitost dovybavení.
Dva kroky k perfektnímu excentrickému ovládání.

Symboly, označení

S excentrickým ovládáním od BLANCO - máte volbu.
Krok č.1: Definovat výchozí stav

Dřezy, vaničky, modulové dřezy

Excentrické ovládání InFino®

Horní montáž

Rádius 0 mm

SILGRANIT PuraDur
jednoduché na údržbu

Plochý okraj, horní montáž,
nebo do roviny

Rádius 10 mm

SILGRANIT® PuraDur®
extra odolné

Plochý okraj, montáž do roviny

Rádius 18 mm

SILGRANIT® PuraDur®
hygiena +

®

R0

Spodní montáž pod okraj desky

Rádius 22 mm

Keramik® PuraPlus®

Spodní montáž pod desku

Rádius 35 mm, 25 mm

InFino® bez
excentrického ovládání

Zabudování shora, do roviny,
nebo spodní montáž

Rádius 60 mm

InFino® s
excentrickým ovládáním

R 60

Standardní excentrické ovládání

®

Manuální InFino®
BEZ excentrického ovládání

InFino®
S excentrickým ovládáním

Dovybavení excentrickým
ovládáním
Dovybavovací set InFino®
232 459

Není zapotřebí
dovybavovacího setu
Přímo ke kroku č. 2 a zvolit
ovládací element, ADVANCED,
DESIGN, nebo COMFORT

Modulové dřezy zabudované mezi
dvě pracovní desky

BEZ excentrického ovládání
odtokový ventil bez bowdenem

Set k dovybavení excentrického
ovládání
Objednací číslo je odvislé od typu
dřezu a termínu dodání.
Objednejte prosím na našem
e-shopu s náhradními díly:
www.blanco.com/sos

S excentrickým ovládáním
odtokový ventil s bowdenem

Není zapotřebí
dovybavovacího setu
Přímo ke kroku č. 2 a zvolit
ovládací element DESIGN
nebo COMFORT

Modulový dřez na pracovní desku
Také pro zabudování do roviny
Krok č. 2: Zvolení ovládacího elementu z celkové nabídky

Nerez ocel profilovaná

Excentrické ovládání ADVANCED (speciálně pro BLANCO InFino®)
Prosím zohledněte, že excentrická ovládání ADVANCED mohou být použita výlučně s InFino®.

Chytré a klasické kuchyňské baterie
Baterie před okno

Výsuvná sprcha

Chytré baterie
sensorické

Také beztlakové

Provedení Vario

Chytré baterie
filtrační

Výtokové raménko

Chytré baterie
volitelný objem, funkce odměrky

F

R

V

BLANCO PushControl®

BLANCO SensorControl Blue

nerez

nerez

233 696

požadovaný průměr výřezu: 35 mm

Excentrická ovládání DESIGN

Excentrická ovládání COMFORT
vhodné pro InFino® a standardní odtok

BLANCO LIVIA ovládací knoflík táhla

Otočný mechanismus

chrom

521 294

nerez, povrch chrom

kartáčovaná mosaz

521 295

mangan

521 296

minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

Vysoká stabilita do 30 kg

Počet nádob
1 nádoba

30

Rychlá montáž

3 nádoby
4 nádoby

119 293

požadovaný průměr výřezu: 35 mm

Excentrické ovládání COMFORT

Excentrické ovládání COMFORT

Vhodné pro InFino a standardní odtok

Vhodné pro InFino® a standardní odtok

®

Vysoká stabilita

požadovaný průměr výřezu: 35 mm

vhodné pro InFino® a standardní odtok

Nerez finish UltraResist

Košové systémy

233 695

Ovládací knoflík táhla

Ovládací knoflík táhla

nerez hedvábný mat

222 118

mosaz nerez imitace

221 336

nerez hedvábný lesk

222 115

chrom

221 339

nerez kartáčovaný

226 540

pochromovaný plast

225 112

černý matný

238 688

2 nádoby
minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm
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Dřezy a baterie pro domácnost,
košové systémy třídění odpadu

ANCOR CZ s.r.o.
K Zelenči 2976/3
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 241 443 498, 241 442 540
e-mail: blanco@ancor.cz
www.ancor.cz
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