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Možnosť dodatočnej montáže 
Dva kroky k dokonalému excentrickému ovládaniu 

Krok 2: Vyberte si z celkovej ponuky vaše ovládanie výpuste

BLANCO poskytuje možnosť výberu excentrického ovládania

Krok 1: Definovanie východiskovej situácie

Dodatočný excentrický set  
k InFino® výpusti 

232 459

Nie je potrebný žiadny dodatočný set
Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si 
ADVANCED, DESIGN alebo COMFORT 

ovládanie výpuste 

InFino®-výpusť

InFino® manuálna 
BEZ ExcENtrIckého ovláDaNIa 

InFino® 
S excentrickým ovládaním 

Štandardná výpusť

BEZ excentrického ovládania  
ventil bez bowdenového lanka 

Dodatočný excentrický set 
k štandardnej výpusti 

Obj. č. dodatočného setu závisí od 
typu drezu a dátumu dodania,  

kontaktujte nás prosím  
cez www.blanco.sk

S excentrickým ovládaním  
ventil s bowdenovým lankom 

Nie je potrebný žiadny  
dodatočný set 

Prejdite priamo na krok  
2 a  vyberte si DESIGN  

alebo COMFORT ovládanie  
výpuste 

ADVANCED ovládanie výpuste (exkluzívne pre BLANCO InFino®)
Upozorňujeme: ovládanie výpuste z rady aDvaNcED je možné kombinovať len s výpusťou InFino®

BlaNco Pushcontrol

nerez 233 696

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

BlaNco Sensorcontrol Blue

nerez 233 695

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

DESIGN ovládanie výpuste
vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť

BlaNco lIvIa tiahlo 

chróm  521 294

leštená mosadz 521 295

mangán 521 296

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

COMFORT ovládanie výpuste
vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť 

vršok excentra 

nerez 119 293

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

COMFORT ovládanie výpuste
vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť 

tiahlo 

nerez, hodvábne matná 222 118

nerez, hodvábne lesklá  222 115

nerez, leštená nerez  226 540

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

tiahlo 

mosadz, imitácia nerez 221 336

chróm 221 339

pochrómovaný plast 225 112

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

COMFORT ovládanie výpuste
vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť
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BLANCO PALONA 163

BLANCO PANOR 158
BLANCO TOLON 161 - 162
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Úvod 206
BLANCO ANDANO-U 216 - 219
BLANCO A-STYLE-U 230
BLANCO C-STYLE-U 231
BLANCO ETAGON-U 210

BLANCO ETAGON-U* 235
BLANCO RONIS-U 220
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BLANCO SUBLINE-U* 237 - 238
BLANCO SUBLINE-U** 239

BLANCO SUPRA-U 225 - 227
BLANCO YPSILON-U 228 
BLANCO Z-STYLE-U 233 
* SILGRANIT®

** Keramika

Drezy do roviny s doskou, pod pracovnú dosku

Úvod 206
BLANCO ANDANO-IF 212 - 215
BLANCO ANDANO-IF/A 211
BLANCO A-STYLE-IF/A 230
BLANCO A-STYLE-IF 230

BLANCO C-STYLE-IF/A 231
BLANCO C-STYLE-IF 231
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BLANCO ETAGON-IF 209
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BLANCO ALTA 287
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BLANCO AVONA 294 - 295
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BLANCO NEA 302 - 303
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BLANCO VONDA 277
BLANCO YOVIS 275 - 276
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Úvod 351 - 352
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Príslušenstvo pre  
BLANCO SELECT 363 - 365

Príslušenstvo

BLANCO CARE 371 
BLANCO príslušenstvo k drezom
 372 - 376

BLANCO príslušenstvo k batériám  377
Excentrické ovládanie a jeho  
možnosti   378 - 379

Úvod 91
BLANCO ADON XL 94
BLANCO ALAROS 92
BLANCO ARTAGO 126 - 127
BLANCO AXIA III 98 - 101
BLANCO CLASSIC Neo 113 - 116

BLANCO COLLECTIS  96
BLANCO DALAGO 133
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BLANCO ELON 123 - 124
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BLANCO METRA 119 - 122

BLANCO MEVIT XL 132
BLANCO NAYA 131
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BLANCORONDO 140 
BLANCO RONDOVAL 141 - 142
BLANCO SONA 139

BLANCO YOVA XL 93
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BLANCO ZIA 134 - 138

SILGRANIT® 

BLANCO CLASSIC 145
BLANCO ENOS 147
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Reprodukcia alebo použitie týchto grafík, fotografií a textov v inej, napríklad v elektronickej alebo tlačenej 
publikácii bez výslovného súhlasu BLANCO nie je povolené.
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Základné modely - jednoducho praktické

BLANCO spektrum

Exkluzívne drezy a funkčné plochy z nehrdzavejúcej ocele 

 Výnimočný dizajn, vynikajúca funkčnosť

Klasika v programe BLANCO

Moderný komfort v osvedčenej kvalite BLANCO

BLANCO drezy pre domácnosť

  40cm spodná skrinka

Nerez

      

BLANCO DIVON II 45 S-IF

nerez
860 x 510 mm strana 167

 

      

BLANCO AXIS III 45 S-IF

nerez
860 x 510 mm strana 170

 

      

BLANCO LEMIS 45 S-IF

nerez
860 x 500 mm strana 177-178

 

      

BLANCO MEDIAN 45 S

nerez
860 x 500 mm strana 181

  

      

BLANCO MEDIAN 45 S-IF

nerez
860 x 500 mm strana 179-180

  

      

BLANCO DINAS 45 S

nerez
860 x 500 mm strana 183-184

 

      

BLANCO LIVIT 45

nerez
480 x 500 mm strana 186

  

      

BLANCO LIVIT 45 S Salto

nerez
860 x 500 mm strana 186

  

  45cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

      

BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

680 x 500 mm strana 117-118
  

      

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 mm strana 136
  

SILGRANIT®

   

BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

680 x 500 mm strana 147
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Nerez

      

BLANCO LIVIT 45 S Centric

nerez
860 x 500 mm strana 185

  

      

BLANCO LIVIT 45 S

leštená nerez
860 x 500 mm strana 186

  

      

nerez 

 
 
 

768 x 488 mm strana 187

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

      

nerez 

 
 
 

860 x 500 mm strana 187-188

BLANCO LANTOS 45 S-IF

      

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

nerez 

 
 
 

860 x 500 mm strana 187-188

      

BLANCO LANTOS 45 S

leštená nerez
860 x 500 mm strana 187-188

 
 

      

BLANCO RONDOSOL-IF

nerez   
Ø 448 mm strana 195

      

BLANCO RONDOSOL

nerez 
Ø 460 mm strana 194

 
 

      

BLANCO RONDOVAL

nerez 
535 x 490 mm strana 196

  

      

BLANCO TIPO 45

nerez 
480 x 500 mm strana 197

  

      

BLANCO TIPO 45 S

leštená nerez a nerez  
860 x 500 mm strana 197

 

      

BLANCO TIPO 45 S Compact

leštená nerez a nerez  
780 x 500 mm strana 197

 

     

BLANCO TIPO 45 S Mini

leštená nerez a nerez 
605 x 500 mm strana 197

 
 

      

BLANCO FLEX Pro 45 S

nerez
860 x 480 mm strana 201

 

       

BLANCO FLEX 

nerez
860 x 435 mm strana 201

      

BLANCO FLEX Mini

nerez
780 x 435 mm strana 201

 

SILGRANIT® PuraDur®

      

BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm strana 98
  

      

BLANCO AXIA III 45 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

770 x 500 mm strana 245
  

      

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 510 mm strana 103-104
  

      

BLANCO ZENAR 45 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

848 x 498 mm strana 245
  

      

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm strana 113
  

      

BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm strana 117-118
  

      

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

650 x 500 mm strana 123-124
  

      

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

465 x 510 mm strana 133
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  45cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

      

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT® PuraDur®

455 x 500 mm strana 247
  

      

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm strana 120-121
  

      

BLANCO METRA 45 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

770 x 490 mm strana 246
  

      

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

680 x 500 mm strana 120-121
  

      

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm strana 135-136
  

      

BLANCO ZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm strana 135-136
  

      

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm strana 139
  

      

BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm strana 142
 

            

      

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

535 x 490 mm strana 141
 

      

BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®

Ø 450 mm strana 140
  

SILGRANIT®

      

BLANCO LEGRA 45 S

SILGRANIT®

780 x 500 mm strana 144
 

      

BLANCO CLASSIC 45 S

SILGRANIT®

780 x 510 mm strana 145
 

      

BLANCO NOVA 45 S

SILGRANIT®

810 x 500 mm strana 146
 

      

BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

780 x 500 mm strana 148
 

      

BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

Ø 500 mm strana 149

      

BLANCO FAVOS 45 S

SILGRANIT®

860 x 435 mm strana 150

      

BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT®

780 x 435 mm strana 150
 

      

BLANCO FAVUM 45 S

SILGRANIT®

860 x 435 mm strana 151
 

            

Varianty 
modelov:

Nerez profilovaná K dispozícii ako modulMPuraPlus® - povrch

Zabudovanie zhora

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

IF-plochý okraj Zabudovanie do roviny 
s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu 
pod okraj prac. dosky

Modul - montáž
medzi pracovné dosky

Modul - osadenie 
zhora
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Keramika

      

BLANCO ZENAR 45 S

keramika PuraPlus®

860 x 510 mm strana 154
 

      

BLANCO IDENTO 45 S

keramika PuraPlus®

860 x 510 mm strana 157

      

 

BLANCO IDENTO 45 S-F

keramika PuraPlus®

 836 x 486 mm strana 165

 

      

BLANCO IDESSA 45 S

keramika
780 x 500 mm strana 159

 

      

BLANCO TOLON 45 S

keramika
780 x 500 mm strana 161-162

 

Nerez

      

BLANCO DIVON II 5 S-IF

nerez
1000 x 510 mm strana 167

 

      

BLANCO AXIS III 5 S-IF

nerez
915 x 510 mm strana 170

 

      

BLANCO LIVIT 5 S Centric

nerez
950 x 500 mm strana 185

 

     

BLANCO LIVIT XL 5 S

nerez
1000 x 500 mm strana 186

 

      

BLANCO LANTOS 5 S-IF

nerez
940 x 490 mm strana 189

  

      

BLANCO LANTOS 5 S

profilovaná nerez
950 x 500 mm strana 189

  

      

BLANCO TIPO 5 S

nerez
950 x 500 mm strana 197

  

SILGRANIT® PuraDur®

      

BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm strana 99
  

      

BLANCO AXIA III 5 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

905 x 500 mm strana 245
  

      

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm strana 105-106
  

      

BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

903 x 498 mm strana 246
  

      

BLANCO CLASSIC Neo 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm strana 114
  

      

SILGRANIT® PuraDur®

515 x 510 mm strana 129
  

BLANCO PLEON 5

      

BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

950 x 500 mm strana 117
  

      

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

515 x 510 mm strana 133
  

  50cm spodná skrinka
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Nerez

      

BLANCO DIVON II 6 S-IF

nerez
1000 x 510 mm strana 168

 

      

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm strana 169

   

      

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

nerez
860 x 500 mm strana 169

  

      

BLANCO AXIS III 6 S-IF

nerez
1000 x 510 mm strana 172

  

      

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

nerez
1000 x 510 mm strana 172

  

      

BLANCO AXIS III 6 S-IF DampfgarPlus

nerez
1000 x 510 mm strana 171

 

      

BLANCO RONIS-IF

nerez
Ø 530 mm strana 173

 

      

BLANCO LEMIS 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm strana 177-178

 

SILGRANIT® PuraDur®

      

BLANCO DALAGO 5-F

SILGRANIT® PuraDur®

505 x 500 mm strana 247
  

      

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm strana 120-121
  

      

BLANCO METRA 5 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

850 x 490 mm strana 246
  

      

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm strana 135-136
  

      

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm strana 139
  

SILGRANIT®

      

BLANCO CLASSIC 5 S

SILGRANIT®

915 x 510 mm strana 145
 

      

BLANCO NOVA 5 S

SILGRANIT®

860 x 500 mm strana 146
 

 

  50cm spodná skrinka

  60cm spodná skrinka

Keramika

      

BLANCO IDESSA 5 S

keramika
915 x 500 mm strana 159-160
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Nerez

      

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm strana 177-178

 

      

BLANCO MEDIAN 6 S

nerez
1000 x 500 mm strana 181

  

      

BLANCO MEDIAN 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm strana 179-180

  

      

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm strana 179-180

  

      

BLANCO MEDIAN XL 6 S

nerez
1000 x 500 mm strana 181

  

      

BLANCO DINAS 6 S

nerez
1000 x 500 mm strana 183-184

 

      

BLANCO LIVIT 6 S

leštená nerez
1000 x 500 mm strana 186

 
 

      

BLANCO LIVIT 6 S Centric

nerez
1000 x 500 mm strana 185

  

      

BLANCO LIVIT XL 6 S

nerez
1000 x 500 mm strana 185

  

      

BLANCO LIVIT 6 S Compact

leštená nerez
780 x 500 mm strana 186

 
 
 

      

BLANCO LANTOS 6 S-IF -Centric

nerez
1000 x 500 mm strana 190

 

      

BLANCO LANTOS 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm strana 189, 192

 

      

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

nerez
780 x 500 mm strana 190

 

      

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

nerez
1000 x 500 mm strana 190, 192

 

      

BLANCO LANTOS 6-IF

nerez
593 x 488 mm strana 189

 

      

BLANCODANA

nerez     
575 x 505 mm  strana 193

      

BLANCODANA-IF

nerez    

575 x 505 mm strana 193

      

BLANCO TIPO 6

nerez
605 x 500 mm  strana 198

   

      

BLANCO TIPO 6 Basic

nerez 
605 x 500 mm strana 198

  

      

BLANCO TIPO 6 S

leštená nerez a nerez 
950 x 500 mm strana 198

 
  

      

BLANCO TIPO 6 S Basic

leštená nerez a nerez 
950 x 500 mm strana 198

 
  

      

BLANCO TIPO XL 6 S

nerez
950 x 500 mm strana 200

 
  

      

BLANCO RONDOSET

nerez
Ø 460 mm strana 195

  60cm spodná skrinka
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SILGRANIT® PuraDur®

      

BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 510 mm strana 92
  

      

BLANCO ALAROS 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

1148 x 498 mm strana 245
  

      

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm strana 100
  

      

BLANCO AXIA III 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

990 x 500 mm strana 245
  

      

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm strana 101
  

      

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

990 x 500 mm strana 245
  

      

BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm strana 93
 

      

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

980 x 480 mm strana 94
 

      

SILGRANIT® PuraDur®

510 x 510 mm strana 126

  

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

      

SILGRANIT® PuraDur®

510 x 510 mm strana 127
  

BLANCO ARTAGO 6

      

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

SILGRANIT® PuraDur®

 1000 x 510 mm strana 112
  

      

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

SILGRANIT® PuraDur®

987.5 x 497.5 mm strana 246
  

      

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm strana 109-110
  

      

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

987.5 x 497.5 mm strana 246
  

      

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm strana 107-108

 

      

BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm strana 115
  

      

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm strana 116
  

      

  SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm strana 96

BLANCO COLLECTIS 6 S

      

BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm strana 129

 

      

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm strana 129

 

      

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mwm strana 117-118
  

      

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm strana 123-124
  

      

BLANCO ELON XL 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

770 x 490 mm strana 246

  

      

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm strana 133
  

      

BLANCO DALAGO 6-F

SILGRANIT® PuraDur®

605 x 500 mm strana 247

  

      

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm strana 119, 121
  

      

BLANCO METRA 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

990 x 490 mm strana 246

  

      

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm strana 120

  60cm spodná skrinka
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SILGRANIT®

      

BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT®

585 x 500 mm strana 144

      

BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT®

1000 x 500 mm strana 144

      

BLANCO LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT®

780 x 500 mm strana 144

      

BLANCO LEGRA XL 6 S

SILGRANIT®

860 x 500 mm strana 144
 

      

BLANCO CLASSIC 6 S

SILGRANIT® 

1000 x 510 mm strana 145

      

BLANCO NOVA 6 S

SILGRANIT® 

 1000 x 500 mm strana 146

      

BLANCO NOVA 6

SILGRANIT® 

616 x 500 mm strana 146

      

BLANCO FAVOS 6 S

SILGRANIT® 

 860 x 435 mm strana 150

      

BLANCO FAVUM XL 6 S

SILGRANIT®

860 x 435 mm strana 151
 

SILGRANIT® PuraDur®

      

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm strana 120-121

BLANCO METRA XL 6 S 

      

SILGRANIT® PuraDur®

990 x 490 mm strana 246

BLANCO METRA XL 6 S-F

      

BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 mm strana 120-121

      

BLANCO METRA 6-F

SILGRANIT® PuraDur®

605 x 490 mm strana 246
  

      

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 480 mm strana 132

BLANCO MEVIT XL 6 S

     

BLANCO NAYA 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm strana 131
  

       

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm strana 135-136
  

      

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm strana 135-136
  

      

      

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm strana 134

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

      

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm strana 139

BLANCO SONA 6 S

      

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm strana 139

BLANCO SONA XL 6 S

  60cm spodná skrinka
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Keramika

      

BLANCO AXON II 6 S

keramika PuraPlus®

1000 x 510 mm strana 153
 

      

BLANCO PALONA 6

keramika PuraPlus®

615 x 510 mm strana 163
 

      

BLANCO ZENAR XL 6 S

keramika PuraPlus®

1000 x 510 mm strana 155
  

      

BLANCO PANOR 60

keramika
600 x 630 mm strana 158

 

      

BLANCO IDENTO 6 S

keramika PuraPlus®

1000 x 510 mm strana 157

 

      

BLANCO IDENTO 6 S-F

keramika PuraPlus®

 976 x 486 mm strana 165

 

      

BLANCO IDENTO XL 6 S

keramika PuraPlus®

1000 x 510 mm strana 157

 

      

BLANCO IDENTO XL 6 S-F

keramika PuraPlus®

 976 x 486 mm strana 165

 

      

BLANCO IDESSA 6 S

keramika
1000 x 500 mm strana 159-160

 

      

BLANCO IDESSA XL 6 S

keramika
1000 x 500 mm strana 159

 

      

BLANCO TOLON 6 S

keramika
1000 x 500 mm strana 161-162

 

      

BLANCO TOLON XL 6 S

keramika
1000 x 500 mm strana 161-162

 

Nerez

      

BLANCO DIVON II 8-IF

nerez
860 x 510 mm strana 167

 

      

BLANCO DIVON II 8 S-IF

nerez
1160 x 510 mm strana 167

 

      

BLANCO LEMIS 8-IF

nerez
860 x 500 mm strana 178

 

      

BLANCO LEMIS 8 S-IF

nerez
1160 x 500 mm strana 177-178

 

      

BLANCO MEDIAN 8 S-IF

nerez
1160 x 500 mm strana 182

  

      

BLANCO MEDIAN 8 S

nerez
1160 x 500 mm strana 182

  

      

BLANCO DINAS 8

nerez
860 x 500 mm strana 183-184

 

      

BLANCO DINAS 8 S

nerez
1160 x 500 mm strana 183-184

 

      

BLANCO LIVIT 8 S

nerez
1210 x 500 mm strana 186

 

      

BLANCO LANTOS 8-IF

nerez
860 x 500 mm strana 191

 

      

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

nerez
1160 x 500 mm strana 191-192

 

      

BLANCO LANTOS 8-IF Compact

nerez
768 x 488 mm strana 192

 

  60cm spodná skrinka

  80cm spodná skrinka
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Nerez

      

BLANCO TIPO 8

nerez
860 x 500 mm strana 199

  

      

BLANCO TIPO 8 Compact

nerez
780 x 500 mm strana 199

  

      

BLANCO TIPO 8 S

leštená nerez a nerez
1210 x 500 mm strana 199

  

      

BLANCO TIPO 8 S Compact

leštená nerez a nerez
1160 x 500 mm strana 199

  

SILGRANIT® PuraDur®

      

  

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm strana 117-118
  

      

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm strana 117-118
  

      

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm strana 123-124
  

      

BLANCO PLEON 8

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 510 mm strana 129
  

      

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

815 x 510 mm strana 133
  

      

BLANCO DALAGO 8-F

SILGRANIT® PuraDur®

805 x 500 mm strana 247
  

      

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm strana 120-121
  

      

BLANCO NAYA 8

SILGRANIT® PuraDur®

815 x 500 mm strana 131
  

      

BLANCO NAYA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm strana 131
  

      

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm strana 135-136
  

      

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm strana 139
  

Keramika

      

BLANCO IDESSA 8 S

keramika
1160 x 500 mm strana 160

 

SILGRANIT®

      

  

BLANCO LEGRA 8 S

SILGRANIT®

1160 x 500 mm strana 144
 

      

BLANCO CLASSIC 8

SILGRANIT®

860 x 500 mm strana 145
 

      

BLANCO CLASSIC 8 S

SILGRANIT®

1160 x 510 mm strana 145
 

      

BLANCO NOVA 8 S

SILGRANIT®

1160 x 500 mm strana 146
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  90cm spodná skrinka

Nerez

      

BLANCO MEDIAN 9

nerez
860 x 500 mm strana 182

   

      

BLANCO MEDIAN 9-IF

nerez
860 x 500 mm strana 180

   

      

BLANCO TIPO XL 9 S

nerez
1210 x 500 mm strana 200

  

       

BLANCO TIPO XL 9

nerez
950 x 500 mm strana 200

  

      

BLANCO NAYA 9

nerez
860 x 500 mm strana 176

 

      

BLANCO NAYA 9 S

nerez
1210 x 500 mm strana 176

 

SILGRANIT® PuraDur®

      

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm strana 122
  

      

BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm strana 129
  

      

BLANCO NAYA XL 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 510 mm strana 131
  

       

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm strana 137
  

Keramika

      

BLANCO IDESSA 9

keramika
860 x 500 mm strana 160

 

        SILGRANIT® PuraDur®

        farby

     Keramika

hliníková 
metalíza 

sivá skala bielaantracit jasmín tartufošampáň  perlovo sivá muškát

krištáľovo
biela

hliníková
šedá

čierna bazalt biela magnólia
lesklá

jasmín

káva
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Nerez

      

BLANCODELTA-IF

nerez
1056 x 575 mm strana 174

 

      

BLANCO LANTOS 9 E-IF

nerez
930 x 510 mm strana 191

 

      

BLANCO TIPO 9 E

nerez
930 x 510 mm strana 200

  

Keramika

      

BLANCODELTA

keramika PuraPlus®

1053 x 570 mm strana 156
 

  90x90cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur®

      

BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

 1057 x 575 mm strana 102
  

      

BLANCODELTA II-F

SILGRANIT® PuraDur®

 1042 x 560 mm strana 245
  

      

BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

1070 x 510 mm strana 117-118
  

      

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

830 x 830 mm strana 120, 122
  

      

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

930 x 510 mm strana 138
  

Varianty 
modelov:

Nerez profilovaná K dispozícii ako modulMPuraPlus® - povrch

Zabudovanie zhora

Zabudovanie pod
pracovnú dosku

IF-plochý okraj Zabudovanie do roviny 
s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu 
pod okraj prac. dosky

Modul - montáž
medzi pracovné dosky

Modul - osadenie 
zhora
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BLANCO vaničky pre IF-zabudovanie

Nerezové IF/A-vaničky s priestorom pre batériu

      

BLANCO ETAGON 500-IF/A

nerez
 540 x 500 mm strana 208

 

      

nerez
440 x 500 mm strana 211

BLANCO ANDANO 400-IF/A

      

nerez
540 x 500 mm strana 211

BLANCO ANDANO 500-IF/A

      

nerez
740 x 500 mm strana 211

BLANCO ANDANO 700-IF/A

      

nerez
585 x 500 mm strana 211

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

      

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

nerez
745 x 500 mm strana 211

 

      

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

nerez
865 x 500 mm strana 211

 

      

BLANCO SUPRA 400-IF/A

nerez
440 x 500 mm strana 222-223

 

      

BLANCO SUPRA 500-IF/A

nerez
 540 x 500 mm strana 222-223

 

      

nerez
625 x 470 mm strana 222-223

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

      

nerez
440 x 500 mm strana 230

BLANCO A-STYLE 400-IF/A

      

nerez
540 x 500 mm strana 230

BLANCO A-STYLE 500-IF/A

      

BLANCO A-STYLE 340/180-IF/A

nerez
 585 x 500 mm strana 230

 

      

nerez
460 x 510 mm strana 231

BLANCO C-STYLE 400-IF/A

      

nerez
560 x 510 mm strana 231

BLANCO C-STYLE 500-IF/A

      

nerez
605 x 510 mm strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-IF/A

      

BLANCO S-STYLE 400-IF/A

nerez
 440 x 500 mm strana 232

R60  

      

nerez
540 x 500 mm strana 232

BLANCO S-STYLE 500-IF/A

      

nerez
625 x 470 mm strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-IF/A

      

nerez
460 x 510 mm strana 233

BLANCO Z-STYLE 400-IF/A

    

  

R60  R60  R0  
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BLANCO vaničky pre IF-zabudovanie

Nerezové IF/A-vaničky s priestorom pre batériu

      

BLANCO Z-STYLE 500-IF/A

nerez
 560 x 510 mm strana 233

R0  

      

nerez
605 x 510 mm strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-IF/A

      

R0  

Nerezové IF-vaničky

      

BLANCO ETAGON 500-IF

nerez
 540 x 440 mm strana 209

 

      

nerez
220 x 440 mm strana 213

BLANCO ANDANO 180-IF

      

nerez
380 x 440 mm strana 212-213

BLANCO ANDANO 340-IF

      

nerez
440 x 440 mm strana 212-213

BLANCO ANDANO 400-IF

      

nerez
490 x 440 mm strana 212-213

BLANCO ANDANO 450-IF

      

nerez
540 x 440 mm strana 212-213

BLANCO ANDANO 500-IF

      

BLANCO ANDANO 700-IF

nerez
740 x 440 mm strana 212-213

 

      

nerez
585 x 440 mm strana 214-215

BLANCO ANDANO 340/180-IF

      

BLANCO ANDANO 340/340-IF

nerez
745 x 440 mm strana 214-215

 

      

BLANCO ANDANO 400/400-IF

nerez
865 x 440 mm strana 214-215

 

      

BLANCO SUPRA 400-IF

nerez
440 x 440 mm strana 224

 

      

BLANCO SUPRA 500-IF

nerez
540 x 440 mm strana 224

 

      

nerez
625 x 470 mm strana 224

BLANCO SUPRA 340/180-IF

      

nerez
440 x 440 mm strana 230

BLANCO A-STYLE 400-IF

      

nerez
540 x 440 mm strana 230

BLANCO A-STYLE 500-IF

      

BLANCO A-STYLE 340/180-IF

nerez
 585 x 440 mm strana 230
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Nerezové IF-vaničky

      

nerez
440 x 440 mm strana 231

BLANCO C-STYLE 400-IF

      

nerez
540 x 440 mm strana 231

BLANCO C-STYLE 500-IF

      

nerez
585 x 440 mm strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-IF

     

BLANCO S-STYLE 400-IF

nerez
 440 x 440 mm strana 232

R60  

      

nerez
540 x 440 mm strana 232

BLANCO S-STYLE 500-IF

      

nerez
625 x 470 mm strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-IF

      

nerez
440 x 440 mm strana 233

BLANCO Z-STYLE 400-IF

      

BLANCO Z-STYLE 500-IF

nerez
 540 x 440 mm strana 233

R0  

      

nerez
605 x 510 mm strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-IF

BLANCO vaničky pre IF-zabudovanie

   

R60  R60  R0  

R0  

SILGRANIT®  PuraDur® IF-vaničky 

      

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

 SILGRANIT® PuraDur®

543 x 510 mm strana 242
 

      

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

543 x 443 mm strana 243
 



19

Pr
eh

ľa
d 

vý
ro

bk
ov

,  
m

at
er

iá
ly

 a
 fa

rb
y

BLANCO vaničky pre zabudovanie  
pod pracovnú dosku

Nerezové vaničky pod pracovnú dosku

      

BLANCO ETAGON 500-U

nerez
 540 x 440 mm strana 210

 

      

nerez
220 x 440 mm strana 217

BLANCO ANDANO 180-U

      

nerez
380 x 440 mm strana 216-217

BLANCO ANDANO 340-U

      

nerez
440 x 440 mm strana 216-217

BLANCO ANDANO 400-U

      

nerez
490 x 440 mm strana 216-217

BLANCO ANDANO 450-U

      

nerez
540 x 440 mm strana 216-217

BLANCO ANDANO 500-U

      

BLANCO ANDANO 700-U

nerez
740 x 440 mm strana 216-217

 

      

nerez
585 x 440 mm strana 218-219

BLANCO ANDANO 340/180-U

      

BLANCO ANDANO 340/340-U

nerez
745 x 440 mm strana 218-219

 

      

nerez
865 x 440 mm strana 218-219

BLANCO ANDANO 400/400-U

      

BLANCO ANDANO 500/180-U

nerez
745 x 440 mm strana 218-219

 

      

BLANCO RONIS-U

nerez
Ø 530 mm strana 220

 

      

nerez
184 x 322 mm strana 225

BLANCO SUPRA 160-U

      

nerez
201 x 361 mm strana 225

BLANCO SUPRA 180-U

      

nerez
370 x 430 mm strana 225, 227

BLANCO SUPRA 340-U

R60

      

nerez
430 x 430 mm strana 225, 227

BLANCO SUPRA 400-U

      

nerez
480 x 430 mm strana 225, 227

BLANCO SUPRA 450-U

      

BLANCO SUPRA 500-U

nerez
530 x 430 mm strana 225, 227

R60  

      

BLANCO SUPRA 340/340-U

nerez
765 x 450 mm strana  226

      

BLANCO YPSILON 550-U

nerez
600 x 470 mm strana 228

R60  

 

R60  R60  R60  R60  

R60  
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BLANCO vaničky pre zabudovanie  
pod pracovnú dosku 

Nerezové vaničky pod pracovnú dosku

      

BLANCO A-STYLE 400-U

nerez
440 x 440 mm strana 230

 

      

nerez
540 x 440 mm strana 230

BLANCO A-STYLE 500-U

      

BLANCO A-STYLE 340/180-U

nerez
585 x 440 mm strana 230

 

      

BLANCO C-STYLE 400-U

nerez
440 x 440 mm strana 231

  

      

nerez
540 x 440 mm strana 231

BLANCO C-STYLE 500-U

      

nerez
585 x 440 mm strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-U

      

nerez
430 x 430 mm strana 232

BLANCO S-STYLE 400-U

      

nerez
530 x 430 mm strana 232

BLANCO S-STYLE 500-U

      

nerez
605 x 450 mm strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-U

      

BLANCO Z-STYLE 400-U

nerez
440 x 440 mm strana 233

R0  

      

BLANCO Z-STYLE 500-U

nerez
540 x 440 mm strana 233

      

BLANCO Z-STYLE 340/180-U

nerez
585 x 440 mm strana 233

R0  

 

    R60   R60   

R60   R0  
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BLANCO vaničky pre zabudovanie  
pod pracovnú dosku a do roviny

SILGRANIT®  PuraDur® vaničky pod pracovnú dosku

      

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

 530 x 460 mm strana 235
 

      

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur®

190 x 460 mm strana 237

      

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur®

350 x 460 mm strana 237

      

BLANCO SUBLINE 400-U

SILGRANIT® PuraDur®

430 x 460 mm strana 237

      

BLANCO SUBLINE 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

530 x 460 mm strana 237

      

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT® PuraDur®

730 x 460 mm strana 237

      

BLANCO SUBLINE 800-U

SILGRANIT® PuraDur®

830 x 460 mm strana 237

      

BLANCO SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT® PuraDur®

555 x 460 mm strana 238

      

      

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur®

755 x 460 mm strana 238

      

SILGRANIT® PuraDur®

730 x 460 mm strana 238

BLANCO SUBLINE 700-U Level

      

BLANCO SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT® PuraDur®

855 x 460 mm strana 238

      

BLANCO SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT® PuraDur®

755 x 460 mm strana 238

Keramické vaničky pod pracovnú dosku

      

keramika PuraPlus®

567 x 456 mm strana 239

BLANCO SUBLINE 350/150-U

      

keramika PuraPlus®

543 x 456 mm strana 239

BLANCO SUBLINE 500-U

      

keramika PuraPlus®

414 x 456 mm strana 239

BLANCO SUBLINE 375-U

SILGRANIT® PuraDur® vaničky do roviny

      

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT® PuraDur®

347 x 427 mm strana 247

      

BLANCO SUBLINE 400-F

SILGRANIT® PuraDur®

427 x 427 mm strana 247

      

BLANCO SUBLINE 500-F

SILGRANIT® PuraDur®

527 x 427 mm strana 247

      

BLANCO SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT® PuraDur®

552 x 427 mm strana 247
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BLANCO kuchynské batérie

PROFESSIONAL

INDIVIDUAL

PROFESSIONAL Orientované na profesionálne požiadavky  
Kto hľadá batériu, ktorá ponúka najvyššiu funkčnosť a flexibilitu, je u nás správne.

INDIVIDUAL
Individuálny dizajn  
Dizajnové modely, ktoré získali prestížne ocenenia v kombinácii s inovatívnymi konceptami ovládania 
vytvárajú priestor pre vaše individuálne priania. 

MODERN Moderné riešenia pre každého  
Aktuálny moderný dizajn, ktorý vás očarí veľkou rozmanitosťou.

CLASSIC Klasické modely, obľúbené a osvedčené  
Buď rovné línie alebo štýlovo zaoblené - tieto obľúbené modely sa perfektne hodia do každej kuchyne.

Mimoriadne funkcie a možnosti zabudovania  
Tento segment ponúka veľký výber predokenných riešení a modelov pre špeciálne požiadavky.

SPECIAL

BLANCOCULINA

strana  265-267

S

BLANCO MASTER

strana  268

S

BLANCO LINEE

strana 273-274

S
R

BLANCO LIVIA

strana 291

S

BLANCO PANERA

strana 300

S

BLANCO AVONA

strana 294-295

S
R

BLANCO FELISA

strana 292-293

S
R

BLANCO LEVOS

strana 272

S

BLANCO QUADRIS

strana 271

S

BLANCO SOLENTA-S 

strana 264

BLANCO CATRIS-S 

strana 301

S S

BLANCO YOVIS

strana 275-276

S
R

BLANCO VONDA

strana 277

C
R
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BLANCO kuchynské batérie

MODERN

BLANCO KANO

strana 318

S
R

BLANCO MILI

strana 327

R

BLANCO MIDA

strana 324-325

S
R

BLANCO MILA

strana 326

S
R

BLANCO QUATURA

strana 269

S
R

BLANCO ALTA

strana 287

R

V

BLANCO CARENA

strana 297-299

S
R

BLANCO FILO

strana 312-313

S
R

BLANCO FINESS

strana 314

R

BLANCO JURENA

strana 296

S
R

BLANCO ALTA Compact

strana 288-290

VS
R

F

BLANCO ANTAS

strana 315-317

S
R

BLANCO LINUS

strana  282-286

VS
R

F

BLANCO NEA

strana 302- 303

S
R

BLANCO ZENOS

strana 310-311

S
R

BLANCO TIVO

strana 308-309

S
R

F

BLANCO RODALIS

strana 270

R

BLANCO LANORA

strana 281

S
R

BLANCO CANDOR

strana 280

S
R

BLANCO AMBIS

strana 278-279

S
R

CLASSIC

BLANCO ACTIS

strana 306-307

S
R

BLANCO BRAVON

strana 323

S
R

BLANCO JETA

strana 320

R

BLANCO DARAS

strana 330-331

S
R

F
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BLANCO kuchynské batérie

CLASSIC

SPECIAL – Kuchynské batérie so špeciálnymi funkciami a predokenné modely 

BLANCOORION

strana 319

S
R

F

BLANCO NOTIS

strana 304-305

S
R

BLANCO VITIS

strana 328-329

S
R

BLANCO TERA

strana 332

R

BLANCO TRADON

strana 332

R

BLANCOWEGA

strana 321-322

S
R

BLANCO VONDA Control

strana 277

R
C

BLANCO ALTA Compact

strana 341

S
R

F

BLANCO TIVO

strana 344

S
R

F

BLANCO LINUS

strana 340

S
R

F

BLANCOORION

strana 345

S
R

F

BLANCO LARESSA

strana 342

R
F

BLANCO ELOSCOPE

strana  337

R
F

BLANCO PERISCOPE

strana 339

S
F

BLANCO CORESSA

strana 343

R
F

BLANCO SOLENTA-S 

strana 338-340

S

BLANCO TRIMA

strana  335

R

BLANCO SORA

strana 335

R

BLANCO DARAS

strana 346

S
R

BLANCO FONTAS II

strana 334

R

Varianty  
modelov:

Predokenné
zabudovanie

S uzatváracím 
ventilom

AVario verziaVNízkotlaková

Integrované excentrické 
ovládanie (Control)

C

S výsuvnou sprškouS

Bez sprškyR
F

Filtrácia 

So senzorom 

F



25

Pr
eh

ľa
d 

vý
ro

bk
ov

,  
m

at
er

iá
ly

 a
 fa

rb
y

  50cm spodná skrinka

BLANCO SELECT

strana 354

32

strana 359 strana 360

BLANCO SELECT

strana 354

2 2 2

BLANCO SINGOLO

strana 361

1

BLANCO SINGOLO-S

strana 361

1

  45cm spodná skrinka

BLANCO SOLON-IF BLANCO FLEXON II

strana 362 strana 356

  30cm spodná skrinka

1 1

BLANCO BOTTON Pro Automatic BLANCO BOTTON Pro Manuell

strana 357

2

BLANCO FLEXON II

strana 356

2

BLANCO košové systémy

2

BLANCO FLEXON II

3
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     Pre nerezové drezy       Pre drezy z materiálu  
SILGRANIT®

      Pre kuchynské batérie  
a všetky povrchy    

     Pre keramické drezy

  60cm spodná skrinka

BLANCO SELECT BLANCO SELECT Orga

strana 355 strana 353

3 4 3 34 42 2 2

strana 358

BLANCO POLISH BLANCO ACTIV

strana 371strana 371

strana 359

3

strana 360

3

BLANCO SINGOLO

strana 361

1

BLANCO ANTIKALK BLANCO utierka z mikrovlákna

strana 371 strana 371

BLANCO BOTTON Pro Automatic BLANCO BOTTON Pro Manuell

BLANCO PuraPlus® Liquid Set BLANCO CeraCare

strana 371 strana 371

  90cm spodná skrinka

strana 357
X  = počet nádob

BLANCO CARE 
Čistiace a ošetrujúce prípravky

BLANCO FLEXON II

BLANCO FLEXON II

4
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BLANCO STEELART
Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou 

doskou

  40cm spodná skrinka

      

BLANCO CLARON 4 S-IF

nerez
780 x 510 mm strana 68

 

      

BLANCO ZEROX 4 S-IF

nerez
780 x 510 mm strana 70

R0  

  45cm spodná skrinka

      

BLANCO FLOW 45 S-IF

nerez
1000 x 510 mm strana 63

 

      

BLANCO CLARON 400-IF/A

nerez
460 x 510 mm strana 72

 

      

BLANCO ZEROX 400-IF/A

nerez, Durinox®

460 x 510 mm strana 81-82

R0

  50cm spodná skrinka

      

BLANCO FLOW 5 S-IF

nerez
1160 x 510 mm strana 63

 

      

BLANCO CLARON 5 S-IF

nerez
1000 x 510 mm strana 68

 

      

BLANCO ZEROX 5 S-IF

nerez
1000 x 510 mm strana 70

R0  

Varianty 
modelov:

IF-plochý okraj, zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo zhora na dosku

Všetky SteelArt-IF a -IF/A-modely sú k dispozícii aj s individuálnymi otvormi
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BLANCO STEELART
Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou

doskou

  60cm spodná skrinka

      

BLANCO ATTIKA 60/A

nerez
557 x 452 mm strana 59

 

      

BLANCO ATTIKA XL 60

nerez
520 x 420 mm strana 61

 

      

BLANCO ATTIKA 60-T

nerez
520 x 420 mm strana 61

 

      

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

nerez
1060 x 510 mm strana 64

 

      

BLANCO JARON XL 6 S-IF

nerez
925 x 440 mm strana 66

  

      

BLANCO CLARON 500-IF/A

nerez
560 x 510 mm strana 72

  

      

BLANCO CLARON 550-IF/A

nerez
610 x 510 mm strana 72

  

      

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

nerez
605 x 510 mm strana 72

  

      

BLANCO CLARON 6 S-IF

nerez
1000 x 510 mm strana 68

 

      

BLANCO ZEROX 500-IF/A

nerez, Durinox®

560 x 510 mm strana 81-82

R0  

      

BLANCO ZEROX 550-IF/A

nerez
610 x 510 mm Seite 81

R0  

      

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

nerez
605 x 510 mm strana 81

R0  

      

BLANCO ZEROX 6 S-IF

nerez
1000 x 510 mm strana 70

R0  

      

BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus

nerez
560 x 480 mm strana 78
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BLANCO STEELART
Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou

doskou

  80cm spodná skrinka

      

BLANCO CLARON 700-IF/A

nerez
760 x 510 mm strana 72

 

      

BLANCO CLARON 8 S-IF

nerez
1160 x 510 mm strana 68

 

      

BLANCO ZEROX 8 S-IF

nerez
1160 x 510 mm strana 70

R0  

      

BLANCO ZEROX 700-IF/A

nerez, Durinox®

760 x 510 mm strana 81-82

R0  

  90cm spodná skrinka

      

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

nerez
885 x 510 mm strana 72

 

      

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

nerez
885 x 510 mm strana 81

R0  

Varianty 
modelov:

IF-plochý okraj, zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo zhora na dosku

Všetky SteelArt-IF a -IF/A-modely sú k dispozícii aj s individuálnymi otvormi



30

BLANCO STEELART
Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou

doskou

 BLANCO CLARONLINE-IF

      

BLANCO CLARON 180-IF

nerez
220 x 440 mm strana 73

 

      

BLANCO CLARON 340-IF

nerez
380 x 440 mm strana 73

 

      

BLANCO CLARON 400-IF

nerez
440 x 440 mm strana 73

 

      

BLANCO CLARON 450-IF

nerez
490 x 440 mm strana 73

 

      

BLANCO CLARON 500-IF

nerez
540 x 440 mm strana 73

 

      

BLANCO CLARON 550-IF

nerez
590 x 440 mm strana 73

 

      

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus

nerez
570 x 460 mm strana 78

  

      

BLANCO CLARON 550-T-IF

nerez
590 x 440 mm strana 74

 

      

BLANCO CLARON 700-IF

nerez
740 x 440 mm strana 73

 

      

BLANCO CLARON 340/180-IF

nerez
585 x 440 mm strana 74

 

      

BLANCO CLARON 400/400-IF

nerez
865 x 440 mm strana 74

 

      

BLANCO CLARON 400/550-T-IF

nerez
1015 x 440 mm strana 74

 

 BLANCO CRONOS

      

BLANCO CRONOS XL 8-IF

nerez
795 x 468 mm strana 57
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BLANCO STEELART
Zabudovanie na pracovnú dosku a do roviny s pracovnou

doskou

 BLANCO ZEROXLINE-IF

      

BLANCO ZEROX 180-IF

nerez
220 x 440 mm strana 83

R0  

      

BLANCO ZEROX 340-IF

nerez, Durinox®

380 x 440 mm strana 83, 85

R0  

      

BLANCO ZEROX 400-IF

nerez, Durinox®

440 x 440 mm strana 83, 85

R0  

      

BLANCO ZEROX 450-IF

nerez
490 x 440 mm strana 83

R0  

      

BLANCO ZEROX 500-IF

nerez, Durinox®

540 x 440 mm strana 83, 85
R0  

      

BLANCO ZEROX 550-IF

nerez
590 x 440 mm strana 83

R0  

      

BLANCO ZEROX 700-IF

nerez, Durinox®

740 x 440 mm strana 83, 85
R0  

      

BLANCO ZEROX 340/180-IF

nerez
585 x 440 mm strana 84

R0  

      

BLANCO ZEROX 400/400-IF

nerez
865 x 440 mm strana 84

R0  

      

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF

nerez
1015 x 440 mm strana 84

R0  

Varianty 
modelov:

IF-plochý okraj, zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo zhora na dosku
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BLANCO STEELART
Program drezov pre zabudovanie pod pracovnú dosku

 BLANCO CLARONLINE-U

      

BLANCO CLARON 180-U

nerez
220 x 440 mm strana 75

 

      

BLANCO CLARON 340-U

nerez
380 x 440 mm strana 75

 

      

BLANCO CLARON 400-U

nerez
440 x 440 mm strana 75

 

      

BLANCO CLARON 450-U

nerez
490 x 440 mm strana 75

 

      

BLANCO CLARON 500-U

nerez
540 x 440 mm strana 75

 

      

BLANCO CLARON 550-U

nerez
590 x 440 mm strana 75

 

      

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus

nerez
 570 x 460 mm strana 79

  

      

BLANCO CLARON 550-T-U

nerez
590 x 440 mm strana 76

 

      

BLANCO CLARON 700-U

nerez
740 x 440 mm strana 75

 

      

BLANCO CLARON 340/180-U

nerez
585 x 440 mm strana 76

 

      

BLANCO CLARON 400/400-U

nerez
865 x 440 mm strana 76

 

      

BLANCO CLARON 400/550-T-U

nerez
1015 x 440 mm strana 76

 

 BLANCO CRONOS

      

BLANCO CRONOS XL 8-U

nerez
795 x 468 mm strana 57
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BLANCO STEELART
Program drezov pre zabudovanie pod pracovnú dosku

 BLANCO ZEROXLINE-U

      

BLANCO ZEROX 180-U

nerez
220 x 440 mm strana 86

R0  

      

BLANCO ZEROX 340-U

nerez, Durinox®

380 x 440 mm strana 86, 88

R0  

      

BLANCO ZEROX 400-U

nerez, Durinox®

440 x 440 mm strana 86, 88

R0  

      

BLANCO ZEROX 450-U

nerez
490 x 440 mm strana 86

R0  

      

BLANCO ZEROX 500-U

nerez, Durinox®

540 x 440 mm strana 86, 88

R0  

      

BLANCO ZEROX 550-U

nerez
590 x 440 mm strana 86

R0  

      

BLANCO ZEROX 550-T-U

nerez
590 x 440 mm strana 87

R0  

      

BLANCO ZEROX 700-U

nerez, Durinox®

740 x 440 mm strana 86, 88

R0  

      

BLANCO ZEROX 340/180-U

nerez
585 x 440 mm strana 87

R0  

      

BLANCO ZEROX 400/400-U

nerez
865 x 440 mm strana 87

R0  

      

BLANCO ZEROX 400/550-T-U

nerez
1015 x 440 mm strana 87

R0  

Varianty 
modelov:

Zabudovanie zospodu
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Z Nemecka do kuchýň celého sveta
Stavte na kvalitu a skúsenosti silnej značky

Vďaka svojej vášni pre precíznosť je 

dnes BLANCO v spojení so skupinou 

firiem E.G.O. jedným z vedúcich pre-

dajcov umývacích centier vo svete. 

BLANCO pritom dbá predovšetkým na 

perfektný súlad drezu, kuchynskej batérie 

a košového systému, ako aj funkčného 

príslušenstva. Funkčnosť sa snúbi s este-

tikou a aktuálnymi trendami  moderného 

stvárnenia kuchýň. 

BLANCO fabrika na výrobu nerezových drezov,  

Sulzfeld (južné Nemecko)

V centre kuchyne: drez, batéria a košový systém - 
všetko na dosah ruky a od jedného výrobcu.

Vhodné riešenie pre každú situáciu pri plánovaní 
kuchyne.
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Úžasné kuchynské batérie navrhnuté odborníkmi.

Použitie kvalitných materiálov a precíz-

ne spracovanie sú charakteristické pre 

BLANCO produkty.

Už viac ako 90 rokov vás BLANCO presviedča svojou kvalitou a celosvetovo  

uznávanou nemeckou spoľahlivosťou. Práve tieto vlastnosti sú rozhodujúcim 

faktorom pri výbere materiálov a spôsobe spracovania produktov, ale taktiež pri 

vývoji, distribúcii tovaru a v zákazníckom servise. Neustále zlepšovanie sa, inten-

zívny výskum, trvalo udržateľné hospodárenie a certifikovaný manažment kvality 

sú priority, na ktorých BLANCO pre svojich zákazníkov denne pracuje.

Viac komfortu a bezpečnosti v domácnosti: zákazníci oceňujú neporovnateľne jed-

noduchú údržbu a hygienu drezov zo SILGRANIT®PuraDur® ako aj certifikovaných 

kuchynských batérií.

CERT

Vďaka medzinárodnému pôsobeniu a roz-

siahlym skúsenostiam ponúka BLANCO 

nielen široký sortiment produktov. Mnohé  

inovatívne riešenia a premyslené systémo-

vé koncepty robia z BLANCO spoľahlivé-

ho obchodného partnera. 

Dokonale prispôsobený moderným kuchyniam: 
BLANCO ZENAR XL 6S DampfgarPlus.

GERMANY

ORIGINAL QUALITY 
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Trvalo udržateľné hospodárenie BLANCO
Nielen tváriť sa zodpovedne, ale aj žiť zodpovedne

Pre firmu BLANCO, jedného z popred-

ných svetových výrobcov kvalitných 

drezov a kuchynských batérií, nie je trvale 

udržateľný rozvoj len nejakým módnym 

výstrelkom, ale je už viac ako 20 rokov 

pevnou súčasťou jeho podnikateľskej 

kultúry. 

BLANCO pritom sleduje celospoločen-

ský záujem. Trvalá udržateľnosť pre nás 

znamená rešpektujúce a zodpovedné 

zaobchádzanie so zdrojmi, ktoré nám boli 

zverené.

BLANCO predstavuje zodpovednosť. 

Trvale udržateľný hospodársky rozvoj 

nezaťažuje životné prostredie, zachováva 

a chráni prírodné zdroje, a tým aj svet,  

v ktorom žijeme. Aj preto je zodpoved-

nosť voči životnému prostrediu zakotvená 

v našich firemných smerniciach.

Trvalá udržateľnosť 

ako princíp
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BLANCO pristupuje zodpovedne aj voči 

najdôležitejšej potravine, pitnej vode. Pre-

to používame pri dieloch vedúcich vodu 

len schválené materiály a podrobujeme sa 

pravidelne dobrovoľným DVGW skúškam.

Drezy z nehrdzavejúcej ocele a kompozit-

ného materiálu SILGRANIT® PuraDur® sú 

100%-ne recyklovateľné.

SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje pou-

žitie čistiacich prostriedkov. Okrem toho 

BLANCO všeobecne nepoužíva žiadne 

tropické drevo. 

Naši spolupracovníci sú rozhodujúcim

faktorom nášho úspechu. Ich

výkonnosť, spôsobilosť a nasadenie

sú základom spoločnosti BLANCO.  

Spoločne si kladieme za cieľ udržiavať  

v rovnováhe naše základné hodnoty,

ktorými sú: výkonnosť, spolupráca,

nasadenie, rentabilita a inovatívnosť.

Ako tradičný podnik s rodinným

zastúpením kladieme preto veľký

dôraz na dobrú partnerskú spoluprácu

nielen v rámci firmy, ale aj smerom  

k našim zákazníkom a dodávateľom.

Dlhodobo  

a spoľahlivo

BLANCO vníma svoju spoločenskú zod-

povednosť veľmi vážne. Ťažiskom

nášho záujmu sú projekty v sídlach 

podniku. Obzvlášť nám záleží najmä na 

podpore detí a mládeže. 

Pre zodpovedné 

spolunažívanie
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BLANCO STEELART
Exkluzívna nerez

Exkluzívne drezy vo výnimočnom mini-

malistickom dizajne a v malých sériach. 

Masívne nerezové pracovné dosky 

zhotovené na mieru celkom podľa vášho 

priania. To je BLANCO STEELART. Tento 

rozmanitý produktový program si vás 

získa svojou jedinečnou estetikou  

a výnimočným tvarom a vďaka tomu 

stále udáva trendy v kuchynskom dizajne. 

Takto vás okúzli napr. BLANCO ATTIKA 

vanička s elegantým vyvýšeným ATTIKA 

rámom, ktorý drezu dodáva mimoriadny 

charakter. 

Exkluzívny drez BLANCO FLOW sa vyznačuje 
ladnými krivkami, ktoré ihneď polichotia oku jeho 
pozorovateľa.

Inovatívna nerezová povrchová úprava BLANCO 
Durinox® sa vyznačuje obzvlášť veľkou tvrdosťou  
a extrémnou odolnosťou voči poškriabaniu.
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Výnimočné tvarom i funkciou
Prestížne ocenenia potvrdzujú potenciál značky BLANCO v oblasti dizajnu

BLANCO ELON XL 6 S: perfektne zjednotený 
dizajn a funkčnosť

BLANCOCULINA-S Mini 

Focus Open 20∂5
Gold
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Centrum kuchyne s drezmi BLANCO 
Tipy pre správny výber

Optimálne využitie priestoru pre viac 

komfortu

BLANCO ponúka riešenia pre akýkoľvek 

rozmer skrinky. Ideálna šírka je 60 cm. Ale 

taktiež pre iné rozmery skriniek ponúkame 

množstvo modelov. 

S ergonómiou a funkčnosťou ide  

všetko jednoduchšie

Ergonomické a funkčné drezy a ich prís-

lušenstvo sú vzájomne perfektne zladené, 

čo uľahčuje a zjednodušuje práce  

v kuchyni.

šobných inštitútov, ktoré dbajú predo-

všetkým na bezpečnosť a hygienu.

•	 	Ľahká údržba 

Povrchy drezov a batérií BLANCO 

sú jednoduché na údržbu. Špeciálne 

materiály zabraňujú usádzaniu nečistôt 

a vody.

•	 	Komfort vďaka systému 

Len vďaka perfektnej súhre drezu, 

batérie, košového systému a príslušen-

stva je možné vytvoriť funkčné umýva-

cie centrum.

•	 	Materiál a farba dotvárajú štýl 

Správne zvolená kombinácia drezu a 

batérie podčiarkne štýl každej kuchyne.

•	 	Certifikované značkové kuchynské 

batérie 

BLANCO ponúka široký výber mo-

delov. Batérie BLANCO spĺňajú tie 

najprísnejšie kritériá nezávislých skú-
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Rozhodnite sa pre niečo viac - funkčné umývacie centrum
Dnes znamená kuchynský drez viac ako len miesto na umývanie riadu 

Firma BLANCO patrí k popredným vý-

robcom kompletných umývacích centier 

prvotriednej kvality. Dokonale zladené 

komponenty – od inovatívneho drezu, 

cez dokonale prispôsobenú zmiešavaciu 

batériu, až po inteligentne riešený košový 

systém triedenia kuchynského odpadu, 

vám poskytnú maximálnu funkčnosť  

a komfort v kuchyni. Povrchy BLANCO 

drezov vás presvedčia svojou odolnosťou 

a jednoduchou údržbou, a tým perfektne 

dotvoria funkčné umývacie centrum.

=+ +
funkčné 

umývacie
centrum

Inovatívny,
funkčný drez

perfektná 
zladená
batéria

inteligentný systém
triedenia odpadu
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BLANCO InFino®

Perfektne integrovaná výpusť

InFino® a SILGRANIT® PuraDur® - elegantný dizajn InFino® a BLANCO keramika - výpusť najvyššej kvality 
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InFino® je inovatívna výpusť pre všetky 

BLANCO kuchynské drezy. 

Elegantný, nadčasový dizajn dodáva 

 umývaciemu centru nový rozmer.  

Dokonalosť umývacieho centra:

•		elegantný	minimalistický	dizajn

•			prakticky	bezproblémová	integrácia

•		plynule	integrovaný	prechod	hrany

•			unikátne,	intuitívne	ovládanie,	dostupná	

aj v prevedení s excentrom

•	jednoduchá	a	rýchla	montáž

Spoľahlivá hygiena InFino® výpuste sa 

dosiahne rozložením na dva komponenty: 

zátku a sitko. Vďaka dizajnu bez medzier 

a hrán sa čistí jednoducho.

Intuitívny koncept ovládania 

Pri manuálnom ovládaní sa výpusť otvára 

alebo zatvára pomocou sitka a to pooto-

čením doprava alebo doľava. Pozícia sitka 

sa nemení. InFino® - sitko zostáva  

v rovnakej výške. 

Sitko je dokonale vycentrované a v jednej rovine  
s dnom vaničky alebo drezu.

Veľmi jednoduché čistenie vďaka dizajnu bez 
zbytočných medzier a hrán. 

Spoľahlivá hygiena sa dosiahne rozložením na dva 
komponenty: zátku a sitko. 

Jedinečný komfort obsluhy pomocou otáčania. 

Optimálne excentrické ovládanie 
Excentrické ovládanie drezu je možné kedykoľvek 
doobjednať. Zodpovedajúce excentrické ovládanie 
a dodatočné sety nájdete na strane 379. 

InFino® manuálne 
BEZ excentrického ovládania

InFino® 
S excentrickým ovládaním

InFino® S alebo BEZ excentrického ovládania - jednoducho a prehľadne

Pri jednotlivých modeloch drezov a vaničiek s výpusťou InFino® sa nachádza nový 
piktogram. Rýchlo tak zistíte, či sa uvedený model InFino® dodáva s excentrickým 
ovládaním alebo bez. Jednotlivé možnosti kombinácie a ovládacích prvkov nájdete  
na str. 379.
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Umývacie centrá z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele 
Klasické, nadčasové, krásne

Nehrdzavejúca oceľ (ďalej iba nerez) okúz-

ľuje svojou prirodzenosťou a výminočnými 

vlastnosťami, ktoré z nej robia ideálny 

materiál pre kuchynské drezy.  

Nie je však nerez ako nerez. BLANCO 

spracováva len kvalitnú nerez, ktorá  sa vy-

berá na základe špecifických kritérií a pod-

lieha prísnym kontrolám kvality. Výsledkom 

sú prvotriedne nerezové drezy BLANCO, 

ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky, 

čo sa týka kvality, funkčnosti a dizajnu.

Nadčasová klasika

Vďaka svojmu neutrálnemu zafarbeniu mož-

no nerez integrovať do každého kuchynské-

ho prostredia. Aj po rokoch sa tento materiál 

prezentuje vysokou kvalitou a leskom.

Nehrdzavejúca

Nerez je na základe svojich materiálových

vlastností zásadne nehrdzavejúca.

Odolná proti teplotám a farebne stála

Nerez je odolná proti teplotám do 300°C. 

Ani priame, dlho pôsobiace slnečné žia-

renie nezmení farbu alebo štruktúru tohto 

vznešeného materiálu.

Hygienická

Kovový povrch ušľachtilej nehrdzavejúcej 

ocele je hladký a bezpórovitý. Vďaka tomu 

sa na ňom nečistoty a baktérie spravidla 

len veľmi ťažko usádzajú či rozmnožujú.

Odolná

Vysokokvalitná nerez BLANCO je priro-

dzene veľmi odolná proti bežným domá-

cim kyselinám (ako napr. ocot či kyselina 

citrónová). Okrem toho je nerez odolná 

proti fľakom, ktoré môžu vzniknúť napr. po 

káve alebo po určitých druhoch ovocia či 

zeleniny. 

Ľahká údržba

Nerez od firmy BLANCO si aj pri mini-

málnej starostlivosti i po desaťročiach 

zachováva svoju hodnotu a lesk. Ošetruje 

sa bežnými domácimi čistiacimi pros-

triedkami. Z času na čas je vhodné použiť 

špeciálny čistiaci prostriedok na nehrdza-

vejúcu oceľ, napr. BLANCO POLISH. BLANCO POLISH odstraňuje ľahké
škrabance, redukuje stopy po používaní  
a dodáva drezu lesk.

Celý sortiment BLANCO CARE nájdete na  
str. 371.

Pri odolných usadeninách vodného kameňa  
použite prosím BLANCO ANTIKALK.

Nerez, hodvábny lesk Nerez profilovaná
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BLANCO SILGRANIT® PuraDur® –
Hviezda kuchyne

To najlepšie ešte vylepšené

Vynikajúci SILGRANIT® PuraDur® ponúka 

optimálnu rovnováhu medzi ľahkou 

údržbou a odolnosťou. Hladký povrch  

a spektrum farieb, ktoré sa dajú perfektne 

kombinovať s kuchynským prostredím.

Materiálové vlastnosti

Hodvábne hladký kamenitý povrch 

vytvára na dotyk príjemný kamenný 

charakter.

Jedinečné farby

V ponuke je desať atraktívnych

farieb, ktoré sa dokonale hodia ku 

kuchynským batériám.

Neprekonateľne ľahká údržba  

a odolnosť

Vďaka vynikajúcemu zloženiu materiálu 

ponúka SILGRANIT® PuraDur® jednoduchú 

údržbu a odolnosť, aká tu ešte nebola:

•		odolný	proti	poškriabaniu

	•	mimoriadne	pevný

	•		odolný	proti	vysokým	teplotám	do	 

280 °C (s výnimkou kuchynského riadu 

so zdvojeným dnom)

Okrem toho je SILGRANIT® PuraDur®:

•		100%	hygienicky	a	zdravotne	 

nezávadný

•		100%	odolný	proti	kyselinám

•		100%	farebne	stály

SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou 

formulou hygienickej ochrany

Hygiene+Plus je ochranný štít proti 

špine a baktériám a uľahčuje údržbu. 

Na základe tejto jedinečnej patentovanej  

hygienickej ochrannej formule pôsobí 

SILGRANIT® PuraDur® antibakteriálne.

Testy dokazujú, že zabudovaná hygie-

nická ochrana redukuje nárast hygienicky 

relevantných baktérií až o 98%.
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Celý sortiment BLANCO CeraCare nájdete na str. 371.

BLANCO keramika
Najkrajšie spojenie prírody a dizajnu

Keramika PuraPlus®

S BLANCO PuraPlus® vyzerajú 

keramické drezy dlhšie ako nové. Špeci-

álna úprava PuraPlus® vyhladzuje povr-

chovú štruktúru. Hydrofóbny povrchový 

efekt redukuje tvorbu usadenín (napr. od 

vodného kameňa) a znižuje tvorbu fľakov. 

Na každodennú údržbu postačuje mäkká, 

vlhká utierka a jemný čistiaci prostriedok.

BLANCO keramika

Keramické drezy BLANCO vytvárajú prí-

jemnú, útulnú atmosféru. Podmania si vás 

ladnými tvarmi a glazúrovaným povrchom. 

Keramika BLANCO sa skvele hodí ako do 

tradičných, tak aj do moderných kuchýň. 

Moderné výrobné postupy, špeciálne 

technológie a dlhoročné skúsenosti 

našich pracovníkov zaručujú konštantne 

vysokú kvalitu výrobkov. Vďaka veľkej 

svedomitosti počas celého výrobného 

procesu sme dosiahli precíznosť do  

najmenšieho detailu.

Prednosti keramických drezov BLANCO:

•		ľahká	údržba

•			odolné	proti	nárazom	pri	bežnom	do-

mácom používaní

•		odolné	proti	poškriabaniu	a	škvrnám

•		príjemné	farby,	matné	alebo	lesklé

•		tradičné	remeselné	spracovanie

•		odolné	proti	vysokým	teplotám

•		hygienické	a	zdravotne	nezávadné

•			odolné	proti	kyselinám	používaným	

bežne v kuchyni

•			farebne	stále	-	aj	pri	priamom	slnečnom	

žiarení

Na odstránenie nečistôt a ko-
vových oterov na keramických 
drezoch a vaničkách odporú-
čame BLANCO CeraCare.

BLANCO PuraPlus®  
Liquid
Sada pre regeneráciu po-
vrchu.

Pravidelné a dobrovoľné testovanie kvality 

od LGA potvrdzuje naše vysoké nároky 

na nás samých a garantuje vám produkty, 

na ktoré sa môžete spoľahnúť. 
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BLANCO CombiColours
Vaše sny o kuchyni sa stanú skutočnosťou

Široká paleta farieb od firmy BLANCO 

prináša celú radu výhod. Kombinácia 

farieb BLANCO SILGRANIT® PuraDur®  

s konkrétnym farebným tónom kuchyn-

ského prostredia nebola nikdy predtým 

taká jednoduchá. 

 

•		Perfektná	súhra	drezu	a	batérie	 

s pracovnou doskou a kuchyňou

•	Elegantná	paleta	farieb	bola	navrhnutá 

 s ohľadom na farebnosť súčasných 

 materiálov

•		Prehľadná	farebná	paleta	umožňuje	

jednoduchý výber

•	Dlhá	dostupnosť	produktov

•	Široký výber podľa individuálnych 

požiadaviek zákazníka

BLANCO Keramika - farby

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® farby

čierna hliníková
šedá

krištáľovo
biela

biela magnólia 
lesklá

jasmín

muškát

bazalt

antracit sivá skala hliníková
metalíza

perlovo sivá biela jasmín šampáň kávatartufo
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Mnohostranne využiteľné ETAGON-koľajničky

Na perfektnú prípravu - tiež aj vo verzii SILGRANIT®

Tepelne odolné ETAGON-koľajničky možno použiť 
aj ako podložku pod hrniec.

Perfektný úložný priestor napr. pre  uskladnenie 
pomôcok na čistenie riadu. 

ETAGON-koľajničky uľahčujú napr. aj údržbu 
plechu na pečenie.

Jedna vanička, tri úrovne:  
BLANCO ETAGON v prevedení IF/A, nerez 

Geniálne: vanička s integrovanou úrovňou
Nová séria BLANCO ETAGON v antikore a SILGRANIT®-e

Etážová vanička pre ešte viac komfortu a funkčnosti. BLANCO ETAGON 500 

je jednovanička doplnená o dodatočnú funkčnú úroveň. Kompletne nový sys-

témový koncept disponuje funčnosťou umývacieho centra na malom priesto-

re. Vďaka integrovanému stupienku a v kombinácii so špeciálne navrhnutými 

ETAGON-koľajničkami umožňuje prácu na troch úrovniach.
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Jedinečne ergonomický
BLANCO AXen - Koncept je dokolaný v antikore a SILGRANIT®-e

šarme. Jej eleganciu a ešte jednoduchšiu 

údržbu dotvára bočný prepad C-overflow®, 

inovatívna výpusť InFino® a nová sklenená 

doska na krájanie. 

rom, inovatívnym príslušenstvom, plo-

chým okrajom a novou výpusťou InFino®.  

Nový variant BLANCO AXIA III XL 6 S 

osloví najmä tých zákazníkov, ktorí dajú 

prednosť veľkej vaničke pred cenou 

drezu. Séria BLANCO AXIS III z ušľachtilej 

nehrdzavejúcej ocele nestráca na svojom 

Tretia generácia BLANCO AXen - Konceptu 

ponúka viac. 

Plynulá, ergonomická práca pozdĺž celé-

ho drezu nebola nikdy taká variabilná ako 

s vylepšeným AXen - Konceptom.

Nová BLANCO AXIA III disponuje veľkou 

vaničkou s optimálne využitým priesto-

BLANCO AXIS III 6 S-IF v dokonalej harmónii  
s novou doskou na krájanie. 

Inovatívnu kompozitnú dosku na krájanie   
v prevedení jaseň možno plynule posúvať pozdĺž 
celého drezu.

Priestranná vanička s inovatívnou 
výpusťou InFino®. 
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Pre každú požiadavku
Rôzne možnosti zabudovania

Zabudovanie 
zhora

Klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s konvenčným profilo-

vaným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť

• veľký výber drezov z nehrdzavejúcej ocele, z materiálu  

 SILGRANIT® PuraDur® a keramiky

• vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek

• jednoduché a rýchle zabudovanie 

BLANCO ZENAR XL 6 S, keramika PuraPlus®

IF - plochý okraj
Elegantný a moderný dizajn vďaka plochému prevedeniu

• široká ponuka nerezových drezov s IF-plochým okrajom

•	 pri	zabudovaní	zhora	vhodné	aj	pre	laminátové	pracovné	dosky

•  jeden model, dve možnosti zabudovania: 

– zabudovanie zhora na pracovnú dosku  

(bezpečná a rýchla montáž)

 – zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez

Zabudovanie do roviny s pra-
covnou doskou

Moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez  

rušivých hrán

•	 široký výber modelov z keramiky a z materiálu SILGRANIT®  

 PuraDur®, ktoré majú špeciálne vyhotovený okraj

•	  vhodné pre pracovné dosky z prírodného a umelého kameňa,  

keramiky alebo kompozitných materiálov

•  trvácne a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou 

mechanických úchytov a vyšpárovaním tesniacim materiálom

BLANCO IDENTO 6 S-F, keramika PuraPlus®
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Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky

Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre moderný a elegantný 

dizajn

•	pre zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky sa môžu použiť 

takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné pre 

zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU, modely drezov 

nájdete na str. 245 a str. 247

•	vhodné pre laminátové pracovné dosky

•	extrémne trvanlivý lepený spoj v precízne vykonanom výreze pracov-

nej dosky

Zabudovanie pod 
pracovnú dosku

Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad

•	okrem širokej ponuky špeciálnych drezov z ušľachtilej ocele, materiálu 

SILGRANIT® PuraDur® a keramiky, možno pre montáž zospodu použiť 

takmer všetky drezy z nereze a materiálu SILGRANIT® PuraDur®

•	pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky  

a skla

•	pomocou špeciálnych úchytov sa drez zospodu pripevní o pracovnú 

dosku a vyšpáruje tesniacim materiálom

BLANCO ANDANO 450-U, nerez

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Možnosti zabudovania nájdete na str. 52 a 53.

Praktické videoukážky pre  
kuchynských špecialistov
Ako sa robí zabudovanie drezu do roviny s pracovnou doskou? Kde 

nájdem tipy na starostlivosť o naše drezy? Ako možno urobiť ďalší otvor 

do silgranitového drezu?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete na internete v našich 

praktických videoukážkach (www.blanco-germany.de, “Service”).
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Príklady montáže – BLANCO možnosti  
zabudovania

IF-plochý okraj Pri montáži nerezového drezu s IF-plo-

chým okrajom na pracovnú dosku sa 

drez vloží zhora do výrezu pre drez. Pred 

zabudovaním sa pod okraj drezu nanesie 

silikón. Drez sa o pracovnú dosku prichytí 

odspodu úchytmi. Montáž nerezového 

drezu s IF-plochým okrajom do roviny 

zodpovedá klasickému spôsobu zabudo-

vania (zafrézovania) do roviny s pracovnou 

doskou.

Nerez: zabudovanie zhora
na pracovnú dosku

Nerez: zabudovanie do roviny s
pracovnou doskou

Zabudovanie 
zhora

Pri tomto spôsobe zabudovania sa drez 

položí na pracovnú dosku zhora do výre-

zu pre drez. BLANCO nerezové drezy  

s profilovaným okrajom disponujú tesne-

ním už priamo z výroby, pri drezoch  

z materiálu SILGRANIT® alebo z keramiky 

je potrebné pri montáži použiť silikón. 

Drezy z materiálu SILGRANIT® a nerezo-

SILGRANIT® PuraDur® KeramikaNerez

vé drezy sa upevnia na pracovnú dosku 

odspodu pomocou úchytov, keramické 

drezy sa len položia a utesnia silikónom.

Zabudovanie  
zospodu pod okraj 
pracovnej dosky

Pri tejto metóde sa montáž drezu vy-

konáva zospodu. Pre tento spôsob sú 

vhodné takmer všetky drezy BLANCO. 

Pri laminátových pracovných doskách sa 

zdola kompletne odfrézuje nosný materiál 

v oblasti výrezu až po vrchnú vrstvu. Okraj 

drezu sa vloží zospodu pod pracovnú 

dosku, ktorej okraj bol predtým natretý 

lepidlom a trvale sa spojí s pracovnou dos-

kou pomocou lepidla na báze epoxidovej 

živice. 

SILGRANIT® PuraDur® 

Zabudovanie do roviny 
s pracovnou doskou

SILGRANIT® PuraDur® Nerez Keramika

Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne 

modely s plochým okrajom.  

Do pracovnej dosky sa vyfrézuje okolo 

výrezu drážka. Do tejto drážky sa nanesie 

silikón.  

Pri tejto metóde sa taktiež vykonáva 

montáž drezu do pracovnej dosky zhora.  

Drez sa položí na silikón a zospodu  

sa upevní o pracovnú dosku úchytmi.
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Zabudovanie zospodu 
pod pracovnú dosku

Špeciálne drezy BLANCO pod pracovnú 

dosku, ale tiež takmer všetky vstava-

né drezy BLANCO, možno zabudovať  

zospodu do pracovnej dosky odolnej voči 

vode, z prírodného alebo umelého kame-

ňa. Tenké pracovné dosky (< 20 mm) je 

potrebné dodatočne utesniť. Medzi okraj 

drezu a spodnú hranu pracovnej dosky sa 

nanesie izolačná vrstva. Pomocou špeci-

álnych úchytov sa drez upevní o pracovnú 

dosku. Na priskrutkovanie do pracovnej 

dosky z prírodného alebo umelého kame-

ňa slúžia špeciálne hmoždinky.

Modul zabudovaný 
medzi pracovné dosky

Modul naložený zhora 
na pracovnú doskuskrinku a uchytí sa skrutkami. Pracovná 

doska sa priloží - podľa rozplánovania - 

vpravo a vľavo a špára sa utesní izolač-

nou hmotou.  

Moduly osadené medzi pracovné dosky 

nahrádzajú na istej definovanej šírke pra-

covnú dosku. Modul sa položí na drezovú 

Naložené moduly sa vložia na pracovnú 

dosku priamo do silikónu, bez úchytov.

Nehrdzavejúca oceľ: montáž vaničky pod 
pracovnú dosku

014984_2f

SILGRANIT® PuraDur®: montáž vaničky pod  
pracovnú dosku

Keramika: montáž vaničky pod pracovnú
dosku

Nehrdzavejúca oceľ: montáž drezu pod
pracovnú dosku

SILGRANIT® PuraDur®: montáž drezu 
pod pracovnú  
dosku

014984_2f

Dáta pre zhotovenie výrezu do pracovnej dosky pre všetky spôsoby zabudovania nájdete na našich internetových stránkach.

Pri osádzaní vstavaných drezov pod 

pracovnú dosku sa musia použiť 

špeciálne úchyty (pozri str. 371)

Nerez: modul uprostred SILGRANIT® PuraDur®:  
modul uprostred

SILGRANIT® PuraDur®: 
modul naložený

Príklady montáže – BLANCO možnosti  
zabudovania
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BLANCO STEELART
Exkluzívne variácie pre všetky typy zabudovania

Dizajnová rada s IF-plochým okrajom pre zabudovanie zhora

Ručne vyrobené drezy odzrkadľujú minimalistický dizajn zabudovania s najtenším IF-plochým okrajom.

BLANCO FLOW-IF – pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

BLANCO FLOW-IF zaujme svojou výnimočnosťou a prekvapivou symetriou.

BLANCO CLARON-IF – zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

BLANCO CLARON zaujme malým rádiusom 10 mm a IF-plochým okrajom. Odkvapkávacia plocha je plynule vyspádovaná pre 

lepší odtok vody.

10 

BLANCO ZEROX-IF – zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

Nulový rádius doplnený o prelis v tvare X na dne vaničky. Vizuálne zaujme pravouhlá odkvapkávacia plocha týchto ručne vyrába-

ných modelov, ktorá podčiarkuje ich exkluzívny dizajn.

BLANCO JARON-IF – pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

BLANCO JARON sa vyznačuje jasným a vyváženým dizajnom. Dve symetrické zóny vanička a odkvapkávacia plocha sú navzájom 

elegantne prepojené priestorom pre batériu umiestneným uprostred.
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Vaničky a drezy pre zabudovanie pod pracovnú dosku,  
zhora alebo do roviny

BLANCO CLARON – zabudovanie pod pracovnú dosku, zhora alebo do roviny

Táto séria zaujme malým rádiusom 10 mm.

BLANCO ZEROX – zabudovanie pod pracovnú dosku, zhora alebo do roviny

Séria s nulovým rádiusom.

Možnosti zabudovania

 * IF/A: modely s priestorom pre batériu
 ** IF: modely bez priestoru pre batériu

Do roviny s pracovnou doskou Na pracovnú doskuPod pracovnú dosku

Modely:
•	CLARON-U
•	ZEROX-U

Modely:
•	CLARON-IF/A*
•	CLARON-IF**
•	JARON-IF**
•	ZEROX-IF/A*
•	ZEROX-IF**
•	FLOW-IF

Modely:
•	CLARON-IF/A*
•	CLARON-IF**
•	JARON-IF**
•	ZEROX-IF/A*
•	ZEROX-IF**
•	FLOW-IF
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BLANCO CRONOS XL 8
Výrazný, suverénny, štýlový

BLANCO CRONOS je modernou inter-

pretáciou tradičného drezu. Vyznačuje sa 

minimalistickým dizajnom charakteristic-

kým pre dielňu STEELART. Dominantný 

je predný panel v hodvábne matnom 

nerezovom prevedení, ktorý dokonale ladí 

s kuchynskými spotrebičmi a doplnkami.

 

BLANCO CRONOS sa svojím charak-

teristickým dizajnom perfektne hodí do 

urbanistických lifestylových kuchýň  

s tradičnými prvkami.  

Integrovaná priestranná BLANCO CLARON XL 
vanička ponúka veľa miesta pre objemné hrnce, 
panvice či plechy na pečenie. 

Predný panel BLANCO CRONOS možno individu-
álne výškovo nakonfigurovať.
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Výška predného panelu: 200 mm*

* Výšku predného panela možno za príplatok na želanie výškovo prispôsobiť: min.201 mm, max. 291 mm. 
Je potrebné to uviesť pri objednávke a špecifikovať želanú výšku predného panela.

 

 

BLANCO CRONOS XL 8-U
Nerez

Materiál/farba    Batéria
BLANCOCULINA-S Duo

 

Nerez 523 380    

 

nerez, hodvábne 
matná 
519 784 

bez tiahla

80 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť 
InFino® so sitkom, sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z orecha 

s nerez. rukoväťou
  BLANCO SOLON-IF

     
235 906 223 074   512 471

 

BLANCO CRONOS XL 8-IF
Nerez

Materiál/farba    Batéria
BLANCOCULINA-S Duo

 

Nerez 523 381    

 

nerez, hodvábne 
matná
519 784 

bez tiahla

80 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť 
InFino® so sitkom, sada úchytov

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

BLANCO CRONOS XL 8-U 
BLANCO CRONOS XL 8-IF
Nerez
Výrazný, suverénny, štýlový
•	exkluzívny nerezový drez v minimalistickom 

dizajne
•	výrazný dizajn s dominantným predným panelom 

v hodvábne matnom nerezovom prevedení
•	predný panel možno individuálne výškovo prispô-

sobiť*
•	integrovaná priestranná BLANCO CLARON XL 

vanička
•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná a ľahká na 

údržbu
•	pre zabudovanie pod pracovnú dosku, zhora 

alebo do roviny

 Odporúčaný košový systém

     
    BLANCO SOLON-IF

     
    512 471
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BLANCO ATTIKA 60/A
Vznešená elegancia

Inovatívny naložený drez z dielne  

STEELART s elegantným vyvýšeným 

ATTIKA rámom vás očarí svojím mäkkým 

a	jemne	masívnym	vzhľadom.	Znížený	

priestor pre batériu, umiestnený naboku, 

umožnil vytvoriť celistvú uzavretú jednotku 

vaničky a ovládacích prvkov. 

V kombinácii so sklopnou batériou je BLANCO 
ATTIKA vhodná aj pre zabudovanie pred okno.

Príslušná kompozitná doska na krájanie v prevedení 
jaseň môže slúžiť aj na elegantné zakrytie drezu.
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Hĺbka vaničky: 175 mm  
(od priestoru pre batériu)
Výška okraj: 23 mm

BLANCO ATTIKA 60/A
Nerez, hodvábny lesk
Vznešená elegancia
•	vanička s elegantným vyvýšeným ATTIKA rámom 

vhodná pre zabudovanie zhora
•	unikátna geometria okrajov: filigránsky masívny 

vzhľad s jemnými kontúrami
•	integrovaná BLANCO CLARON XL - jednovanička
•	dizajnovo uzavretý celok vaničky a ovládacích 

prvkov - znížený priestor pre batériu umiestnený 
naboku

•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

•	doporučené príslušenstvo: doska na krájanie  
z jaseňa umožňujúca elegantné zakrytie drezu

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
229 238    518 726

 

BLANCO ATTIKA 60/A
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO ELOSCOPE-F II

 

Nerez, hodvábny lesk 521 597    

 

chróm
bez excentrického 
ovládania

516 672
 

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

60 cm  
Rozmer skrinky

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť 
InFino® so sitkom, sada úchytov

     
 

Neodporúča sa osadiť ovládanie s tiahlom kvôli vyvýšenému ATTIKA rámu.
V prípade osadenia inej batérie než BLANCO ELOSCOPE-F II (pre ktorú sú potrebné 2 otvory na dreze), odporúčame sadu excentrického ovládania s otočným gombíkom (chróm).

DODATOČNÝ OTVOR
Pri tomto modeli bohužiaľ nie je možné urobiť žiadny dodatočný otvor.
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BLANCO ATTIKA XL 60 a 60-T
Vznešená elegancia pre individuálne požiadavky

Elegantným rozšírením sortimentu 

naložených drezov v segmente 

STEELART je BLANCO ATTIKA XL 

jednovanička a odkvapkávacia plocha, 

oboje s vyvýšeným ATTIKA rámom.  

Ten je vďaka svojmu jemne masívnemu 

dizajnu jedinečnou ozdobou tohto 

exkluzívneho nerezového drezu.

Odkvapkávacia plocha BLANCO ATTIKA môže 
slúžiť aj ako individuálna pracovná zóna.

Dosku na krájanie možno použiť ako na vaničku, 
tak aj na odkvapkávaciu plochu. 
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BLANCO ATTIKA XL 60
BLANCO ATTIKA 60-T
Nerez, hodvábny lesk
Vznešená elegancia
•	vanička s elegantným vyvýšeným ATTIKA rámom 

vhodná pre osadenie zhora na pracovú dosku
•	jedinečná geometria okrajov: filigránsky masívny 

vzhľad s jemnými kontúrami
•	integrovaná BLANCO CLARON XL - jednovanička
•	odkvapkávacia plocha, ktorú možno individuálne 

kombinovať s BLANCO ATTIKA XL-jednovanička-
mi a príslušnou prelínacou doskou na krájanie

•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná  
a mimoriadne jednoduchá na údržbu

  

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača saponátu do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

 

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie, orech

   BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
230 285    520 782

 

BLANCO ATTIKA XL 60
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba    Batéria
BLANCOCULINA-S Duo

 

Nerez, hodvábny lesk 521 598    

 

nerez, hodvábne 
lesklá
519 783 

bez excentrického 
ovládania

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 210 mm  
Výška okraja: 17 mm

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť 
InFino® so sitkom, sada úchytov

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie, orech

   BLANCO SOLON-IF

     
230 285    512 471

 

BLANCO ATTIKA 60-T
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba     
 

 

Nerez, hodvábny lesk 521 656    

 

 
bez excentrického 
ovládania

 
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 35 mm  
Výška okraja: 17 mm

V dodávke

Manuálna odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť 
InFino® so sitkom (nedá sa uzavrieť), inkl. 
napojenie na jednu vaničku v prípade kom-
binácie, sada úchytov
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BLANCO FLOW-IF
Pôvab ušľachtilej ocele

Dizajnovo ocenené umývacie centrum 

BLANCO FLOW-IF vás očarí ladným pre-

chodom odkvapkávacej plochy a vaničky 

drezu a jedinečným tvarom. Výnimočný 

dizajn drezu vynikne pri IF zabudovaní do 

roviny s pracovnou doskou.

K drezu perfektne ladí batéria BLANCO 

LINEE-S v prevedení nerez, hodvábny 

lesk. Vďaka symetrickému tvaru bude tento drez 
pastvou pre oči v každej kuchyni.

Exkluzívny dizajn drezov BLANCO FLOW sa 
vyznačuje plynulými a elegantnými prechodmi.
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BLANCO FLOW 45 S-IF
BLANCO FLOW 5 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
Ladné prepojenie
•	zabudovateľný drez s plynulým prepojením  

odkvapkávacej plochy a vaničky drezu
•	symetrický dizajn vďaka vaničke umiestnenej 

uprostred medzi dvoma odkvapkávacími plochami
•	plochý IF-okraj poskytuje elegantný vzhľad  

a možnosť zabudovania do roviny s pracovnou 
doskou

•	na objednávku: priestor pre batériu aj s individuál-
ne konfigurovateľnými otvormi

•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

       

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.
Ďalšie technické detaily a upozornenia pozri na str. 379.

 

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z bieleho 

satinovaného skla 
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

Nerezová miska BLANCO SELECT 45/2

   
235 906 225 335 225 333 219 649 518 721

 

BLANCO FLOW 45 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Vanička
uprostred 

 Batéria
BLANCO LEVOS-S

 

Nerez, hodvábny lesk 521 636    

 

nerez, hodvábne 
lesklá
514 918 

s excentrickým ovládaním

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

45 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl®, 
sada úchytov (bez tesnenia)

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z bieleho 

satinovaného skla 
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

Nerezová miska BLANCO SELECT 50/2

   
235 906 225 335 225 333 219 649 518 722

 

BLANCO FLOW 5 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Vanička
uprostred 

 Batéria
BLANCO LEVOS-S

 

Nerez, hodvábny lesk 521 637    

 

nerez, hodvábne 
lesklá
514 918 

s excentrickým ovládaním

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

50 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl®, 
sada úchytov (bez tesnenia)
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Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
Ladné prepojenie
•	zabudovateľný drez s plynulým prepojením  

odkvapkávacej plochy a vaničky drezu
•	veľká ručne vyrobená XL-vanička  

BLANCO CLARON 500
•	harmonická vyváženosť proporcií odkvapkávacej 

plochy a vaničky
•	IF-plochý okraj poskytuje elegantný vzhľad  

a možnosť zabudovania do roviny s pracovnou 
doskou

•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

•	na objednávku: priestor pre batériu aj s individuál-
ne konfigurovateľnými otvormi

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z bieleho 

satinovaného skla 
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

Nerezová miska BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
235 906 225 335 225 333 219 649 518 726

 

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Vanička vpravo
 

 Batéria
BLANCO LEVOS-S

 

Nerez, hodvábny lesk 521 640    

 

nerez, hodvábne 
lesklá
514 918 

s excentrickým ovládaním

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

60 cm  
Rozmer skrinky

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl®, 
sada úchytov (bez tesnenia)

  
 

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor. 
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.
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BLANCO JARON
Umenie	symetrie

Zabudovateľný	drez	BLANCO	JARON	 

z dielne STEELART má dizajnovo čisté, 

vyvážené línie a opticky ulahodí oku kaž-

dého jeho pozorovateľa.

Symetricky vyvážené usporiadanie vanič-

ky a odkvapkávacej plochy sa elegant-

ne spája v lište pre kuchynskú batériu. 

Plochý zaoblený IF-okraj vytvára krásny 

rám umývacieho centra, ktorý zvýražňuje 

okrúhle kontúry rohov vaničiek drezu. 

Symetrický dizajn a nová odkvapkávacia plocha  
v elegantnom optickom prevedení s prepadom  
C-overflow® podčiarkujú exkluzívny charakter 
tohto zabudovateľného drezu. 

Nielen exkluzívna doska na krájanie, v prevedení 
orech, ale aj zaoblený IF-plochý okraj dokonale 
korešpondujú s geometriou vaničky BLANCO 
JARON. 
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Hĺbka vaničky: 190/30 mm

BLANCO JARON XL 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
Umenie symetrie
•	drez s čistým a vyváženým vzhľadom
•	krásny symetrický dizajn s priestorom pre batériu 

umiestneným uprostred
•	elegantný IF-plochý okraj, ktorý umožňuje dva 

spôsoby montáže – zhora /do roviny
•	integrovaná BLANCO CLARON vanička
•	optimálne príslušenstvo: všestranne využiteľná 

doska na krájanie z orecha v krásnom dizajno-
vom prevedení

•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie orech  
425 x 240 mm 

  BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

    
235 906 231 703   520 782

 

BLANCO JARON XL 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO LINEE-S

 

Nerez, hodvábny lesk 521 666    

 

nerez, hodvábne 
lesklá
517 592 

s excentrickým ovládaním

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

60 cm  
Rozmer skrinky

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino®  
s excentrickým ovládaním PushControl®, 
samostatný odtok pre odkvapkávaciu 
plochu, montážny set (bez tesnenia)

     
 

Hĺbka odkvapkávacej plochy: 30 mm
Spád odkvapkávacej plochy: 24-30 mm
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BLANCO CLARONLINE-IF
Elegantný a čistý dizajn s IF-plochým okrajom

Línia BLANCO CLARON-IF v elegantnom 

čistom dizajne spája pôsobivý vzhľad  

a funkčnosť. Táto skupina drezov má len 

10 mm rádius a IF-plochý okraj vhodný  

na zabudovanie zhora alebo do roviny  

s pracovnou doskou. Drezy sú dostupné 

v rôznych kombináciách.

Tento tvarovo krásny drez pôsobí elegantne  
a perfektne sa hodí najmä do moderných,  
minimalisticky zariadených kuchýň. 

Plynulý prechod odkvapkávacej plochy do vanič-
ky v nádhernom minimalistickom prevedední.
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BLANCO CLARON
Nerez

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor. 
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z orecha 

s nerez. rukoväťou
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

Nerezová miska BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 074 225 333 219 649 512 471

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl®, 
sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 6 S-IF, CLARON 8 S-IF:  
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste 
InFino® s excentrickým ovládaním Push-
Control® pre hlavnú vaničku, sada úchytov 
(bez tesnenia)

 

BLANCO CLARON 4 S-IF
Nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO LEVOS-S

 

Nerez 521 623 521 624  

 

nerez, hodvábne 
matná
514 919 

s excentrickým ovládaním

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

 

40 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF
Nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO LEVOS-S

 

Nerez 521 625 521 626  

 

nerez, hodvábne 
matná
514 919 

s excentrickým ovládaním

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

 

50 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF
Nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO LEVOS-S

 

Nerez 521 645 521 646  

 

nerez, hodvábne 
matná
514 919 

s excentrickým ovládaním

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/130 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF
Nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO LEVOS-S

 

Nerez 521 651 521 652  

 

nerez, hodvábne 
matná
514 919 

s excentrickým ovládaním

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

 

80 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/190 mm
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BLANCO	ZEROXLINE-IF
Charakterovo výrazný a precízny

Zabudovateľné	drezy	BLANCO	 

ZEROXLINE-IF	s	nulovým	rádiusom	sa	 

vyznačujú priamočiarymi a striktnými 

líniami. Puristicky pôsobiaca, jemne sa 

zvažujúca odkvapkávacia plocha je tiež 

prísne pravouhlá a odvádza vodu do 

priliehajúcej vaničky. Vďaka IF-plochému 

okraju možno drezy zabudovať zhora 

alebo do roviny s pracovnou doskou. Na výber máte tiež dizajnovo zladené príslušen-
stvo, ktoré možno zavesiť priamo do vaničky.

Perfektne spracovaný minimalistický dizajn: nulo-
vé rádiusy drezov z dielne STEELART.



70

BLANCO ZEROX
Nerez

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor. 
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z orecha 

s nerez. rukoväťou
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

Nerezová miska BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 074 225 333 219 649 512 471

 

V dodávke

ZEROX 4 S-IF, 5 S-IF: Odtoková armatúra, 
3 ½‘‘ výpusť InFino® s excentrickým 
ovládaním PushControl®, sada úchytov 
(bez tesnenia)

ZEROX 6 S-IF, 8 S-IF: Odtoková armatúra, 
dve 3 ½‘‘ výpuste InFino® s excentrickým 
ovládaním PushControl® pre hlavnú vanič-
ku, sada úchytov (bez tesnenia)

R0  

BLANCO ZEROX 4 S-IF
Nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO QUADRIS-S

 

Nerez 521 621 521 622  

 

nerez, hodvábne 
matná
514 608 

s excentrickým ovládaním 

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

 

40 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 5 S-IF
Nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO QUADRIS-S

 

Nerez 521 627 521 628  

 

nerez, hodvábne 
matná
514 608 

s excentrickým ovládaním 

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

 

50 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175 mm

BLANCO ZEROX 6 S-IF
Nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO QUADRIS-S

 

Nerez 521 643 521 644  

 

nerez, hodvábne 
matná
514 608 

s excentrickým ovládaním 

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175/130 mm

BLANCO ZEROX 8 S-IF
Nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO QUADRIS-S

 

Nerez 521 649 521 650  

 

nerez, hodvábne 
matná
514 608 

s excentrickým ovládaním 

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

 

80 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175/175 mm



71

ST
EE

LA
RT

BLANCO CLARONLINE
Elegantný, čistý dizajn vaničiek

Línia BLANCO CLARON v elegantnom 

čistom dizajne vyniká pôsobivým dojmom 

a funkčnosťou.  

 

Séria vaničiek CLARONLINE s výrazným 

rádiusom 10 mm je vhodná pre zabu-

dovanie zospodu, zhora alebo do roviny 

s pracovnou doskou. Je dostupná vo 

viacerých vaničkových kombináciách,  

s priestorom pre batériu, ale aj bez. 
Pre zabudovanie BLANCO CLARON s priesto-
rom pre batériu je potrebný len jeden výrez do 
pracovnej dosky.

Tvarovo krásny dizajn vaničky pôsobí elegantne  
a perfektne sa hodí do moderne zariadených 
kuchýň.
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BLANCO CLARON-IF/A
s excentrickým ovládaním
Nerez

Zdôraznenie čistej formy - zabudovateľný 
program v elegantne čistom dizajne
•	revolúcia v dizajne a technike: plynulé prechody 

od rádiusov k priamym líniám vytvárajú jedinečné 
kontúry

•	výstižné rohové zaoblenia: 10 mm
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu
•	IF-plochý okraj
•	jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná 

stabilizačná technika

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Samostatný nerezový 

odkvapkávač
Doska na krájanie z orecha 
s nerez. rukoväťou

Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO CLARON 400-IF/A 500-IF/A 550-IF/A 700-IF/A 340/180-IF/A 400/400-IF/A  
Materiál/farba     Vanička vpravo   

      

 

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm  80cm  60cm  90cm  Batéria 
BLANCO LEVOS-S

  

610

80

51
0

40
0

30

550

    

 

 

Hĺbka vaničky 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   514 919

                

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpust´ InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl®, 
sada úchytov (tbez tesnenia)

CLARON 340/180-IF/A, 400/400-IF/A:
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpuste InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl® 
pre hlavnú vaničku, sada úchytov  
(bez tesnenia)

  
 

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.  
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.
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BLANCO CLARON-IF
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii
•	výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez toho, 

aby ste sa zriekli funkčných predností
•	BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne  

a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
•	optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra 

hlbokej vaničke, minimálny možný rádius
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Samostatný nerezový 

odkvapkávač
Doska na krájanie z orecha 
s nerez. rukoväťou

Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO CLARON 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 550-IF 700-IF
Materiál/farba        

       
cm Rozmer skrinky  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Batéria 

BLANCO LEVOS-S

        

Hĺbka vaničky 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Nerez, hodvábny 
lesk  521 564 521 570 521 572 521 574 521 576 521 578 521 580 514 918

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom, sada úchytov

  
 

Poznámka: k dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu

* Upozornenie k dodávke: 
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si ho dodatočne zakúpiť.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.
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BLANCO CLARON-IF
BLANCO CLARON-T-IF
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii
•	pregnantný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez 

toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
•	BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne  

a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
•	optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra 

hlbokej vaničke, minimálny možný rádius
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu
•	dvojvanička: jednoliaty uzatvorený funkčný 

priestor. Je potrebný iba jeden výrez do pracovnej 
dosky

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z orecha 

s nerez. rukoväťou
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

Nerezová miska BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 074 225 333 219 649 512 471

 

BLANCO CLARON 550-T-IF 340/180-IF 340/180-IF 400/400-IF 400/550-T-IF 400/550-T-IF  
Materiál/farba  Vanička vľavo Vanička vpravo  Vanička vľavo Vanička vpravo  

      

 

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  60cm  90cm  60cm  60cm  Batéria 
BLANCO LEVOS-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 17 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/17 mm 190/17 mm  

Nerez, hodvábny 
lesk  521 563 521 607 521 608 521 617 521 599 521 600   514 918

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom, sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 400/550-T-IF:
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ a 1 ½‘‘ výpusť 
InFino® so sitkom (1 ½‘‘ výpusť bez uza-
tvárania), sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 550-T-IF
Odtoková armatúra, 1 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom (výpusť bez uzatvárania), vrátane 
pripojenia na vaničku v kombinácii, sada 
úchytov (bez tesnenia)

   
 

* Upozornenie k dodávke: 
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si ho dodatočne zakúpiť.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku. 
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BLANCO CLARON-U
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii
•	pregnantný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez 

toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
•	BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne  

a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
•	optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra 

hlbokej vaničke, minimálny možný rádius
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Samostatný nerezový 

odkvapkávač
Doska na krájanie z orecha 
s nerez. rukoväťou

Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO CLARON 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U
Materiál/farba        

       
cm Rozmer skrinky  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Batéria 

BLANCO LEVOS-S

        

Hĺbka vaničky 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Nerez, hodvábny 
lesk  521 565 521 571 521 573 521 575 521 577 521 579 521 581 514 918

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom, sada úchytov

  
 

Poznámka: dostupné aj v IF-prevedení 
Technické upozornenie: okraj vaničiek pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý

* Upozornenie k dodávke: 
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si ho dodatočne zakúpiť.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.
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BLANCO CLARON-U
BLANCO CLARON-T-U
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Dokonalý v dizajne a vo funkcii
•	pregnantný rádius 10 mm pre lepší dizajn - bez 

toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
•	BLANCO CLARON v elegantne čistom dizajne  

a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
•	optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra 

hlbokej vaničke, minimálny možný rádius
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu
•	dvojvanička: jednoliaty uzatvorený funkčný 

priestor. Je potrebný iba jeden výrez do pracovnej 
dosky

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z orecha 

s nerez. rukoväťou
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

Nerezová miska BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 074 225 333 219 649 512 471

 

BLANCO CLARON 550-T-U 340/180-U 340/180-U 400/400-U 400/550-T-U 400/550-T-U  
Materiál/farba  Vanička vľavo Vanička vpravo  Vanička vľavo Vanička vpravo  

      

 

cm Rozmer skrinky  30cm  60cm  60cm  90cm  60cm  60cm  Batéria 
BLANCO LEVOS-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 17 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/17 mm 190/17 mm  

Nerez, hodvábny 
lesk  521 562 521 609 521 610 521 618 521 601 521 602   514 918

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom, sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 400/550-T-U:
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ a 1 ½‘‘ výpusť 
InFino® so sitkom (1 ½‘‘ výpusť bez uza-
tvárania), sada úchytov (bez tesnenia)

CLARON 550-T-U:
Odtoková armatúra, 1 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom (výpusť bez uzatvárania), vrátane 
pripojenia na vaničku v kombinácii, sada 
úchytov (bez tesnenia)

  
 

Poznámka: dostupné aj v IF-prevedení 
Technické upozornenie: okraj vaničiek pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý

* Upozornenie k dodávke: 
V prípade záujmu o excentrické ovládanie pri modeloch bez priestoru pre batériu je nutné si ho dodatočne zakúpiť.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.
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BLANCO CLARON  
DampfgarPlus
Čistá elegancia, dokonalý pôžitok

Modely drezov BLANCO CLARON 

DampfgarPlus sú optimálne navrhnuté 

pre systém varenia v pare. Do mimoriad-

ne veľkej vaničky BLANCO CLARON XL 

DampfgarPlus tak možno zavesiť gastro-

nádoby veľkosti XL. 

Veľkorysé rozmery modelov BLANCO CLARON 
DampfgarPlus umožňujú používať XL gastroprís-
lušenstvo.

Takisto veľkorysé dno vaničiek poskytuje dostatoč-
ný priestor pre odkladanie plechov na pečenie.
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BLANCO CLARON XL 60
DampfgarPlus
Nerez, hodvábny lesk
Čistá elegancia, dokonalý pôžitok
•	veľká BLANCO CLARON vanička ideálna na 

prípravu varením parou
•	rozmery vaničiek sú prispôsobené veľkostiam GN 

gastronádob a príslušenstva
•	elegantný, čistý dizajn vaničky s výrazným rádiu-

som 10 mm
•	optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra 

hlbokej vaničke a malým rádiusom
•	veľké, maximálne využiteľné dno vaničky pre 

odkladanie GN gastronádob a príslušenstva
•	možnosť dokúpiť kompozitnú dosku na krájanie  

v prevedení jaseň

  

 * Upozornenie k dodávke: 
Pre použitie excentrického ovládania s tiahlom pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.
Odporúčame: okrúhle tiahlo dodatočný set v prevedení nerez, hodvábny lesk v kombinácii s batériou BLANCO CULINA-S Duo.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

 

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

280

44
5

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa 

   BLANCO SELECT 60/4 Orga

    
233 106    520 783

 

BLANCO CLARON XL 60-IF/A 
DampfgarPlus

Materiál/farba    Batéria
BLANCO LINEE-S

 

Nerez, hodvábny lesk 521 641    

 

nerez, hodvábne 
matná
517 593 

s excentrickým ovládaním

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl®, 
sada úchytov (bez tesnenia)

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

280

44
5

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa 

   BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
233 106    518 726

 

BLANCO CLARON XL 60-IF 
DampfgarPlus

Materiál/farba    Batéria
BLANCOCULINA-S Duo

 

Nerez, hodvábny lesk 521 595    

 

nerez, hodvábne 
lesklá
519 783 

bez excentrického 
ovládania

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky. 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom*, 3 ½“ 
výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov 
(bez tesnenia)
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Hĺbka vaničky: 190 mm

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

280

44
5

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa 

   BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
233 106    518 726

 

BLANCO CLARON XL 60-U 
DampfgarPlus

Materiál/farba    Batéria
BLANCOCULINA-S Duo

 

Nerez, hodvábny lesk 521 596    

 

nerez, hodvábne 
lesklá
519 783 

bez excentrického 
ovládania

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

60 cm  
Rozmer skrinky

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom*, 3 ½“ 
výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov 
(bez tesnenia)

  
 

Poznámka: dostupné aj v plochom prevedení
Technické upozornenie: okraj vaničiek pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý 
Upozornenie k dodávke:
Pre použitie tiahla pri U-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set. 

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.

BLANCO CLARON XL 
60-U DampfgarPlus
Nerez, hodvábny lesk
Čistá elegancia, dokonalý pôžitok
•	veľká BLANCO CLARON vanička ideálna na 

prípravu varením parou
•	rozmery vaničiek sú prispôsobené veľkostiam GN 

gastronádob a príslušenstva
•	elegantný, čistý dizajn vaničky s výrazným rádiu-

som 10 mm
•	optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra 

hlbokej vaničke a malým rádiusom
•	veľké, maximálne využiteľné dno vaničky pre 

odkladanie GN gastronádob a príslušenstva
•	možnosť dokúpiť kompozitnú dosku na krájanie  

v prevedení jaseň
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Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów, które 
można umieścić w komorze.

Minimalistyczny design doskonale wykonany: 
 zlewozmywaki o geometrycznym kształcie  
z fabryki STEELART.

BLANCO	ZEROXLINE
Charakterovo výrazný a precízny

Sériu	vaničiek	BLANCO	ZEROXLINE	 

s nulovým rádiusom charakterizuje  

predovšetkým ich minimalistický dizajn  

a rovné línie. Sú k dispozícii v rôznych va-

riantoch - s priestorom pre batériu, ale aj 

bez neho, pre zabudovanie pod pracovnú 

dosku i pre montáž do roviny s pracovnou 

doskou, ako aj pre klasické zabudovanie 

zhora na pracovnú dosku s IF-plochým 

okrajom. 
Pre zabudovanie drezu s integrovaným priesto-
rom pre batériu je potrebný iba jeden výrez do 
pracovnej dosky.

IF-plochý okraj pôsobí pri zabudovaní do roviny 
obzvlášť elegantne.
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Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Samostatný nerezový 

odkvapkávač
Doska na krájanie z orecha 
s nerez. rukoväťou

Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO ZEROX 400-IF/A 500-IF/A 550-IF/A 700-IF/A 340/180-IF/A 400/400-IF/A  
Materiál/farba     Vanička vpravo   

      

 

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm  80cm  60cm  90cm  Batéria 
BLANCO QUADRIS-S

  

610

80
40
0
51
0

550

30

    

 

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm 175/130 mm 175/175 mm  

Nerez  521 629 521 630 521 638 521 631 521 642 521 648   514 608

                

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl®, 
sada úchytov (bez tesnenia)

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A,  
BLANCO ZEROX 400/400-IF/A:  
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpuste InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl® 
pre hlavnú vaničku, sada úchytov  
(bez tesnenia)

R0   
 

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.

BLANCO ZEROX-IF/A
s excentrickým ovládaním
Nerez

Charakterovo silné a konzekventné - zabudova-
teľné drezy s nulovým rádiusom
•	možnosť zabudovania do roviny s pracovnou 

doskou vďaka IF-plochému okraju
•	široký výrobný program exkluzívnych, ručne vyro-

bených vaničiek a drezov
•	jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka ná-

ročnej stabilizačnej technike 
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu
•	možné zabudovanie do roviny s pracovnou 

doskou
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BLANCO ZEROX-IF/A 
Durinox®

Nerez Durinox®

Zabudovateľný program s výrazným nulovým 
rádiusom
•	zabudovateľné drezy s nulovým rádiusom a vý-

raznou pravouhlou vaničkovou geometriou
•	zamatovo matná optika s homogénnou povrcho-

vou štruktúrou príjemnou na dotyk
•	mimoriadne odolný proti škrabancom
•	s elegantným prepadom C-overflow® taktiež  

v povrchovej úprave Durinox®

•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

•	optika do roviny s pracovnou doskou s IF-plo-
chým okrajom

 

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Samostatný nerezový 

odkvapkávač
Doska na krájanie z orecha 
s nerez. rukoväťou

Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox® 500-IF/A Durinox® 700-IF/A Durinox®     
Materiál/farba        

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  80cm     Batéria 
BLANCO PANERA-S

   

    

 

Hĺbka vaničky  175 mm  175 mm  185 mm     

Nerez 
Durinox®  523 100 523 101 523 102         521 547

                

 PushControl® excent. ovlád. je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
s excentrickým ovládaním PushControl®, 
sada úchytov (bez tesnenia)

R0    
 

Na všetky IF-modely s priestorom pre batériu je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor. 
Ďalšie technické upozornenia pozri na str. 379.
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BLANCO ZEROX-IF
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Charakterovo silný a konzekventný
•	vanička s výraznou, pravouhlou geometriou  

a nulovým rádiusom
•	široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné 

individuálne kombinácie
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu
•	rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno 

variabilne kombinovať

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Samostatný nerezový 

odkvapkávač
Doska na krájanie z orecha 
s nerez. rukoväťou

Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO ZEROX 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 550-IF 700-IF
Materiál/farba        

       
cm Rozmer skrinky  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Batéria 

BLANCO QUADRIS-S

        

Hĺbka vaničky 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

Nerez, hodvábny 
lesk  521 566 521 582 521 584 521 586 521 588 521 590 521 592 514 607

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom, sada úchytov

R0   
 

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku

* Upozornenie k dodávke: 
Pre použitie excentrického ovládanie pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku. 
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BLANCO ZEROX-IF
BLANCO ZEROX-T-IF
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Charakterovo silný a konzekventný
•	vanička s výraznou, pravouhlou geometriou  

a nulovým rádiusom
•	široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné 

individuálne kombinácie
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu
•	rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno 

variabilne kombinovať

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z orecha 

s nerez. rukoväťou
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

Nerezová miska BLANCO SELECT 60/4 Orga

    
235 906 223 074 225 333 219 649 520 783

 

BLANCO ZEROX 340/180-IF 340/180-IF 400/400-IF 400/550-T-IF 400/550-T-IF   
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo  Vanička vľavo Vanička vpravo   

     

  

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  90cm  60cm  60cm   Batéria 
BLANCO QUADRIS-S

     

  

 

Hĺbka vaničky 175/130 mm 175/130 mm 175/175 mm 175/18 mm 175/18 mm   

Nerez, hodvábny 
lesk  521 611 521 612 521 619 521 603 521 604     514 607

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom, sada úchytov

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ a 1 ½‘‘ výpusť 
InFino® so sitkom, sada úchytov

R0   
 

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku

* Upozornenie k dodávke: 
Pre použitie excentrického ovládanie pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.
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Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Samostatný nerezový 

odkvapkávač
Doska na krájanie z orecha 
s nerez. rukoväťou

Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO ZEROX 340-IF Durinox® 400-IF Durinox® 500-IF Durinox® 700-IF Durinox®    
Materiál/farba        

    

   

cm Rozmer skrinky  40cm  45cm  60cm  80cm    Batéria 
BLANCO PANERA-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm    

Nerez 
Durinox®  523 096 523 097 523 098 523 099       521 547

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ 
výpusť InFino®, sada úchytov

R0    
 

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku

* Upozornenie k dodávke: 
Pre použitie excentrického ovládanie pri IF-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set. 

BLANCO ZEROX-IF  
Durinox®

bez excentrického ovládania
Nerez Durinox®

Charakterovo silný a konzekventný
•	zabudovateľné drezy s výraznou pravouhlou 

vaničkovou geometriou a nulovým rádiusom
•	zamatovo matná optika s homogénnou povrcho-

vou štruktúrou príjemnou na dotyk
•	mimoriadne odolný proti škrabancom
•	s elegantným prepadom C-overflow® taktiež  

v povrchovej úprave Durinox®

•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

•	optimálne dostupné príslušenstvo možno vše-
stranne kombinovať
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BLANCO ZEROX-U
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Charakterovo silný a konzekventný
•	zabudovateľná vanička s výraznou, pravouhlou 

vaničkovou geometriou a nulovým rádiusom
•	široký sortiment výrobkov umožňuje množstvo 

individuálnych kombinácií
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná  

a mimoriadne jednoduchá na údržbu
•	rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno 

variabilne kombinovať

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Samostatný nerezový 

odkvapkávač
Doska na krájanie z orecha 
s nerez. rukoväťou

Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO ZEROX 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U
Materiál/farba        

       
cm Rozmer skrinky  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Batéria 

BLANCO QUADRIS-S

        

Hĺbka vaničky 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

Nerez, hodvábny 
lesk  521 567 521 583 521 585 521 587 521 589 521 591 521 593 514 607

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom, sada úchytov

R0   
 

Poznámka: k dispozícii aj v plochom prevedení.

* Upozornenie k dodávke: 
Pre použitie excentrického ovládanie pri U-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku. 
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BLANCO ZEROX-U
BLANCO ZEROX-T-U
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Charakterovo silný a konzekventný
•	zabudovateľná vanička s výraznou, pravouhlou 

vaničkovou geometriou a nulovým rádiusom
•	široký sortiment výrobkov umožňuje množstvo 

individuálnych kombinácií
•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu
•	rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno 

variabilne kombinovať

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Doska na krájanie z orecha 

s nerez. rukoväťou
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

Nerezová miska BLANCO SELECT 60/3

    
235 906 223 074 225 333 219 649 518 724

 

BLANCO ZEROX 550-T-U 340/180-U 340/180-U 400/400-U 400/550-T-U 400/550-T-U  
Materiál/farba  Vanička vľavo Vanička vpravo  Vanička vľavo Vanička vpravo  

      

 

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  60cm  90cm  60cm  60cm  Batéria 
BLANCO QUADRIS-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 18 mm 175/130 mm 175/130 mm 175/175 mm 175/18 mm 175/18 mm  

Nerez, hodvábny 
lesk  521 561 521 613 521 614 521 620 521 605 521 606   514 607

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

R0   
 

Poznámka: k dispozícii aj v plochom prevedení.

* Upozornenie k dodávke: 
Pre použitie excentrického ovládanie pri U-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosky nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku. 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpuste InFino® 
so sitkami, sada úchytov

BLANCO ZEROX 400/550-T-U:  
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť 
InFino® so sitkom, sada úchytov

BLANCO ZEROX 550-T-U: 
Odtoková armatúra, 1 ½“ výpusť InFino® 
so sitkom (výpusť bez uzatvárania), vrátane 
pripojenia na vaničku v kombinácii, sada 
úchytov (bez tesnenia)
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BLANCO ZEROX-U  
Durinox®

bez excentrického ovládania
Nerez Durinox®

Charakterovo silný a konzekventný
•	zabudovateľná vanička s výraznou pravouhlou 

vaničkovou geometriou s nulovým rádiusom
•	zamatovo matná optika s homogénnou povrcho-

vou štruktúrou príjemnou na dotyk
•	mimoriadne odolný proti škrabancom
•	s elegantným prepadom C-overflow® taktiež  

v povrchovej úprave Durinox®

•	InFino® výpusť - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

•	voliteľne dostupné príslušenstvo možno všestran-
ne kombinovať

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Samostatný nerezový 

odkvapkávač
Doska na krájanie z orecha 
s nerez. rukoväťou

Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO ZEROX 340-U Durinox® 400-U Durinox® 500-U Durinox® 700-U Durinox®    
Materiál/farba        

    

   

cm Rozmer skrinky  40cm  45cm  60cm  80cm    Batéria 
BLANCO PANERA-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm    

Nerez 
Durinox®  521 556 521 558 521 559 521 560       521 547

                

 Tiahlo* nie je súčasťou dodávky.

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½“ 
výpusť InFino® so sitkom, sada úchytov

R0   
 

* Upozornenie k dodávke: 
Pre použitie excentrického ovládanie pri U-modeloch bez priestoru pre batériu je nutný dodatočný set.

Pre zabudovanie kuchynskej batérie, tiahla alebo dávkovača do laminátovej pracovnej dosk nájdete na str. 376 flexibilnú tesniacu pásku.
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Samostatný nerezový odkvapkávač  
pre	všetky	ZEROX/CLARON	 
jedno a  dvojvaničky

223 067

Nerezová miska vhodná
pre	všetky	ZEROX/
CLARON prídavné  
a základné vaničky

219 649          

Odkvapkávacia 
nerezová miska  
vhodná pre všetky 
ZEROX/CLARON	zákl.	
vaničky 

219 650        

Drevená doska na krájanie z orecha  
s	nerezovou	rukoväťou,	vhodná	pre	ZEROX/CLARON	
vaničky a položiteľná na samostatný odkvapkávač
223 074

Drevená doska na krájanie z orecha a samostatný 
odkvapkávač dostupné aj ako set:
516 185

Sklenená doska na 
krájanie z bieleho satino-
vaného skla, pre všetky 
ZEROX/CLARON	zákl.	
vaničky

225 335 

Sklenená doska na 
krájanie z bieleho satino-
vaného skla, pre všetky 
ZEROX/CLARON	prídav-
né a základné vaničky

225 333 

Samostatný nerezový odkvapkávač s nepriamym odvodňovaním

Doska na krájanie  
z masívneho jaseňa 
vhodná pre BLANCO 
ATTIKA 60/A

229 238 

Prelínacia kompozitná 
doska na krájanie v pre-
vedení orech vhodná pre 
ATTIKA XL 60 a 60-T

230 285  

Kompozitná doska na 
krájanie v prevedení orech 
vhodná pre JARON XL 6 S-IF 
425 x 240 mm

231 703 

Príslušenstvo

Doska na krájanie z ma-
sívneho jaseňa vhodná pre 
CLARON DampfgarPlus

233 106 

280

44
5

Nerezové koľajničky
umiestnené na okraji vaničky 
vytvárajú ďalšiu funkčnú 
pracovnú úroveň

235 906
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Modely vaničiek a drezov s/bez priestoru pre batériu

550 modely
8 S modely
BLANCO JARON
DampfgarPlus
BLANCO CRONOS

BLANCO	CLARON	550-IF/A,	550-IF,	550-U
BLANCO CLARON XL 60-IF
BLANCO CLARON 8 S-IF
BLANCO	CLARON	550-T-U
BLANCO	ZEROX	550-IF/A
BLANCO	ZEROX	550-IF
BLANCO	ZEROX	550-U
BLANCO	ZEROX	8	S-IF
BLANCO	ZEROX	550-T-U
BLANCO JARON XL 6 S-IF
BLANCO CRONOS XL 8-IF
BLANCO	CRONOS	XL	8-U

Pri zabudovaní BLANCO JARON, CLARON XL 60 
DampfgarPlus ako aj 550-kových modelov do 60 cm širo-
kej spodnej skrinky je potrebné kvôli umiestneniu úchytov 
vyrezať bočné steny skrinky.
Pri zabudovaní 8 S modelov a BLANCO CRONOS XL 8 do 
80 cm širokej spodnej skrinky je potrebné kvôli umiestne-
niu úchytov vyrezať bočné steny skrinky.
Pri zabudovaní 550-kových T-modelov do 30 cm širokej 
spodnej skrinky je potrebné kvôli umiestneniu úchytov 
vyrezať bočné steny skrinky.

Hrúbka pracovnej dosky pri  
IF-modeloch a drezoch

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

Všetky IF-modely s integrovaným priestorom pre batériu 
je možné osadiť do pracovnej dosky s hrúbkou od 30 mm.
BLANCO JARON XL 6 S-IF je možné osadiť do pracovnej 
dosky s hrúbkou od 40 mm.

Montáž batérií pri IF-modeloch  
s priestorom pre batériu

Pri všetkých IF-modeloch s integrovaným priestorom pre 
batériu musí byť batéria umiestnená ako je naznačené na 
obrázku vedľa:
–  pri jedno- a dvojvaničkách: 

v ľavom otvore pre batériu
-  drezy s hlavnou vaničkou vpravo: 

v ľavom otvore pre batériu
-  drezy s hlavnou vaničkou vľavo: 

v pravom otvore pre batériu 

Montáž batérií za prepadom Pozor! Priamo za bočným prepadom nie je možná mon-
táž nasledovných produktov:
–   kuchynská batéria BLANCO PERISCOPE-S-F II, 

BLANCO ELOSCOPE-F II
–   BLANCO dávkovač saponátu, napr.:
				–	BLANCO	QUADRIS	 	–	BLANCO	LEVOS
    – BLANCO PIONA  – BLANCO TORRE
   

Dodatočný otvor pri IF-modeloch Pri všetkých IF-modeloch s priestorom pre batériu je mož-
né si individuálne zvoliť počet a umiestnenie dodatočných 
otvorov.
T. z. otvory je možné individuálne umiestniť do priestoru 
pre batériu. Počet je variabilný. Dodacia doba IF-modelu  
s dodatočným otvorom je ca. 2 týždne.
Pri objednávke je potrebné uviesť „s dodatočným otvo-
rom“ a pripojiť technický výkres s presne vyznačeným 
umiestnením otvoru.
www.blanco-germany.com/steelart-konfigurator

Výrez pre IF-modely s prepadom 
C-overflow®

Pri zabudovaní modelov BLANCO CLARON-IF  
a		ZEROX-IF	s	prepadom	C-overflow® je potrebné pra-
covnú dosku adekvátne vyrezať.
Detailné rozmery a výkresy nájdete s ohľadom na 
 konkrétny model pri výrezových dátach na stránke  
www.BLANCO-steelart.de alebo na www.BLANCO.de

Výrezové dáta pre všetky spôsoby zabudovania nájdete na  
www.blanco-germany.com v sekcii Service.

Náhľad  
ploché 
zabudovanie

Náhľad  
výrez  
zhora

Náhľad  
zabudovanie 
zhora

Technické informácie
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Neprekonateľné –
drezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®

Ľahká údržba

Fľaky a stopy po používaní sa dajú  

jednoducho odstrániť pomocou špongie 

a vody.

Odolný proti teplotám

Drezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur® sú  

odolné proti vysokým teplotám do 280 C°  

(s výnimkou kuchynského riadu so 

zdvojeným dnom).

Odolný proti škrabancom

Mimoriadne robustný a odolný proti 

škrabancom. SILGRANIT® PuraDur® sa 

pri bežnom krájaní kuchynskými nožmi 

nepoškodí. 

Pevný

Mimoriadna pevnosť materiálu chráni drez 

pred poškodením.

Nezávadnosť materiálu voči potravinám

Potraviny možno pripravovať priamo na 

povrchu drezu z materiálu SILGRANIT® 

PuraDur®.

Hygienický

Hygiene+Plus je ochranný štít  

proti nečistotám a baktériám a uľahčuje 

údržbu. 

Odolný proti kyselinám

SILGRANIT® PuraDur® je odolný proti 

kyselým potravinám i bežným domácim 

čistiacim prostriedkom.

Príjemne prirodzený

Kamenne hodvábny a mimoriadne jemný, 

neporézny povrch drezu pôsobí príjem-

ným kamenitým dojmom.

Farebne stály

Zachováva si svoju farebnosť aj pri  

priamom slnečnom žiarení.
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BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Navrhnutý podľa najmodernejšej architektúry
•	veľkorysý drez v symetrickom prevedení
•	dve odkvapkávacie plochy umiestnené po bokoch 

vaničky
•	XL-vanička v kvalitnom vyhotovení: excentrické ovláda-

nie, elegantný prepad C-overflow®  
a výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	hlbšie umiestnený priestor pre batériu vhodný pre zabu-
dovanie batérie pred okno

•	dve dosky na krájanie posúvateľné po celej dĺžke drezu  
z bieleho alebo čierneho skla

•	plochý okraj drezu slúži zároveň ako vodiaca lišta pre 
dosku na krájanie

•	dosky na krájanie možno tiež použiť na elegantné pre-
krytie drezu

•	voliteľné príslušenstvo ALAROS štruktúrovaná mriežka
•	dostupný aj v prevedení s plochým okrajom

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie z bieleho 
satinovaného skla

 Doska na krájanie
z čierneho satinovaného
skla 

 BLANCO ALAROS
Štrukturovaná mriežka

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 225 353  518 726

 

BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička uprostred  Batéria
BLANCO ELOSCOPE-F II

 

antracit

 

chróm
príslušenstvo biele 523 624    
príslušenstvo čierne 523 614    

516 672
 

 

sivá skala

 

chróm
príslušenstvo biele 523 633    
príslušenstvo čierne 523 623    

516 672
 

 

hliníková metalíza

 

chróm
príslušenstvo biele 523 625    
príslušenstvo čierne 523 615    

516 672
 

 

perlovo sivá

 

chróm
príslušenstvo biele 523 626    
príslušenstvo čierne 523 616    

516 672
 

 

biela

 

chróm
príslušenstvo biele 523 627    
príslušenstvo čierne 523 617    

516 672
 

 

jasmín

 

chróm
príslušenstvo biele 523 628    
príslušenstvo čierne 523 618    

516 672
 

 

šampáň

 

chróm
príslušenstvo biele 523 629    
príslušenstvo čierne 523 619    

516 672
 

 

tartufo

 

chróm
príslušenstvo biele 523 631    
príslušenstvo čierne 523 621    

516 672
 

 

muškát

 

chróm
príslušenstvo biele 523 632    
príslušenstvo čierne 523 622    

516 672
 

 

káva

 

chróm
príslušenstvo biele 523 630    
príslušenstvo čierne 523 620    

516 672
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 205 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Dve dosky na krájanie z bieleho satino-
vaného skla, odtoková armatúra, 3 ½“ 
InFino® výpusť so sitkom, excentrické 
ovládanie

Dve dosky na krájanie z čierneho satino-
vaného skla, odtoková armatúra, 3 ½“  
InFino® výpusť so sitkom, excentrické 
ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 245

  
 

F
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BLANCO YOVA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Prirodzený, plynulý, elegantný
•	prirodzene plynulé usporiadanie
•	zaoblene lemovaný vanička a odkvapkávacia 

plocha
•	symetrické usporiadanie drezu s centrálne 

umiestneným priestorom pre batériu
•	kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň
•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním 

a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a 
mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	obojstranne zabudovateľný

V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie v prevedení jaseň

Multifunkčný nerezový kôš Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

 BLANCO SELECT 60/4 Orga

     
 223 297 507 829  520 783

 

BLANCO YOVA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO YOVIS-S

 

antracit 523 594    

 

antracit/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 292
 

 

sivá skala 523 595    

 

sivá skala/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 807
 

 

hliníková metalíza 523 596    

 

hliníková metalíza/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 293
 

 

perlovo sivá 523 597    

 

perlovo sivá/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 758
 

 

biela 523 598    

 

biela/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 295
 

 

jasmín 523 599    

 

jasmín/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 296
 

 

šampáň 523 600    

 

šampáň/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 297
 

 

tartufo 523 602    

 

tartufo/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 300
 

 

muškát 523 601    

 

muškát/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

521 732
 

 

káva 523 603    

 

káva/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 299
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/25 mm

 

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie v prevedení 
jaseň, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® 
výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Kubistický, vznešený, výrazný
•	výrazné kubistické usporiadanie
•	zvýšený okraj po celom obvode drezu
•	symetrické usporiadanie drezu s centrálne 

umiestneným priestorom pre batériu
•	kompozitnú dosku na krájanie možno variabilne 

umiestniť ako na odkvapkávaciu plochu, tak i do 
vaničky drezu

•	viac priestoru za drezom vďaka redukovaným 
montážnym rozmerom

•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a 
výpusťou InFino® - elegantne integrovaná  
a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	obojstranne zabudovateľný

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie v prevedení jaseň

Rohová miska Multifunkčný nerezový kôš Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
 235 866 223 297 507 829 518 726

 

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO ALTA-S Compact

 

antracit 523 604    

 

antracit/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

515 333
 

 

sivá skala 523 605    

 

sivá skala/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 809
 

 

hliníková metalíza 523 606    

 

hliníková metalíza/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

515 326
 

 

perlovo sivá 523 607    

 

perlovo sivá/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 730
 

 

biela 523 608    

 

biela/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

515 327
 

 

jasmín 523 609    

 

jasmín/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

515 328
 

 

šampáň 523 610    

 

šampáň/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

515 329
 

 

tartufo 523 611    

 

tartufo/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

517 634
 

 

muškát 523 612    

 

muškát/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

521 739
 

 

káva 523 613    

 

káva/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

515 334
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/45.5 mm

 

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie v prevedení 
jaseň, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® 
výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

 

 

 

    
 

 



95

Dr
ez

y
SI

LG
RA

N
IT

®
 P

ur
aD

ur
®

Dokonalý systém, perfektná organizácia
BLANCO COLLECTIS 6 S

Tento moderný, veľkoryso tvarovaný 

funkčný drez s elegantným, filigránskym 

okrajom a jednoduchými líniami vás pre-

svedčí nielen svojím vzhľadom. Centrálna 

vanička spolu so špeciálne navrhnutou 

úložnou miskou ponúka úplne nové 

možnosti pri zaobchádzaní s bioodpadom 

v kuchyni. 

Pri spracovaní ovocia, zeleniny či šalátu 

možno nespracované zvyšky jednodu-

chým pohybom premiestniť priamo  

z masívnej javorovej dosky na krájanie do 

úložnej misky. K dispozícii je tiež veko  

pre misku. Neskutočne praktický je 

COLLECTIS systém v spojení s košo-

vým systémom BLANCO SELECT alebo 

BLANCO FLEXON II. Úložnú misku spolu 

s vekom možno zavesiť aj do 15 l príp. 

30 l nádoby oboch košových systémov 

alebo ju možno umiestniť do organizačnej 

zásuvky BLANCO SELECT Orga. 

BLANCO SELECT spolu s úložnou miskou predsta-
vujú dokonalú dvojicu.

V úložnej miske možno dočasne uskladniť nespra-
covaný bioodpad.

Plynulý priebeh prác uľahčuje doska na krájanie a 
úložná miska.

NOVINKA



96

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Dokonalý systém, perfektná organizácia
•	inovatívny koncept pre dokonalú organizáciu 

prípravy jedál
•	veľkorysý funkčný drez s centrálne umiestnenou 

úložnou miskou
•	integrovaná miska na uschovávanie bioodpadu, 

perfektná kombinácia s košovým systémom 
BLANCO SELECT a BLANCO FLEXON II

•	moderný dizajn s priamymi líniami a elegantným, 
filigránskym okrajom

•	prídavná, praktická výlevka
•	voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z ma-

sívneho javora

 

V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Úložná miska s vekom Drevená doska na krájanie 

z javora
  BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
 235 844   518 726

 

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 523 344    

 

antracit
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

520 338
 

 

sivá skala 523 345    

 

sivá skala
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

520 346
 

 

hliníková metalíza 523 346    

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

520 339
 

 

perlovo sivá 523 347    

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

520 347
 

 

biela 523 348    

 

biela
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

520 340
 

 

jasmín 523 349    

 

jasmín
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

520 341
 

 

šampáň 523 350    

 

šampáň
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

520 342
 

 

tartufo 523 351    

 

tartufo
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

520 344
 

 

muškát 523 352    

 

muškát
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

521 725
 

 

káva 523 353    

 

káva
s excentrickým ovládaním
s príslušenstvom

520 345
 

60  cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/140/26 mm

 

V dodávke

Čierna plastová úložná miska s vekom, 
odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť 
InFino® so sitkom, excentrické ovládanie 
pre hlavnú vaničku
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BLANCO AXIA III
Dva nové modely s pridanou hodnotou

Výrazný detail: extra úzky a plochý okraj. Elegantný bočný prepad C-overflow® je štýlový a 
ľahko sa čistí. 

Novinka: výpusť InFino®. 

BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur® so 
sklenenou doskou na krájanie. 

Nové príšlušenstvo ako inovatívna doska 

na krájanie v prevedení jaseň podčiarkuje 

moderný dizajn drezu BLANCO AXIA III.

Inovatívna doska na krájanie v prevedení jaseň. 

Celkom nová BLANCO AXIA III.  

Táto novinka poteší v mnohých ohľadoch. 

Úzky a plochý okraj pôsobí elegantne a 

zároveň dáva vaničke viac priestoru.
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BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

AXen-koncept: jedinečne ergonomický
•	plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž 

jednej osy
•	dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a obzvlášť 

úzkym, plochým okrajom
•	úzke rádiusy pre maximálne využitie objemu  

a priestoru
•	posúvateľná doska na krájanie uľahčuje pracovné 

úkony pri príprave jedál (doska je dostupná  
v kompozitnom prevedení alebo skle)

•	kvalitné vyhotovenie s výpusťou InFino® v hlavnej 
vaničke a bočným prepadom C-overflow® v prí-
davnej výlevke - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou

V dodávke  Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie, 
biela

  BLANCO SELECT 45/2

     
    518 721

 

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO LINEE-S

 

antracit

 

antracit/chróm
s drevenou doskou 523 173    
so sklenenou doskou 523 183    

518 438
 

 

sivá skala

 

sivá skala/chróm
s drevenou doskou 523 174    
so sklenenou doskou 523 184    

518 804
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza/chróm
s drevenou doskou 523 175    
so sklenenou doskou 523 185    

518 439
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá/chróm
s drevenou doskou 523 176    
so sklenenou doskou 523 186    

520 745
 

 

biela

 

biela/chróm
s drevenou doskou 523 177    
so sklenenou doskou 523 187    

518 441
 

 

jasmín

 

jasmín/chróm
s drevenou doskou 523 178    
so sklenenou doskou 523 188    

518 442
 

 

šampáň

 

šampáň/chróm
s drevenou doskou 523 179    
so sklenenou doskou 523 189    

518 443
 

 

tartufo

 

tartufo/chróm
s drevenou doskou 523 180    
so sklenenou doskou 523 190    

518 446
 

 

muškát

 

muškát/chróm
s drevenou doskou 523 181    
so sklenenou doskou 523 191    

521 705
 

 

káva

 

káva/chróm
s drevenou doskou 523 182    
so sklenenou doskou 523 192    

518 445
 

45 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie v prevedení 
jaseň, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť 
InFino® so sitkom, excentrické ovládanie 
alebo 
Sklenená doska na krájanie biela, odtoková 
armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excen-
trické ovládanie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 245

 
 

F
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V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie, 
biela

Multifunkčná nerezová 
miska

 BLANCO SELECT 50/2

     
  233 739  518 722

  

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO LINEE-S

 

antracit

 

antracit/chróm
s drevenou doskou 523 205    
so sklenenou doskou 523 215    

518 438
 

 

sivá skala

 

sivá skala/chróm
s drevenou doskou 523 206    
so sklenenou doskou 523 216    

518 804
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza/chróm
s drevenou doskou 523 207    
so sklenenou doskou 523 217    

518 439
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá/chróm
s drevenou doskou 523 208    
so sklenenou doskou 523 218    

520 745
 

 

biela

 

biela/chróm
s drevenou doskou 523 209    
so sklenenou doskou 523 219    

518 441
 

 

jasmín

 

jasmín/chróm
s drevenou doskou 523 210    
so sklenenou doskou 523 220    

518 442
 

 

šampáň

 

šampáň/chróm
s drevenou doskou 523 211    
so sklenenou doskou 523 221    

518 443
 

 

tartufo

 

tartufo/chróm
s drevenou doskou 523 212    
so sklenenou doskou 523 222    

518 446
 

 

muškát

 

muškát/chróm
s drevenou doskou 523 213    
so sklenenou doskou 523 223    

521 705
 

 

káva

 

káva/chróm
s drevenou doskou 523 214    
so sklenenou doskou 523 224    

518 445
 

50 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie v prevedení 
jaseň, odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť 
InFino® so sitkom, excentrické ovládanie 
alebo 
Sklenená doska na krájanie biela, odtoková 
armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excen-
trické ovládanie

  

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 245

 
 

F

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

AXen-koncept: jedinečne ergonomický
•	plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž 

jednej osy
•	dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a obzvlášť 

úzkym, plochým okrajom
•	úzke rádiusy pre maximálne využitie objemu  

a priestoru
•	posúvateľná doska na krájanie uľahčuje pracovné 

úkony pri príprave jedál (doska je dostupná  
v kompozitnom prevedení alebo skle)

•	kvalitné vyhotovenie s výpusťou InFino® v hlavnej 
vaničke a bočným prepadom C-overflow® v prí-
davnej výlevke - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou
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BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Jedinečne ergonomický
•	plynulá, ergonomická práca pozdĺž celého drezu
•	dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a obzvlášť 

úzkym, plochým okrajom
•	úzke rádiusy pre maximálne využitie priestoru  

a objemu vaničky
•	posuvná sklenená doska na krájanie
•	multifunkčná miska, ktorú možno variabilne 

umiestniť a zavesiť do hlavnej vaničky
•	vybavený bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne  
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 
roviny s pracovnou doskou

V dodávke Odporúčaný košový systém

    
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie, 
biela

Multifunkčná nerezová 
miska

BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
   518 726

 

BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

  Batéria
BLANCO LINEE-S

 

antracit

 

antracit/chróm
s drevenou doskou 523 462    
so sklenenou doskou 523 472    

518 438
 

 

sivá skala

 

sivá skala/chróm
s drevenou doskou 523 463    
so sklenenou doskou 523 473    

518 804
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza/chróm
s drevenou doskou 523 464    
so sklenenou doskou 523 474    

518 439
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá/chróm
s drevenou doskou 523 465    
so sklenenou doskou 523 476    

520 745
 

 

biela

 

biela/chróm
s drevenou doskou 523 466    
so sklenenou doskou 523 477    

518 441
 

 

jasmín

 

jasmín/chróm
s drevenou doskou 523 467    
so sklenenou doskou 523 478    

518 442
 

 

šampáň

 

šampáň/chróm
s drevenou doskou 523 468    
so sklenenou doskou 523 479    

518 443
 

 

tartufo

 

tartufo/chróm
s drevenou doskou 523 469    
so sklenenou doskou 523 480    

518 446
 

 

muškát

 

muškát/chróm
s drevenou doskou 523 470    
so sklenenou doskou 523 481    

521 705
 

 

káva

 

káva/chróm
s drevenou doskou 523 471    
so sklenenou doskou 523 482    

518 445
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/130 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, 
multifunkčná nerezová miska, odtoková 
armatúra, dve 3 ½“ InFino® výpuste so sit-
kami, excent. ovládanie pre hlavnú vaničku 
alebo 
Sklenená doska na krájanie, multifunkčná 
nerezová miska, odtoková armatúra, dve  
3 ½“ InFino® výpuste so sitkami, excent. 
ovládanie pre hlavnú vaničku

  

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 245

 
 

F
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BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Jedinečne ergonomický
•	plynulá, ergonomická práca pozdĺž celého drezu
•	dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a obzvlášť 

úzkym, plochým okrajom
•	úzke rádiusy pre maximálne využitie priestoru  

a objemu vaničky
•	posuvná sklenená doska na krájanie
•	multifunkčná miska, ktorú možno variabilne 

umiestniť a zavesiť do hlavnej vaničky
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne  
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	obojstranne zabudovateľný
•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 

roviny s pracovnou doskou

V dodávke Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie, 
biela

  BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
    518 726

 

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO AVONA-S

 

antracit

 

antracit
s drevenou doskou 523 500    
so sklenenou doskou 523 510    

521 278
 

 

sivá skala

 

sivá skala
s drevenou doskou 523 501    
so sklenenou doskou 523 511    

521 285
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza
s drevenou doskou 523 502    
so sklenenou doskou 523 512    

521 279
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá
s drevenou doskou 523 503    
so sklenenou doskou 523 513    

521 286
 

 

biela

 

biela
s drevenou doskou 523 504    
so sklenenou doskou 523 514    

521 280
 

 

jasmín

 

jasmín
s drevenou doskou 523 505    
so sklenenou doskou 523 515    

521 281
 

 

šampáň

 

šampáň
s drevenou doskou 523 506    
so sklenenou doskou 523 516    

521 282
 

 

tartufo

 

tartufo
s drevenou doskou 523 507    
so sklenenou doskou 523 517    

521 283
 

 

muškát

 

muškát
s drevenou doskou 523 508    
so sklenenou doskou 523 518    

521 716
 

 

káva

 

káva
s drevenou doskou 523 509    
so sklenenou doskou 523 519    

521 284
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/40 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

23.5
20 20
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0

1000

47
0

30
0

440

84

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, 
odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie 
alebo 
Sklenená doska na krájanie, odtoková 
armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, 
excentrické ovládanie

  

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 245

 
 

 

F
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BLANCODELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Evolúcia klasiky
•	ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej 

vaničky a odkvapkávacej plochy
•	priestranný hlavný drez s dlhou uhlopriečkou pre 

pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
•	navrhnutý v modernom dizajne, odtok z odkvap-

kávacej časti skrytý pod elegantnou guľatou 
krytkou

•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním  
a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná  
a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	prídavná výlevka z perforovanou nerezovou 
miskou

•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 
roviny s pracovnou doskou

V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Multifunkčná nerezová 
miska

Doska na krájanie  
z masívneho javora 
horského 

Multifunkčný nerezový kôš  BLANCO SOLON-IF

    
 232 841 223 297  512 471

 

BLANCODELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 523 656    

 

antracit
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 338
 

 

sivá skala 523 657    

 

sivá skala
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 346
 

 

hliníková metalíza 523 658    

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 339
 

 

perlovo sivá 523 659    

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 347
 

 

biela 523 660    

 

biela
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 340
 

 

jasmín 523 662    

 

jasmín
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 341
 

 

šampáň 523 664    

 

šampáň
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 342
 

 

tartufo 523 666    

 

tartufo
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 344
 

 

muškát 523 668    

 

muškát
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

521 725
 

 

káva 523 669    

 

káva
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 345
 

90x90/80 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 183/120 mm

Aby ste mohli využívať všetky výhody 
tohto drezu, odporúčame kombinovať s 
batériami s výsuvnou sprškou.

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková 
armatúra, dve 3 ½“ InFino® výpuste so 
sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú 
vaničku

  

Rohová skrinka

Rovná skrinka

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 245

 
 

Výrez podľa šablóny

F
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BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvap-

kávacia plocha
•	veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
•	funkčná plocha s plynulým prechodom na od-

kvapkávaciu plochu
•	praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná 

pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová 
miska

•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, 
bočným prepadom C-overflow® a výpusťou 
InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	plochý okraj okolo celého drezu
•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 

roviny s pracovnou doskou

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie  
z čierneho satinovaného 
skla 

Multifunkčná nerezová 
miska

 BLANCO SELECT 45/2

    
 223 077  518 721

 

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit

 

antracit
s drevenou doskou 523 737 523 840  
so sklenenou doskou 523 709 523 802  

520 338
 

 

sivá skala

 

sivá skala
s drevenou doskou 523 748 523 841  
so sklenenou doskou 523 710 523 805  

520 346
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza
s drevenou doskou 523 749 523 842  
so sklenenou doskou 523 711 523 808  

520 339
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá
s drevenou doskou 523 750 523 843  
so sklenenou doskou 523 712 523 809  

520 347
 

 

biela

 

biela
s drevenou doskou 523 751 523 844  
so sklenenou doskou 523 713 523 810  

520 340
 

 

jasmín

 

jasmín
s drevenou doskou 523 752 523 845  
so sklenenou doskou 523 714 523 812  

520 341
 

 

šampáň

 

šampáň
s drevenou doskou 523 753 523 846  
so sklenenou doskou 523 715 523 814  

520 342
 

 

tartufo

 

tartufo
s drevenou doskou 523 755 523 848  
so sklenenou doskou 523 720 523 835  

520 344
 

 

muškát

 

muškát
s drevenou doskou 523 754 523 847  
so sklenenou doskou 523 716 523 829  

521 725
 

 

káva

 

káva
s drevenou doskou 523 756 523 849  
so sklenenou doskou 523 725 523 838  

520 345
 

45 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376
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V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 
odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie 
alebo 
Doska na krájanie zo satinovaného skla, 
odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 245
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BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvap-

kávacia plocha
•	veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
•	funkčná plocha s plynulým prechodom na od-

kvapkávaciu plochu
•	praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná 

pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová 
miska

•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, 
bočným prepadom C-overflow® a výpusťou 
InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	plochý okraj okolo celého drezu
•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 

roviny s pracovnou doskou

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie  
z čierneho satinovaného 
skla 

Multifunkčná nerezová 
miska

 BLANCO SELECT 45/2

    
229 421 224 629 223 077  518 721

 

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 523 781 523 850  

 

antracit
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 338
 

 

sivá skala 523 785 523 851  

 

sivá skala
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 346
 

 

hliníková metalíza 523 786 523 852  

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 339
 

 

perlovo sivá 523 787 523 853  

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 347
 

 

biela 523 788 523 854  

 

biela
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 340
 

 

jasmín 523 790 523 855  

 

jasmín
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 341
 

 

šampáň 523 791 523 856  

 

šampáň
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 342
 

 

tartufo 523 796 523 859  

 

tartufo
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 344
 

 

muškát 523 793 523 857  

 

muškát
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

521 725
 

 

káva 523 798 523 861  

 

káva
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 345
 

45 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376
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V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 245
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BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvap-

kávacia plocha
•	veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
•	funkčná plocha s plynulým prechodom na od-

kvapkávaciu plochu
•	praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná 

pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová 
miska

•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, 
bočným prepadom C-overflow® a výpusťou 
InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	plochý okraj okolo celého drezu
•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 

roviny s pracovnou doskou

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

    
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie  
z čierneho satinovaného 
skla 

Multifunkčná nerezová 
miska

BLANCO SELECT 50/2

   
 223 077 518 722

 

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit

 

antracit
s drevenou doskou 523 896    
so sklenenou doskou 523 872    

520 338
 

 

sivá skala

 

sivá skala
s drevenou doskou 523 899    
so sklenenou doskou 523 879    

520 346
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza
s drevenou doskou 523 907    
so sklenenou doskou 523 880    

520 339
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá
s drevenou doskou 523 914    
so sklenenou doskou 523 881    

520 347
 

 

biela

 

biela
s drevenou doskou 523 918    
so sklenenou doskou 523 882    

520 340
 

 

jasmín

 

jasmín
s drevenou doskou 523 923    
so sklenenou doskou 523 883    

520 341
 

 

šampáň

 

šampáň
s drevenou doskou 523 925    
so sklenenou doskou 523 885    

520 342
 

 

tartufo

 

tartufo
s drevenou doskou 523 927    
so sklenenou doskou 523 887    

520 344
 

 

muškát

 

muškát
s drevenou doskou 523 930    
so sklenenou doskou 523 890    

521 725
 

 

káva

 

káva
s drevenou doskou 523 932    
so sklenenou doskou 523 893    

520 345
 

50 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 
odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie 
alebo 
Doska na krájanie zo satinovaného skla, 
odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 246

 
 

 

F



106

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvap-

kávacia plocha
•	veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
•	funkčná plocha s plynulým prechodom na od-

kvapkávaciu plochu
•	praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná 

pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová 
miska

•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, 
bočným prepadom C-overflow® a výpusťou 
InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	plochý okraj okolo celého drezu
•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 

roviny s pracovnou doskou

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie  
z čierneho satinovaného 
skla 

Multifunkčná nerezová 
miska

 BLANCO SELECT 50/2

    
229 421 224 629 223 077  518 722

 

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 523 934    

 

antracit
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 338
 

 

sivá skala 523 935    

 

sivá skala
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 346
 

 

hliníková metalíza 523 936    

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 339
 

 

perlovo sivá 523 937    

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 347
 

 

biela 523 938    

 

biela
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 340
 

 

jasmín 523 939    

 

jasmín
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 341
 

 

šampáň 523 940    

 

šampáň
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 342
 

 

tartufo 523 941    

 

tartufo
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 344
 

 

muškát 523 942    

 

muškát
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

521 725
 

 

káva 523 943    

 

káva
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 345
 

50 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Odtková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 246
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BLANCO ZENAR XL 6 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	kompaktný vonkajší rozmer poskytuje dostatok 

komfortu na ohraničenom priestore
•	obzvlášť veľká vanička s malou odkvapkávacou 

plochou
•	funkčná rovina pozdĺž celého drezu
•	široký sortiment príslušenstva ako napr. doska 

na krájanie posúvateľná pozdĺž celej dĺžky drezu, 
funkčná miska, ktorú možno voľne umiestniť vo 
vaničke atď.

•	kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepa-
dom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne 
integrovaná a obzvlášť jednoduchá na údržbu

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie, 
čierna

Multifunkčná nerezová 
miska

 BLANCO SELECT 60/2

     
 223 077  518 723

 

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit

 

antracit
s drevenou doskou 523 764    
so sklenenou doskou 523 706    

520 338
 

 

sivá skala

 

sivá skala
s drevenou doskou 523 765    
so sklenenou doskou 523 707    

520 346
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza
s drevenou doskou 523 766    
so sklenenou doskou 523 708    

520 339
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá
s drevenou doskou 523 767    
so sklenenou doskou 523 757    

520 347
 

 

biela

 

biela
s drevenou doskou 523 768    
so sklenenou doskou 523 758    

520 340
 

 

jasmín

 

jasmín
s drevenou doskou 523 769    
so sklenenou doskou 523 759    

520 341
 

 

šampáň

 

šampáň
s drevenou doskou 523 770    
so sklenenou doskou 523 760    

520 342
 

 

tartufo

 

tartufo
s drevenou doskou 523 771    
so sklenenou doskou 523 761    

520 344
 

 

muškát

 

muškát
s drevenou doskou 523 772    
so sklenenou doskou 523 762    

521 725
 

 

káva

 

káva
s drevenou doskou 523 773    
so sklenenou doskou 523 763    

520 345
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, 
odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie 
alebo 
Sklenená doska na krájanie, odtoková 
armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť so sitkom, 
excentrické ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie
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BLANCO ZENAR XL 6 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	kompaktný vonkajší rozmer poskytuje dostatok 

komfortu na ohraničenom priestore
•	obzvlášť veľká vanička s malou odkvapkávacou 

plochou
•	funkčná rovina pozdĺž celého drezu
•	široký sortiment príslušenstva ako napr. doska 

na krájanie posúvateľná pozdĺž celej dĺžky drezu, 
funkčná miska, ktorú možno voľne umiestniť vo 
vaničke atď.

•	kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepa-
dom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne 
integrovaná a obzvlášť jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie, 
čierna

Multifunkčná nerezová 
miska

 BLANCO SELECT 60/2

     
233 679 233 677 223 077  518 723

 

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 523 774    

 

antracit
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 338
 

 

sivá skala 523 775    

 

sivá skala
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 346
 

 

hliníková metalíza 523 776    

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 339
 

 

perlovo sivá 523 777    

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 347
 

 

biela 523 778    

 

biela
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 340
 

 

jasmín 523 779    

 

jasmín
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 341
 

 

šampáň 523 780    

 

šampáň
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 342
 

 

tartufo 523 782    

 

tartufo
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 344
 

 

muškát 523 783    

 

muškát
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

521 725
 

 

káva 523 784    

 

káva
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 345
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie
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BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvap-

kávacia plocha
•	veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
•	funkčná plocha s plynulým prechodom na od-

kvapkávaciu plochu
•	praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná 

pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová 
miska

•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, 
bočným prepadom C-overflow® a výpusťou 
InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	plochý okraj okolo celého drezu
•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 

roviny s pracovnou doskou

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

 

36
7

    
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie  
z čierneho satinovaného 
skla  

Multifunkčná nerezová 
miska

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 223 077  518 726

 

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit

 

antracit
s drevenou doskou 523 954 523 984  
so sklenenou doskou 523 944 523 974  

520 338
 

 

sivá skala

 

sivá skala
s drevenou doskou 523 955 523 985  
so sklenenou doskou 523 945 523 975  

520 346
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza
s drevenou doskou 523 956 523 986  
so sklenenou doskou 523 946 523 976  

520 339
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá
s drevenou doskou 523 957 523 987  
so sklenenou doskou 523 947 523 977  

520 347
 

 

biela

 

biela
s drevenou doskou 523 958 523 988  
so sklenenou doskou 523 948 523 978  

520 340
 

 

jasmín

 

jasmín
s drevenou doskou 523 959 523 989  
so sklenenou doskou 523 949 523 979  

520 341
 

 

šampáň

 

šampáň
s drevenou doskou 523 960 523 990  
so sklenenou doskou 523 950 523 980  

520 342
 

 

tartufo

 

tartufo
s drevenou doskou 523 961 523 991  
so sklenenou doskou 523 951 523 981  

520 344
 

 

muškát

 

muškát
s drevenou doskou 523 962 523 992  
so sklenenou doskou 523 952 523 982  

521 725
 

 

káva

 

káva
s drevenou doskou 523 963 523 993  
so sklenenou doskou 523 953 523 983  

520 345
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, 
odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie 
alebo 
Doska na krájanie z čierneho satinovaného 
skla, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® 
výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 246
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BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvap-

kávacia plocha
•	veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
•	funkčná plocha s plynulým prechodom na od-

kvapkávaciu plochu
•	praktická sklenená doska na krájanie posúvateľná 

pozdĺž celej šírky drezu, multifunkčná nerezová 
miska

•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, 
bočným prepadom C-overflow® a výpusťou 
InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	plochý okraj okolo celého drezu
•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 

roviny s pracovnou doskou

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

 

36
7

    
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Doska na krájanie  
z čierneho satinovaného 
skla 

Multifunkčná nerezová 
miska

 BLANCO SELECT 60/3

    
229 411 223 078 223 077  518 724

 

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 523 964 523 994  

 

antracit
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 338
 

 

sivá skala 523 965 523 996  

 

sivá skala
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 346
 

 

hliníková metalíza 523 966 523 998  

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 339
 

 

perlovo sivá 523 967 523 999  

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 347
 

 

biela 523 968 524 001  

 

biela
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 340
 

 

jasmín 523 969 524 003  

 

jasmín
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 341
 

 

šampáň 523 970 524 005  

 

šampáň
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 342
 

 

tartufo 523 971 524 007  

 

tartufo
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

520 344
 

 

muškát 523 972 524 009  

 

muškát
s excentrickým ovládáním  
bez príslušenstva

521 725
 

 

káva 523 973 524 011  

 

káva
s excentrickým ovládáním  
wbez príslušenstva

520 345
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 246
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Perfektné Plus pri varení parou
BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

Premyslená koncepcia BLANCO  

ZENAR XL 6 S DampfgarPlus umož-

ňuje optimálne využitie priestoru ako 

aj pohodlnú prácu s gastronádobami 

pri varení parou. Perfektné Plus pri 

každom pracovnom úkone - od prípra-

vy, cez servírovanie až po čistenie. 

Krájanie: Možnosť pracovať na viacerých úrovniach 
a nakrájané prísady dať priamo do varných  
GN-gastronádob. 

Odkladací priestor: GN-gastronádoby nakrájané 
XL-veľkostí je možné odkladať na odkvapkávaciu 
plochu. 
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BLANCO ZENAR XL 6 S 
DampfgarPlus
SILGRANIT® PuraDur®

Perfektné Plus pri varení parou
•	ideálny drez navrhnutý špeciálne pre pracovné 

postupy pri varení parou
•	extra veľká vanička drezu s integrovaným okra-

jom pre zavesenie GN-gastronádob
•	pozdĺžne posuvná doska na krájanie pre prípravu 

surovín do GN-gastronádob
•	priestranná odkvapkávacia plocha pre odkladanie 

GN-gastronádob
•	dve perforované GN-gastronádoby pre varenie 

zeleniny, mäsa, rýb atď.
•	k dispozícii tiež varianta pre zabudovanie do 

roviny s pracovnou doskou

V dodávke Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z masívneho jaseňa

Doska na krájanie  
z čierneho satinovaného 
skla 

GN 1/3 parná nerezová nádoba, 
perforovaná, 65 mm hlboká 
 

GN 1/2 parná nerezová nádoba, 
perforovaná, 65 mm hlboká 
 

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

  
 520 782

 

BLANCO ZENAR XL 6 S 
DampfgarPlus SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

  Batéria
BLANCO CARENA-S Vario

 

antracit

 

antracit/chróm
s drevenou doskou 524 052    
so sklenenou doskou 524 066    

521 358
 

 

sivá skala

 

sivá skala/chróm
s drevenou doskou 524 053    
so sklenenou doskou 524 067    

521 359
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza/chróm
s drevenou doskou 524 054    
so sklenenou doskou 524 068    

521 360
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá/chróm
s drevenou doskou 524 055    
so sklenenou doskou 524 069    

521 367
 

 

biela

 

biela/chróm
s drevenou doskou 524 056    
so sklenenou doskou 524 076    

521 368
 

 

jasmín

 

jasmín/chróm
s drevenou doskou 524 057    
so sklenenou doskou 524 077    

521 372
 

 

šampáň

 

šampáň/chróm
s drevenou doskou 524 058    
so sklenenou doskou 524 078    

521 373
 

 

tartufo

 

tartufo/chróm
s drevenou doskou 524 059    
so sklenenou doskou 524 079    

521 376
 

 

muškát

 

muškát/chróm
s drevenou doskou 524 064    
so sklenenou doskou 524 080    

521 714
 

 

káva

 

káva/chróm
s drevenou doskou 524 065    
so sklenenou doskou 524 081    

521 378
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Doska na krájanie z masívneho jaseňa, perforo-
vaná GN 1/3 parná nádoba, perforovaná GN 1/2 
parná nádoba, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® 
výpusť so sitkom, excentrické ovládanie 
alebo 
Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla, 
perforovaná GN 1/3 parná nádoba, perforovaná 
GN 1/2 parná nádoba, odtoková armatúra, 3 ½“ 
InFino® výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 246
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BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nová generácia klasického drezu
•	klasický dizajn v modernej interpretácii
•	inovatívna SmartCut-doska na krájanie z kompo-

zitného materiálu
•	ergonomicky umiestnené príslušenstvo
•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, 

bočným prepadom C-overflow® a výpusťou 
InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	obojstranne zabudovateľný

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
SmartCut-doska na krájanie 
z kvalitného plastu

Multifunkčná nerezová 
miska

Multifunkčný nerezový kôš Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

BLANCO SELECT 45/2

     
 232 180 223 297 507 829 518 721

 

BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 523 995    

 

antracit
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 338
 

 

sivá skala 523 997    

 

sivá skala
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 346
 

 

hliníková metalíza 524 000    

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 339
 

 

perlovo sivá 524 002    

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 347
 

 

biela 524 008    

 

biela
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 340
 

 

jasmín 524 006    

 

jasmín
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 341
 

 

šampáň 524 010    

 

šampáň
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 342
 

 

tartufo 524 012    

 

tartufo
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 344
 

 

muškát 524 013    

 

muškát
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

521 725
 

 

káva 524 014    

 

káva
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 345
 

45 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

 

V dodávke

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného 
plastu, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® 
výpusť s sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO CLASSIC Neo 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nová generácia klasického drezu
•	klasický dizajn v modernej interpretácii
•	inovatívna SmartCut-doska na krájanie z kompo-

zitného materiálu
•	ergonomicky umiestnené príslušenstvo
•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, 

bočným prepadom C-overflow® a výpusťou 
InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	obojstranne zabudovateľný

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
SmartCut-doska na krájanie 
z kvalitného plastu

Multifunkčná nerezová 
miska

Multifunkčný nerezový kôš Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

BLANCO SELECT 50/3

     
 232 180 223 297 507 829 520 779

 

BLANCO CLASSIC Neo 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 524 015    

 

antracit
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 338
 

 

sivá skala 524 016    

 

sivá skala
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 346
 

 

hliníková metalíza 524 017    

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 339
 

 

perlovo sivá 524 018    

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 347
 

 

biela 524 019    

 

biela
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 340
 

 

jasmín 524 020    

 

jasmín
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 341
 

 

šampáň 524 021    

 

šampáň
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 342
 

 

tartufo 524 022    

 

tartufo
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 344
 

 

muškát 524 023    

 

muškát
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

521 725
 

 

káva 524 024    

 

káva
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 345
 

50 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/20 mm

 

V dodávke

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného 
plastu, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® 
výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nová generácia klasického drezu
•	klasický	dizajn	v	modernej	interpretácii
•	inovatívna	SmartCut-doska	na	krájanie	z	kompo-
zitného	materiálu

•	ergonomicky	umiestnené	príslušenstvo
•	kvalitné	vyhotovenie	s	excentrickým	ovládaním,	
bočným	prepadom	C-overflow®	a	výpusťou	
InFino®	-	elegantne	integrovaná	a	mimoriadne	
jednoduchá	na	údržbu

•	obojstranne	zabudovateľný

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
SmartCut-doska na krájanie 
z kvalitného plastu

Multifunkčná nerezová 
miska

Multifunkčný nerezový kôš Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

BLANCO SELECT 60/4 Orga

     
  223 297 507 829 520 783

 

BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 524 117    

 

antracit
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 338
 

 

sivá skala 524 118    

 

sivá skala
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 346
 

 

hliníková metalíza 524 119    

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 339
 

 

perlovo sivá 524 120    

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 347
 

 

biela 524 121    

 

biela
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 340
 

 

jasmín 524 122    

 

jasmín
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 341
 

 

šampáň 524 123    

 

šampáň
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 342
 

 

tartufo 524 124    

 

tartufo
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 344
 

 

muškát 524 125    

 

muškát
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

521 725
 

 

káva 524 126    

 

káva
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 345
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/100 mm

 

V dodávke

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného 
plastu, multifunkčná nerezová miska 
odtoková armatúra, dve 3 ½“ InFino® 
výpuste so sitkom, excentrické ovládanie 
pre hlavnú vaničku

 

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

 
 

 

BLANCO CLASSIC Neo 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nová generácia klasického drezu
•	klasický	dizajn	v	modernej	interpretácii
•	inovatívna	SmartCut-doska	na	krájanie	z	kompo-
zitného	materiálu

•	ergonomicky	umiestnené	príslušenstvo
•	kvalitné	vyhotovenie	s	excentrickým	ovládaním,	
bočným	prepadom	C-overflow®	a	výpusťou	
InFino®	-	elegantne	integrovaná	a	mimoriadne	
jednoduchá	na	údržbu

•	obojstranne	zabudovateľný

cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/20 mm

 

V dodávke

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného 
plastu, odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® 
výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Nová generácia klasického drezu
•	klasický dizajn v modernej interpretácii
•	veľká XL-vanička špeciálne pre 60 cm širokú 

spodnú skrinku
•	priestranná odkvapkávacia plocha
•	kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, 

bočným prepadom C-overflow® a výpusťou 
InFino® - elegantne integrovaná a mimoriadne 
jednoduchá na údržbu

•	obojstranne zabudovateľný

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
SmartCut-doska na krájanie 
z kvalitného plastu

Multifunkčný nerezový kôš Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

 BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
232 181 223 297 507 829  520 782

 

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

antracit 524 127    

 

antracit
s excentrickým ovládaním 520 338

 

 

sivá skala 524 128    

 

sivá skala
s excentrickým ovládaním 520 346

 

 

hliníková metalíza 524 129    

 

hliníková metalíza
s excentrickým ovládaním 520 339

 

 

perlovo sivá 524 130    

 

perlovo sivá
s excentrickým ovládaním 520 347

 

 

biela 524 131    

 

biela
s excentrickým ovládaním 520 340

 

 

jasmín 524 132    

 

jasmín
s excentrickým ovládaním 520 341

 

 

šampáň 524 133    

 

šampáň
s excentrickým ovládaním 520 342

 

 

tartufo 524 134    

 

tartufo
s excentrickým ovládaním 520 344

 

 

muškát 524 135    

 

muškát
s excentrickým ovládaním 521 725

 

 

káva 524 136    

 

káva
s excentrickým ovládaním 520 345

 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO LEXA
s excentrickým ovládaním
SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi
•	moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
•	harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
•	mimoriadne široký a hlboký drez
•	elegantná, priestranná odkvapkávacia plocha
•	veľkorysý priestor pre batériu s viacerými pod-

frézovanými otvormi umožňuje osadiť tiež napr. 
dávkovač saponátu

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

BLANCO LEXA 40 S 45 S 5 S 6 S 8 8 S 9 E
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez  

       
cm Rozmer skrinky  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm  80cm  90x90cm 

80cm
Batéria 

BLANCO LINUS-S

        

Hĺbka vaničky 190/25 mm 190 mm 190/50 mm 190/145 mm 190/190 mm 190/190 mm 190/130 mm

antracit  518 621 514 660 518 641 514 676 514 692 514 708 515 104 516 688

sivá skala  518 622 518 858 518 642 518 860 518 862 518 864 518 866 518 813

hliníková 
metalíza  518 623 514 653 518 643 514 669 514 685 514 701 515 097 516 689

perlovo sivá  520 552 520 554 520 556 520 558 520 560 520 562 520 564 520 747

biela  518 625 514 654 518 645 514 670 514 686 514 702 515 098 516 692

jasmín  518 626 514 655 518 646 514 671 514 687 514 703 515 099 516 693

šampáň  518 627 514 656 518 647 514 672 514 688 514 704 515 100 516 694

tartufo  518 629 517 335 518 649 517 337 517 339 517 341 517 343 517 621

muškát  521 867 521 869 521 871 521 873 521 875 521 877 521 879 521 743

káva  518 630 515 058 518 650 515 060 515 062 515 064 515 105 516 697

                

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie pre hlavnú 
vaničku

LEXA 6 S, LEXA 8, LEXA 8 S, LEXA 9 E: 
Nerezová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½“ 
výpuste so sitkami, excentrické ovládanie pre 
hlavnú vaničku

   
 

V dodávke Voliteľné príslušenstvo

    

 

 Nerezová miska  Doska na krájanie
z masívneho buka

 Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

 Multifunkčný nerezový kôš

     
 LEXA 6 S 218 313 217 611 223 297
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BLANCO LEXA
bez excentrického ovládania
SILGRANIT® PuraDur®

Jemné formy so silnými akcentmi
•	moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
•	harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
•	mimoriadne široký a hlboký drez
•	elegantná, priestranná odkvapkávacia plocha
•	veľkorysý priestor pre batériu s viacerými pod-

frézovanými otvormi umožňuje osadiť tiež napr. 
dávkovač saponátu

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376

BLANCO LEXA 40 S 45 S 6 S 8 8 S 9 E  
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez   

      

 

cm Rozmer skrinky  40cm  45cm  60cm  80cm  80cm  90x90cm 
80cm

 Batéria 
BLANCO LINUS-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 190/25 mm 190 mm 190/145 mm 190/190 mm 190/190 mm 190/130 mm  

antracit  518 631 514 668 514 684 514 700 514 716 515 114   516 688

sivá skala  518 632 518 859 518 861 518 863 518 865 518 867   518 813

hliníková 
metalíza  518 633 514 661 514 677 514 693 514 709 515 107   516 689

perlovo sivá  520 553 520 555 520 559 520 561 520 563 520 565   520 747

biela  518 635 514 662 514 678 514 694 514 710 515 108   516 692

jasmín  518 636 514 663 514 679 514 695 514 711 515 109   516 693

šampáň  518 637 514 664 514 680 514 696 514 712 515 110   516 694

tartufo  518 639 517 336 517 338 517 340 517 342 517 344   517 621

muškát  521 868 521 870 521 874 521 876 521 878 521 880   521 743

káva  518 640 515 059 515 061 515 063 515 065 515 115   516 697

                

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

LEXA 6 S, LEXA 8, LEXA 8 S, LEXA 9 E: 
Nerezová miska, odtoková armatúra, dve  
3 ½“ výpuste so sitkami

   
 

V dodávke Voliteľné príslušenstvo

    
 Nerezová miska  Doska na krájanie

z masívneho buka
 Doska na krájanie
z kvalitného plastu, biela

 Multifunkčný nerezový kôš

    
 LEXA 6 S 218 313 217 611 223 297
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BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom
•	moderný,	atraktívny	dizajn
•	výnimočne	veľká	a	hlboká	vanička	ponúka	nepre-
konateľne	veľa	miesta	na	umývanie

•	prídavná	vanička	s	nerezovou	miskou	pre	najvyšší	
komfort	pri	práci

•	účelnú	odkvapkávaciu	plochu	možno	použiť	aj	
ako	pracovnú	plochu

•	estetický	nízky	okraj
•	vo	všetkých	SILGRANIT®-ových	farbách
•	obojstranne	zabudovateľný

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Nerezová miska Doska na krajanie  

z masivneho buka
Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš BLANCO SELECT 60/3

     
 218 313 217 611 223 297 518 724

 

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO TIVO-S

 

antracit 513 053    

 

antracit/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

517 610
 

 

sivá skala 518 877    

 

sivá skala/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

518 798
 

 

hliníková metalíza 513 045    

 

hliníková metalíza/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

517 611
 

 

perlovo sivá 520 577    

 

perlovo sivá/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 755
 

 

biela 513 046    

 

biela/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

517 613
 

 

jasmín 513 047    

 

jasmín/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

517 614
 

 

šampáň 513 939    

 

šampáň/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

517 615
 

 

tartufo 517 354    

 

tartufo/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

517 619
 

 

muškát 521 892    

 

muškát/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

521 709
 

 

káva 515 045    

 

káva/chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

517 618
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/130 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková 
armatúra,dve 3 ½“ výpuste so sitkami, 
excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

Drezy zabudovateľné do roviny 
s doskou pozri na strane 246

 
 

 

F
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BLANCO METRA
s excentrickým ovládaním
SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom pre rohovú skrinku
•	atraktívny	dizajn	s	čistým	líniami
•	obzvlášť	priestranná	vanička	poskytuje	nepreko-
nateľne	veľa	miesta	pri	umývaní

•	funkčnú	odkvapkávaciu	plochu	možno	využiť	aj	
ako	pracovnú	zónu

•	v	ponuke	široké	príslušenstvo,	ktoré	zvyšuje	kom-
fort	pri	užívaní	drezu

•	esteticky	ploché	prevedenie	okraja

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Rohová miska Multifunkčný nerezový kôš BLANCO SOLON-IF

     
218 313 217 611 235 866 223 297 512 471

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO METRA 45 S 45 S Compact 5 S 6 XL 6 S 6 S Compact 9 E
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez  

       
cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  50cm  60cm  60cm  60cm  90x90cm Batéria 

BLANCO ALTA-S Compact

        

Hĺbka vaničky 190/15 mm 190 mm 190 mm 190/130 mm 190 mm 190/130 mm 190/130 mm

antracit  513 035 519 572 513 044 516 165 515 286 513 473 515 566 515 333

sivá skala  518 868 519 573 518 871 518 874 518 881 518 876 518 887 518 809

hliníková 
metalíza  513 027 519 574 513 036 516 156 515 279 513 553 515 557 515 326

perlovo sivá  520 566 520 570 520 571 520 574 520 581 520 576 520 587 520 730

biela  513 028 519 576 513 037 516 157 515 280 513 468 515 558 515 327

jasmín  513 029 519 577 513 038 516 158 515 281 513 469 515 559 515 328

šampáň  513 932 519 578 513 935 516 159 515 282 513 938 515 560 515 329

tartufo  517 345 519 580 517 348 517 351 517 360 517 353 517 366 517 634

muškát  521 881 521 885 521 886 521 889 521 896 521 891 521 901 521 739

káva  515 038 519 581 515 041 516 162 515 287 515 044 515 563 515 334

                

V dodávke

METRA 45 S, METRA 45 S Compact, 
METRA 5 S a METRA XL 6 S:  
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

METRA 6, METRA 6 S Compact a  
METRA 9 E:  
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami, excentrické ovládanie

   
 

Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246.F
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BLANCO METRA
bez excentrického ovládania
SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom
•	atraktívny	dizajn	s	čistým	líniami
•	obzvlášť	priestranná	vanička	poskytuje	nepreko-
nateľne	veľa	miesta	pri	umývaní

•	funkčnú	odkvapkávaciu	plochu	možno	využiť	aj	
ako	pracovnú	zónu

•	v	ponuke	široké	príslušenstvo,	ktoré	zvyšuje	kom-
fort	pri	užívaní	drezu

•	esteticky	ploché	prevedenie	okraja

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Rohová miska Multifunkčný nerezový kôš BLANCO SOLON-IF

     
218 313 217 611 235 866 223 297 512 471

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO METRA 45 S 45 S Compact 5 S 6 6 S XL 6 S 8 S
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez

       
cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  50cm  60cm  60cm  60cm  80cm Batéria 

BLANCO ALTA-S Compact

        

Hĺbka vaničky 190/15 mm 190 mm 190 mm 190/130 mm 190/130 mm 190 mm 190/190 mm

antracit  513 194 519 561 513 212 516 179 513 230 515 142 513 071 515 333

sivá skala  518 869 519 562 518 872 518 875 518 878 518 880 518 884 518 809

hliníková 
metalíza  513 186 519 563 513 204 516 172 513 222 515 135 513 063 515 326

perlovo sivá  520 567 520 569 520 572 520 575 520 578 520 580 520 584 520 730

biela  513 187 519 565 513 205 516 173 513 223 515 136 513 064 515 327

jasmín  513 188 519 566 513 206 516 174 513 224 515 137 513 065 515 328

šampáň  513 933 519 567 513 936 516 175 513 941 515 138 513 944 515 329

tartufo  517 346 519 569 517 349 517 352 517 355 517 359 517 357 517 634

muškát  521 882 521 884 521 887 521 890 521 893 521 895 521 898 521 739

káva  515 039 519 570 515 042 516 180 515 046 515 143 515 048 515 334

                

V dodávke

METRA 45 S, METRA 45 S Compact, 
METRA 5 S a METRA XL 6 S:  
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

METRA 6, METRA 6 S a METRA 8 S:  
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami, bez excentrického ovládania
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BLANCO METRA 
bez excentrického ovládania
SILGRANIT® PuraDur®

Čistá línia s komfortom pre rohovú skrinku
•	moderný,	atraktívny	dizajn
•	optimálne	využitie	priestoru	v	rohovej	skrinke	
vďaka	veľkej	základnej	vaničke	a	priestrannej	
prídavnej	vaničke

•	funkčnú	odkvapkávaciu	plochu	možno	použiť	aj	
ako	pracovnú	plochu

•	esteticky	ploché	prevedenie	okraja
•	dostupný	vo	všetkých	SILGRANIT®-ových	far-
bách

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

 Rohová miska Multifunkčný nerezový kôš BLANCO SOLON-IF

     
218 313 217 611 235 866 223 297 512 471

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO METRA 9 9 E      
Materiál/farba Vanička vľavo       

  

     

cm Rozmer skrinky  90cm  90x90cm      Batéria 
BLANCO ALTA-S Compact

  

     

 

Hĺbka vaničky 190/190 mm 190/130 mm      

antracit  513 273 515 576            

sivá skala  518 886 518 888            

hliníková 
metalíza  513 268 515 567            

perlovo sivá  520 586 520 588            

biela  513 269 515 568            

jasmín  513 270 515 569            

šampáň  513 946 515 570            

tartufo  517 364 517 367            

muškát  521 900 521 902            

káva  515 050 515 573            

                

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami
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BLANCO ELON
s excentrickým ovládaním
SILGRANIT® PuraDur®

Veľké riešenie na malom priestore
•	praktická	a	komfortná	XL	vanička
•	inovatívne	riešenie:	odkvapkávaciu	plochu	možno	
rozšíriť	pomocou	posuvnej	mriežky	z	nehrdzave-
júcej	ocele

•	moderný,	dokonale	zladený	dizajn	drezu	a	príslu-
šenstva

•	viacúčelová	odkvapkávacia	nerezová	mriežka	je	
súčasťou	dodávky

•	bočný	priestor	pre	batériu,	praktický	aj	pre	zabu-
dovanie	pred	okno

•	obojstranne	zabudovateľný

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Odkvapkávacia nerezová 
mriežka

Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Multifunkčná nerezová 
miska

BLANCO SOLON-IF

     
 218 313 217 611 227 689 512 471

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO ELON 45 S XL 6 S XL 8 S     
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez     

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  80cm     Batéria 
BLANCO NEA-S

   

    

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190 mm     

antracit  520 989 518 735 520 484         520 298

sivá skala  520 990 518 736 520 485         520 306

hliníková 
metalíza  520 991 518 737 520 486         520 299

perlovo sivá  520 992 520 548 520 487         520 307

biela  520 993 518 739 520 488         520 300

jasmín  520 994 518 740 520 489         520 301

šampáň  520 995 518 741 520 490         520 302

tartufo  520 996 518 743 520 491         520 304

muškát  521 861 521 863 521 865         521 735

káva  520 997 518 744 520 492         520 305

                

V dodávke

Odkvapkávacia nerezová mriežka, odto-
ková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom, 
excentrické ovládanie

   
 

Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 246.F
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BLANCO ELON
bez excentrického ovládania
SILGRANIT® PuraDur®

Veľké riešenie na malom priestore
•	praktická	a	komfortná	XL	vanička
•	inovatívne	riešenie:	odkvapkávaciu	plochu	možno	
rozšíriť	pomocou	posuvnej	mriežky	z	nehrdzave-
júcej	ocele

•	moderný,	dokonale	zladený	dizajn	drezu	a	príslu-
šenstva

•	viacúčelová	odkvapkávacia	nerezová	mriežka	je	
súčasťou	dodávky

•	bočný	priestor	pre	batériu,	praktický	aj	pre	zabu-
dovanie	pred	okno

•	obojstranne	zabudovateľný

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Odkvapkávacia nerezová 
mriežka

Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Multifunkčná nerezová 
miska

BLANCO SOLON-IF

     
 218 313 217 611 227 689 512 471

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO ELON 45 S XL 6 S XL 8 S     
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez     

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  80cm     Batéria 
BLANCO NEA-S

   

    

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190 mm     

antracit  520 998 518 745 520 493         520 298

sivá skala  520 999 518 746 520 494         520 306

hliníková 
metalíza  521 000 518 747 520 495         520 299

perlovo sivá  521 001 520 549 520 496         520 307

biela  521 002 518 749 520 497         520 300

jasmín  521 003 518 750 520 498         520 301

šampáň  521 004 518 751 520 499         520 302

tartufo  521 005 518 753 520 500         520 304

muškát  521 862 521 864 521 866         521 735

káva  521 006 518 754 520 501         520 305

                

V dodávke

Odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoko-
vá armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom
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BLANCO	ARTAGO
Umenie	kontrastov

Očarujúci	mix	materiálov	a	ploché	prevedenie	okraja	
ponúka	BLANCO	ARTAGO	6	IF/A	SteelFrame.

SILGRANIT®	PuraDur®	v	kontrastnom	prevedení:	
BLANCO	ARTAGO	6

Okraj	vaničky	z	leštenej	nehrdzavejúcej	

ocele		jej	dodáva	elegantný	vzhľad.	Model	

je	dostupný	v	antracitovom	a	bielom	

farebnom	prevedení.	

Oba	modely	sú	k	dispozícii	v	kvalitnom	

prevedení	s	bočným	prepadom		

C-overflow®	a	s	výpusťou	InFino®.	Jed-

notlivé	elementy	sú	perfektne	integrované,	

dizajnovo	očarujúce	a	zároveň	hygienické	

a	jednoduché	na	údržbu.

Kuchynskú	batériu	možno	zabudovať	

vpravo	aj	vľavo.

BLANCO	ARTAGO	6	IF/A	SteelFrame	

predstavuje	inovatívne	spojenie	materiálov	

-	ušľachtilej	ocele	a	materiálu	SILGRANIT®	

PuraDur®.	

Čisté architektonické stvárnenie pre 

moderné kuchyne!

BLANCO	ARTAGO	fascinuje	kontrastom	

foriem.	Okrúhla	vanička	je	olemovaná	

elegantným	štvorcovým	okrajom.
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BLANCO ARTAGO 6-IF/A 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

Umenie kontrastov
•	očarujúci	kontrast:	okrúhla	vanička	so	štvorco-
vým	vonkajším	okrajom

•	inovatívne	spojenie	materiálov	nehrdzavejúcej	
ocele	a	SILGRANIT®	PuraDur®

•	integrovaný	priestor	pre	batériu
•	kvalitné	prevedenie	so	zakrytým	bočným	prepa-
dom	C-overflow®	a	výpusťou	InFino®	-	elegantne	
integrovaná	a	obzvlášť	jednoduchá	na	údržbu

•	možnosť	umiestnenia	batérie	vpravo	alebo	vľavo*

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Kôš na riad   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
232 817 220 574   518 726

 

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame 
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO LINEE-S

 

antracit 521 766    

 

nerez, hodvábne 
matná
517 593 

bez excentrického 
ovládania

 

biela 521 767    

 

nerez, hodvábne 
matná
517 593 

bez excentrického 
ovládania

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

*Pri zabudovaní batérie vpravo - horizon-
tálne smerovanie výbrusu, pri zabudovaní 
batérie vľavo - vertikálne smerovanie 
výbrusu nerezového okraja vaničky

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® 
so sitkom

 

= Otvory nie je možné vyklepnúť,  
ale je potrebné ich vyvŕtať.
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BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Umenie kontrastov
•	očarujúci	kontrast:	okrúhla	vanička	so	štvorco-
vým	vonkajším	okrajom

•	elegantný	okraj	lemujúci	vaničku
•	integrovaný	priestor	pre	batériu
•	kvalitné	prevedenie	s	bočným	prepadom		
C-overflow®	a	výpusťou	InFino®	-	elegantne		
integrovaná	a	obzvlášť	jednoduchá	na	údržbu

•	možnosť	umiestnenia	batérie	vpravo	alebo	vľavo

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Kôš na riad   BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
232 817 220 574   518 726

 

BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO LINEE-S

 

antracit 521 755    

 

antracit/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 438
 

 

sivá skala 521 756    

 

sivá skala/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 804
 

 

hliníková metalíza 521 759    

 

hliníková metalíza/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 439
 

 

perlovo sivá 521 760    

 

perlovo sivá/chróm
bez excentrického 
ovládania

520 745
 

 

biela 521 761    

 

biela/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 441
 

 

jasmín 521 762    

 

jasmín/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 442
 

 

šampáň 521 763    

 

šampáň/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 443
 

 

tartufo 521 764    

 

tartufo/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 446
 

 

muškát 521 845    

 

muškát/chróm
bez excentrického 
ovládania

521 705
 

 

káva 521 765    

 

káva/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 445
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® 
so sitkom

 

= Otvory nie je možné vyklepnúť, 
 ale je potrebné ich vyvŕtať.
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BLANCO	PLEON	
Čistá	elegancia	-	veľký	objem	

Vaničky BLANCO PLEON v	sebe	spájajú	

nadčasový,	elegantný	dizajn	s	rovnými	

líniami	a	veľkým	objemom.

Séria	BLANCO	PLEON	ponúka	rieše-

nia	pre	všetky	bežné	veľkosti	spodných	

skriniek.

Extra	hlboká	vanička	(220	mm)	pre	maximálny	
objem.

Perfektne	zladené	príslušenstvo. BLANCO	PLEON	Split:	vanička	s	integrovaným	
stupienkom	ponúka	viac	funkčnosti.
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BLANCO PLEON
bez excentrického ovládania
SILGRANIT® PuraDur®

Čistá elegancia - veľký objem
•	nadčasovo	elegantný	dizajn	s	rovnými	líniami
•	maximálny	objem	základnej	a	prídavnej	vaničky
•	veľkorysý	priestor	pre	batériu
•	ľahké	čistenie	vďaka	plynulému	prechodu	od	
okraja	drezu	až	k	batérii

•	elegantný	a	hygienický:	zakrytý	bočný	prepad	
C-overflow®

•	výpusť	InFino®	-	elegantne	integrovaná		
a	mimoriadne	jednoduchá	na	údržbu

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Nerezové koľajničky Doska na krajanie  

z masivneho buka
Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

 Rohová miska BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
235 906 218 313 217 611 235 866 517 467

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO PLEON 5 6 6 Split 8 9   
Materiál/farba   Vanička vľavo     

     

  

cm Rozmer skrinky  50cm  60cm  60cm  80cm  90cm   Batéria 
BLANCO LINUS-S

     

  

 

Hĺbka vaničky 220 mm 220 mm 220/220 mm 220 mm 220/220 mm   

antracit  521 504 521 678 521 689 523 043 523 057     516 688

sivá skala  521 669 521 679 521 690 523 044 523 058     518 813

hliníková 
metalíza  521 670 521 681 521 691 523 045 523 059     516 689

perlovo sivá  521 671 521 682 521 692 523 046 523 060     520 747

biela  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

šampáň  521 674 521 685 521 695 523 049 523 063     516 694

tartufo  521 675 521 686 521 696 523 050 523 064     517 621

muškát  521 676 521 687 521 697 523 051 523 065     521 743

káva  521 677 521 688 521 698 523 052 523 066     516 697

                

V dodávke

PLEON 5, PLEON 6 a PLEON 8: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® 
so sitkom

PLEON 6 Split, PLEON 9: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste 
InFino® so sitkami
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BLANCO	NAYA
Šitý	presne	na	mieru

BLANCO	NAYA	–	nová	séria	drezov	

„Made	in	Germany“	vyznačujúca	sa	vyvá-

ženými	a	modernými	líniami.	

Veľkoryso	navrhnutá	hlavná	a	prídavná	

vanička	s	funčným	priestorom	pre	batériu	

ponúka	maximálny	komfort	pre	každú	

kuchyňu.

BLANCO	NAYA	6	kompaktné	umývacie	centrum	s	
priestrannou	a	hlbokou	jednovaničkou.

Priestranná	vanička	ponúka	dostatok	miesta	aj	pre	
objemnejší	riad.

Praktická:	funkčne	navrhnutú	odkvapkávaciu	plochu	
možno	okrem	odloženia	riadu	využiť	aj	ako	pracov-
nú	zónu.
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BLANCO NAYA
bez excentrického ovládania
SILGRANIT® PuraDur®

Vyrobený na mieru presne pre vás
•	vyvážené,	moderné	línie
•	neprekonateľne	priestranná	vanička	ponúka	ešte	
viac	miesta	pri	umývaní

•	maximálne	pohodlie	pre	každú	kuchyňu

Voliteľné príslušenstvo  

     
Nerezové koľajničky Doska na krájanie  

z kvalitného plastu, biela
Mriežka do vaničky Kôš na riad NAYA 6, 

PLEON 8
 

     
235 906 210 521 234 795 231 692  

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO NAYA 6 8 8 S XL 9    
Materiál/farba        

    

   

cm Rozmer skrinky  60cm  80cm  80cm  90cm    Batéria 
BLANCO NEA-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 200 mm 200/200 mm 200/200 mm 220 mm    

antracit  519 638 519 646 519 654 521 811       520 298

sivá skala  519 639 519 647 519 655 521 813       520 306

hliníková 
metalíza  519 640 519 648 519 656 521 814       520 299

perlovo sivá  520 593 520 594 520 595 521 815       520 307

biela  519 641 519 649 519 657 521 816       520 300

jasmín  519 642 519 650 519 658 521 817       520 301

šampáň  519 643 519 651 519 659 521 818       520 302

tartufo  519 644 519 652 519 660 521 819       520 304

muškát  521 907 521 908 521 909 521 911       521 735

káva  519 645 519 653 519 661 521 820       520 305

                

V dodávke

NAYA 6 a NAYA XL 9: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

NAYA 8 a NAYA 8 S:  
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami
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BLANCO MEVIT XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Viac voľnosti pri plánovaní
•	drez	pre	spodnú	skrinku	so	šírkou	60	cm		
s	redukovanými	mierami	zabudovania	ponúka	
viac	priestoru

•	zjednodušené	plánovanie,	jednoduchá	montáž		
a	ľahká	údržba

•	priestranná	XL	vanička	s	veľkým	objemom
•	bočný	priestor	pre	batériu,	praktický	aj	pre	zabu-
dovanie	pred	okno

•	obojstranne	zabudovateľný

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska

Multifunkčný nerezový kôš BLANCO SELECT 60/3

    
230 700 227 697 227 689 223 297 518 724

BLANCO MEVIT XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO ALTA-S Compact

 

antracit

 

antracit/chróm
s excentrickým ovládaním 518 363    
bez excentrického ovládania 518 354    

515 333
 

 

sivá skala

 

sivá skala/chróm
s excentrickým ovládaním 518 890    
bez excentrického ovládania 518 889    

518 809
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza/chróm
s excentrickým ovládaním 518 364    
bez excentrického ovládania 518 355    

515 326
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá/chróm
s excentrickým ovládaním 520 590    
bez excentrického ovládania 520 589    

520 730
 

 

biela

 

biela/chróm
s excentrickým ovládaním 518 366    
bez excentrického ovládania 518 357    

515 327
 

 

jasmín

 

jasmín/chróm
s excentrickým ovládaním 518 367    
bez excentrického ovládania 518 358    

515 328
 

 

šampáň

 

šampáň/chróm
s excentrickým ovládaním518 368    
bez excentrického ovládania 518 359    

515 329
 

 

tartufo

 

tartufo/chróm
s excentrickým ovládaním518 370    
bez excentrického ovládania 518 361    

517 634
 

 

muškát

 

muškát/chróm
s excentrickým ovládaním521 904    
bez excentrického ovládania 521 903    

521 739
 

 

káva

 

káva/chróm
s excentrickým ovládaním518 371    
bez excentrického ovládania 518 362    

515 334
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie s novým 
otočným gombíkom

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie
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BLANCO DALAGO
s excentrickým ovládaním
SILGRANIT® PuraDur®

Rovné línie - maximálna kapacita
•	výnimočne	veľká	vanička	ponúka	veľa	priestoru	
na	prípravu	a	umývanie

•	tvarovo	pekný	priestor	pre	batériu	poskytuje	veľa	
miesta	nielen	pre	batériu,	ale	aj	pre	ďalšie	funkč-
né	elementy

•	moderný	dizajn	s	čistými	líniami
•	doska	na	krájanie	z	masívneho	buka	s	dvomi	
stabilnými	zarážkami	pre	flexibilnú	prácu,	voliteľne	
dostupná

•	aj	v	prevedení	do	roviny	s	pracovnou	doskou

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

 Rohová miska Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

Odkvapkávač z kvalitného 
plastu, tmavosivý

BLANCO SOLON-IF

     
232 817 235 866 507 829 230 734 512 471

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO DALAGO 45 5 6 8    
Materiál/farba        

    

   

cm Rozmer skrinky  45cm  50cm  60cm  80cm    Batéria 
BLANCO ALTA-S Compact

   

35
0

74535 35

35

51
0

815

 

   

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm    

antracit  517 156 518 521 514 197 516 629       515 333

sivá skala  518 846 518 848 518 850 518 852       518 809

hliníková 
metalíza  517 157 518 522 514 198 516 630       515 326

perlovo sivá  520 543 520 544 520 545 520 546       520 730

biela  517 160 518 524 514 199 516 633       515 327

jasmín  517 161 518 525 514 592 516 634       515 328

šampáň  517 162 518 526 514 194 516 635       515 329

tartufo  517 317 518 528 517 320 517 323       517 634

muškát  521 856 521 857 521 858 521 854       521 739

káva  517 165 518 529 515 066 516 638       515 334

                

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

   
 

Drezy zabudovateľné do roviny s doskou pozri na strane 247F
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BLANCO ZIA XL 6 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý  
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe
•	moderný	dizajn	s	čistými	líniami
•	maximálny	komfort	pri	umývaní	vďaka	extra	
veľkej	vaničke

•	kompaktný	rozmer	vďaka	skrátenej	odkvapkáva-
cej	ploche

•	obojstranne	zabudovateľný

 

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

Multifunkčný nerezový kôš BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
218 313 217 611 507 829 223 297 517 469

BLANCO ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO TIVO-S

 

antracit

 

antracit/chróm
s excentrickým ovládaním 523 263    
bez excentrického ovládania 523 273    

517 610
 

 

sivá skala

 

sivá skala/chróm
s excentrickým ovládaním 523 264    
bez excentrického ovládania 523 274    

518 798
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza/chróm
s excentrickým ovládaním 523 265    
bez excentrického ovládania 523 275    

517 611
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá/chróm
s excentrickým ovládaním 523 266    
bez excentrického ovládania 523 276    

520 755
 

 

biela

 

biela/chróm
s excentrickým ovládaním 523 267    
bez excentrického ovládania 523 277    

517 613
 

 

jasmín

 

jasmín/chróm
s excentrickým ovládaním 523 268    
bez excentrického ovládania 523 278    

517 614
 

 

šampáň

 

šampáň/chróm
s excentrickým ovládaním 523 269    
bez excentrického ovládania 523 279    

517 615
 

 

tartufo

 

tartufo/chróm
s excentrickým ovládaním 523 270    
bez excentrického ovládania 523 280    

517 619
 

 

muškát

 

muškát/chróm
s excentrickým ovládaním 523 271    
bez excentrického ovládania 523 281    

521 709
 

 

káva

 

káva/chróm
s excentrickým ovládaním 523 272    
bez excentrického ovládania 523 282    

517 618
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie
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BLANCO ZIA
s excentrickým ovládaním
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý  
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe
•	moderný	dizajn	s	čistými	líniami
•	funkčnejšia	a	pohodlnejšia	práca
•	klasické	rozloženie	vaničiek	pre	možnosť	oboj-
stranného	zabudovania

•	dostupný	vo	všetkých	farbách

Voliteľné príslušenstvo

    
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

    
218 313 217 611 223 297 507 829

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO ZIA 45 S 45 SL 5 S 6 S XL 6 S 8 S  
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez  

      

 

cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm  Batéria 
BLANCO TIVO-S

 

860

50
0

45
0

345 15 25

     

 

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190 mm 190/140 mm 190 mm 190/190 mm  

antracit  514 724 516 738 520 502 514 740 517 558 515 595   517 610

sivá skala  518 936 518 934 520 503 518 939 518 942 518 945   518 798

hliníková 
metalíza  514 717 516 729 520 504 514 733 517 559 515 586   517 611

perlovo sivá  520 626 520 629 520 505 520 631 520 634 520 637   520 755

biela  514 718 516 730 520 506 514 734 517 561 515 587   517 613

jasmín  514 719 516 731 520 507 514 735 517 562 515 588   517 614

šampáň  514 720 516 732 520 508 514 736 517 563 515 589   517 615

tartufo  517 415 517 413 520 509 517 418 517 566 517 421   517 619

muškát  521 959 521 962 521 964 521 967 521 970 521 973   521 709

káva  515 069 516 735 520 510 515 071 517 567 515 592   517 618

                

V dodávke

ZIA 45 S, ZIA 45 SL, ZIA 5 S a ZIA XL 6 S:  
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

ZIA 6 S a ZIA 8 S: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami, excentrické ovládanie pre hlavnú 
vaničku
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BLANCO ZIA S
bez excentrického ovládania
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý  
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe
•	moderný	dizajn	s	čistými	líniami
•	funkčnejšia	a	pohodlnejšia	práca
•	klasické	rozloženie	vaničiek	pre	možnosť	oboj-
stranného	zabudovania

•	dostupný	vo	všetkých	farbách

Voliteľné príslušenstvo

    
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

CapFlow™ kryt na výpusť

    
218 313 217 611 507 829 517 666

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO ZIA 40 S 45 S 45 SL 5 S 6 S XL 6 S 8 S
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez

       
cm Rozmer skrinky  40cm  45cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Batéria 

BLANCO TIVO-S

615

50
0

45
0

25

335

15

  

860

50
0

45
0

345 15 25

      

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190/140 mm 190 mm 190/190 mm

antracit  516 918 514 732 516 748 520 511 514 748 517 568 515 605 517 610

sivá skala  518 932 518 937 518 935 520 512 518 940 518 943 518 946 518 798

hliníková 
metalíza  516 919 514 725 516 739 520 513 514 741 517 569 515 596 517 611

perlovo sivá  520 624 520 627 520 630 520 514 520 632 520 635 520 638 520 755

biela  516 922 514 726 516 740 520 515 514 742 517 571 515 597 517 613

jasmín  516 923 514 727 516 741 520 516 514 743 517 572 515 598 517 614

šampáň  516 924 514 728 516 742 520 517 514 744 517 573 515 599 517 615

tartufo  517 411 517 416 517 414 520 518 517 419 517 576 517 422 517 619

muškát  521 957 521 960 521 963 521 965 521 968 521 971 521 974 521 709

káva  516 927 515 070 516 745 520 519 515 072 517 577 515 602 517 618

                

V dodávke

ZIA 40 S, ZIA 45 S, ZIA 45 SL, ZIA 5 S a 
ZIA XL 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom 

ZIA 6 S a ZIA 8 S: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami
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BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý  
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe
•	moderný	dizajn	s	čistými	líniami
•	priamočiare	vonkajšie	kontúry	zdôraznené	úzkym	
okrajom

•	rozmerný	dvojdrez	v	materiále	SILGRANIT®	pre	
pohodlnú	prácu

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Multifunkčný nerezový kôš Doska na krajanie  

z masivneho buka
Odkvapkávač z kvalitného 
plastu, tmavosivý

CapFlow™ kryt na výpusť BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
223 297 218 313 230 734 517 666 517 467

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO TIVO-S

 

antracit 516 686    

 

antracit/chróm
bez excentrického 
ovládania

517 610
 

 

sivá skala 518 948    

 

sivá skala/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 798
 

 

hliníková metalíza 516 677    

 

hliníková metalíza/chróm
bez excentrického 
ovládania

517 611
 

 

perlovo sivá 520 640    

 

perlovo sivá/chróm
bez excentrického 
ovládania

520 755
 

 

biela 516 678    

 

biela/chróm
bez excentrického 
ovládania

517 613
 

 

jasmín 516 679    

 

jasmín/chróm
bez excentrického 
ovládania

517 614
 

 

šampáň 516 680    

 

šampáň/chróm
bez excentrického 
ovládania

517 615
 

 

tartufo 517 424    

 

tartufo/chróm
bez excentrického 
ovládania

517 619
 

 

muškát 521 976    

 

muškát/chróm
bez excentrického 
ovládania

521 709
 

 

káva 516 683    

 

káva/chróm
bez excentrického 
ovládania

517 618
 

90 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190/190 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie
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BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuálny, osobitý  
Komfort a kvalita v atraktívnej podobe
•	moderný	dizajn	s	čistými	líniami
•	symetrické	vyhotovenie	s	vyváženými	proporciami
•	veľmi	priestranná	vanička	umiestnená	uprostred		
s	malými	rohovými	zaobleniami

•	kompaktná	odkladacia	plocha	a	prehĺbená		
prídavná	výlevka	zo	SILGRANIT®-u		
s	integrovaným	odtokom

•	vhodný	pre	zabudovanie	do	rohu	i	do	rovnej	linky

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Multifunkčný nerezový kôš Kôš na riad so stojanom na 

taniere (odnímateľný)
CapFlow™ kryt na výpusť  BLANCO SOLON-IF

     
223 297 507 829 517 666  512 471

BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO TIVO-S

 

antracit

 

antracit/chróm
s excentrickým ovládaním 514 756    
bez excentrického ovládania 514 764    

517 610
 

 

sivá skala

 

sivá skala/chróm
s excentrickým ovládaním 518 949    
bez excentrického ovládania 518 950    

518 798
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza/chróm
s excentrickým ovládaním 514 749    
bez excentrického ovládania 514 757    

517 611
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá/chróm
s excentrickým ovládaním 520 641    
bez excentrického ovládania 520 642    

520 755
 

 

biela

 

biela/chróm
s excentrickým ovládaním 514 750    
bez excentrického ovládania 514 758    

517 613
 

 

jasmín

 

jasmín/chróm
s excentrickým ovládaním 514 751    
bez excentrického ovládania 514 759    

517 614
 

 

šampáň

 

šampáň/chróm
s excentrickým ovládaním 514 752    
bez excentrického ovládania 514 760    

517 615
 

 

tartufo

 

tartufo/chróm
s excentrickým ovládaním 514 755    
bez excentrického ovládania 514 763    

517 619
 

 

muškát

 

muškát/chróm
s excentrickým ovládaním 521 977    
bez excentrického ovládania 521 978    

521 709
 

 

káva

 

káva/chróm
s excentrickým ovládaním 515 073    
bez excentrického ovládania 515 074    

517 618
 

90x90/60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 180/27 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

  

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

Rohová skrinka

Rovná skrinka

 
 

Výrez podľa šablóny
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BLANCO SONA S
bez excentrického ovládania
SILGRANIT® PuraDur®

Zrodená pre nadčasové kuchyne
•	moderný,	svojrázny	dizajn
•	priestranná	vanička	ponúka	dostatok	priestoru	
pre	práce	pri	dreze

•	veľkorysý,	výrazný	priestor	pre	batériu
•	dostupný	pre	všetky	šírky	spodných	skriniek
•	voliteľné	príslušenstvo	pre	vyšší	komfort	prác	pri	
dreze

V dodávke Voliteľné príslušenstvo

    
Multifunkčná nerezová 
miska

Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Multifunkčný nerezový kôš

    
 (*SONA 6 S) 218 313 217 611 223 297

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku pozrite str. 53 a str. 376 

BLANCO SONA 45 S 5 S 6 S* 6 S XL 6 S 8 S  
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez  

      

 

cm Rozmer skrinky  45cm  50cm  60cm  60cm  60cm  80cm  Batéria 
BLANCO NEA-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190/100 mm 190/100 mm 190 mm 190/190 mm  

antracit  519 662 519 671 519 680 519 852 519 689 519 698   520 298

sivá skala  519 663 519 672 519 681 519 853 519 690 519 699   520 306

hliníková 
metalíza  519 664 519 673 519 682 519 854 519 691 519 700   520 299

perlovo sivá  519 668 519 677 519 686 520 483 519 695 519 704   520 307

biela  519 665 519 674 519 683 519 855 519 692 519 701   520 300

jasmín  519 666 519 675 519 684 519 856 519 693 519 702   520 301

šampáň  519 667 519 676 519 685 519 857 519 694 519 703   520 302

tartufo  519 669 519 678 519 687 519 858 519 696 519 705   520 304

muškát  521 921 521 923 521 925 521 926 521 928 521 930   521 735

káva  519 670 519 679 519 688 519 859 519 697 519 706   520 305

                

V dodávke

SONA 45 S, SONA 5 S a SONA XL 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

*SONA 6 S: Multifunkčná nerezová miska, 
odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami 

SONA 6 S, SONA 8 S: Odtoková armatúra, 
dve 3 ½“ výpuste so sitkami
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BLANCORONDO
SILGRANIT® PuraDur®

Drez pre individualistov
•	riešenie	pre	menšie	kuchyne
•	s	3	½“	výpusťou	so	sitkom

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kôš na riad CapFlow™ kryt na výpusť   BLANCO BOTTON Pro 45/2 

Manual
     
220 574 517 666   517 467

BLANCORONDO
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO FILO-S

 

antracit 511 629    

 

antracit/imitácia 
nerez
512 760 

bez excentrického 
ovládania

 

sivá skala 518 910    

 

sivá skala/chróm
bez excentrického 
ovládania

518 811
 

 

hliníková metalíza 511 704    

 

hliníková metalíza/chróm
bez excentrického 
ovládania

512 753
 

 

perlovo sivá 520 601    

 

perlovo sivá/chróm
bez excentrického 
ovládania

520 742
 

 

biela 511 621    

 

biela/imitácia nerez
bez excentrického 
ovládania

512 754
 

 

jasmín 511 623    

 

jasmín/chróm
bez excentrického 
ovládania

512 755
 

 

šampáň 513 922    

 

šampáň/chróm
bez excentrického 
ovládania

513 990
 

 

tartufo 517 387    

 

tartufo/chróm
bez excentrického 
ovládania

517 636
 

 

muškát 521 916    

 

muškát/chróm
bez excentrického 
ovládania

521 740
 

 

káva 515 028    

 

káva/chróm
bez excentrického 
ovládania

514 943
 

45 cm 
Rozmer skrinky

Priemer vaničky: Ø 450 mm

Pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
pozrite str. 53 a str. 376 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom
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BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Okrúhly drez v modernom dizajne
•	esteticky	skombinované	oblé	formy	a	rovné	línie
•	výnimočná	geometria	poskytuje	dostatočný	
priestor	pre	osadenie	batérie

•	mimoriadne	hlboká	a	priestranná	okrúhla	vanička
•	3	½“	nerezová	výpusť	so	sitkom
•	doporučené	príslušenstvo:	praktická	doska	na	
krájanie	z	masívneho	dreva,	ktorú	možno	použiť	
tiež	ako	kryt	na	vaničku

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Kôš na riad CapFlow™ kryt na výpusť  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574 517 666  517 468

 

45 cm 
Rozmer skrinky

Priemer vaničky: Ø 535 mm

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom 

 

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

 
 

Výrez podľa šablóny

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO CARENA

 

antracit

 

antracit/chróm
s excentrickým ovládaním 515 669    
bez excentrického ovládania 515 679    

520 971
 

 

sivá skala

 

sivá skala/chróm
s excentrickým ovládaním 518 914    
bez excentrického ovládania 518 915    

520 972
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza/chróm
s excentrickým ovládaním 515 659    
bez excentrického ovládania 515 670    

520 973
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá/chróm
s excentrickým ovládaním 520 603    
bez excentrického ovládania 520 604    

520 974
 

 

biela

 

biela/chróm
s excentrickým ovládaním 515 660    
bez excentrického ovládania 515 671    

520 975
 

 

jasmín

 

jasmín/chróm
s excentrickým ovládaním 515 661    
bez excentrického ovládania 515 672    

520 976
 

 

šampáň

 

šampáň/chróm
s excentrickým ovládaním 515 662    
bez excentrického ovládania 515 673    

520 977
 

 

tartufo

 

tartufo/chróm
s excentrickým ovládaním 517 391    
bez excentrického ovládania 517 392    

520 978
 

 

muškát

 

muškát/chróm
s excentrickým ovládaním 521 917    
bez excentrického ovládania 521 918    

521 712
 

 

káva

 

káva/chróm
s excentrickým ovládaním 515 665    
bez excentrického ovládania 515 676    

520 979
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BLANCO RONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Okrúhly drez v modernom dizajne
•	esteticky	skombinované	oblé	formy	a	rovné	línie
•	mimoriadne	hlboká	a	priestranná	okrúhla	vanička
•	harmonicky	usporiadaná	odkvapkávacia	plocha		
s	plynulým	prechodom	do	vaničky	drezu

•	3	½“	nerezová	výpusť	so	sitkom
•	praktická	doska	na	krájanie	z	masívneho	dreva,	
ktorú	možno	použiť	tiež	ako	kryt	na	vaničku

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Kôš na riad CapFlow™ kryt na výpusť  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574 517 666  517 468

 

BLANCO RONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO ALTA Compact

 

antracit

 

antracit/chróm
s excentrickým ovládaním 515 792    
bez excentrického ovládania 515 772    

515 323
 

 

sivá skala

 

sivá skala/chróm
s excentrickým ovládaním 518 916    
bez excentrického ovládania 518 917    

518 810
 

 

hliníková metalíza

 

hliníková metalíza/chróm
s excentrickým ovládaním 515 783    
bez excentrického ovládania 515 763    

515 316
 

 

perlovo sivá

 

perlovo sivá/chróm
s excentrickým ovládaním 520 605    
bez excentrického ovládania 520 606    

520 729
 

 

biela

 

biela/chróm
s excentrickým ovládaním 515 784    
bez excentrického ovládania 515 764    

515 317
 

 

jasmín

 

jasmín/chróm
s excentrickým ovládaním 515 785    
bez excentrického ovládania 515 765    

515 318
 

 

šampáň

 

šampáň/chróm
s excentrickým ovládaním 515 786    
bez excentrického ovládania 515 766    

515 319
 

 

tartufo

 

tartufo/chróm
s excentrickým ovládaním 517 518    
bez excentrického ovládania 517 519    

517 633
 

 

muškát

 

muškát/chróm
s excentrickým ovládaním 521 919    
bez excentrického ovládania 521 920    

521 738
 

 

káva

 

káva/chróm
s excentrickým ovládaním 515 789    
bez excentrického ovládania 515 769    

515 324
 

45 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 180 mm

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

 

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

 
 

Výrez podľa šablóny
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BLANCO	SILGRANIT®	
Vysokoodolné	drezy	s	dlhou	životnosťou

Materiálové vlastnosti

Stálofarebný,	nepriepustný,	veľmi	odolný	

povrch	s	vlastnosťami	prírodného	kameňa.

•	vysoká	odolnosť	proti	poškriabaniu

•	mimoriadna	pevnosť	

•		odolný	proti	vysokým	teplotám	do	

280°C	(s	výnimkou	kuchynského	riadku	

so	zdvojeným	dnom)

•		100	%	hygienicky	a	zdravotne	nezá-

vadný

•		100	%	odolný	proti	bežným	potravinár-

skym	kyselinám

•	100	%	farebne	stály

Ľahká	údržba,	hygienická	nezávadnosť	a	

vysoká	odolnosť.

Farby

•		atraktívna	ponuka	šiestich	farieb	pre	

široký	dopyt	trhu

•		perfektná	kombinácia	s	aktuálnou	ponu-

kou	pracovných	dosiek	a	kuchynských	

dvierok

•		farby	zodpovedajúce	kuchynským	baté-

riám	uľahčujúce	plánovanie

BLANCO SILGRANIT®-Farby

V dodávke

•		odtoková	armatúra

•		3	½"	výpusť	s	nerezovým	sitkom

•		bez	excentrického	ovládania

•		voliteľné	príslušenstvo

antracit

šampáň

hliníková	metalíza

jasmín

biela

káva
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BLANCO LEGRA
bez excentrického ovládania
SILGRANIT®

Nadčasový dizajn pre aktuálne trendy kuchýň
•	klasický	dizajn	kombinovaný	s	modernou	funkč-
nosťou

•	priestranná	vanička	poskytuje	dostatok	komfortu
•	dostupný	v	rôznych	prevedeniach
•	obojstranne	zabudovateľný

 

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

 

    
218 313 217 611 507 829  

  
 

BLANCO LEGRA 45 S 6 6 S 6 S Compact XL 6 S 8 S  
Materiál/farba Obojstranný drez  Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez  

      

 

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm  60cm  60cm  80cm  Batéria 
BLANCO MIDA-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190/120 mm 190/120 mm 190 mm 190/190 mm  

antracit  522 201 523 332 522 207 521 302 523 326 523 163   521 455

hliníková 
metalíza  522 202 523 333 522 208 521 303 523 327 523 164   521 456

biela  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

šampáň  522 205 523 336 522 211 521 306 523 330 523 167   521 459

káva  522 206 523 337 522 212 521 307 523 331 523 168   521 461

                

V dodávke

LEGRA 45 S, LEGRA 6 a LEGRA XL 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, bez excentrického ovládania

LEGRA 6 S, LEGRA 6 S Compact a  
LEGRA 8 S: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami

  
 

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Miska do malej vaničky   

    
210 521 214 490   

  
 

BLANCO CLASSIC 45 S 5 S 6 S 8 8 S   
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Vanička vpravo Obojstranný drez   

     

  

cm Rozmer skrinky  45cm  50cm  60cm  80cm  80cm   Batéria 
BLANCO NEA-S

     

  

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175/100 mm 175/130 mm 200/200 mm 190/100/190 
mm   

antracit  521 308 521 314 521 320 510 431 521 326     520 298

hliníková 
metalíza  521 309 521 315 521 321 511 685 521 327     520 299

biela  521 310 521 316 521 322 510 169 521 328     520 300

jasmín  521 311 521 317 521 323 510 567 521 329     520 301

šampáň  521 312 521 318 521 324 513 885 521 330     520 302

káva  521 313 521 319 521 325 514 994 521 331     520 305

                

Silgranit_2_SK.indd   144 05.02.18   13:18

dlandgraf
Notiz
Marked festgelegt von dlandgraf
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BLANCO CLASSIC
bez excentrického ovládania
SILGRANIT®

Klasický drez s prémiovou funkciou
•	harmónia	klasického	dizajnu	a	nadčasovej	funkč-
nosti

•	veľká	vanička,	prídavná	malá	vanička,	priestranná	
odkvapkávacia	plocha

•	komfortný	drez,	viaceré	pracovné	zóny
•	obojstranne	zabudovateľný

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Miska do malej vaničky   

    
210 521 214 490   

  
 

BLANCO CLASSIC 45 S 5 S 6 S 8 8 S   
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Vanička vpravo Obojstranný drez   

     

  

cm Rozmer skrinky  45cm  50cm  60cm  80cm  80cm   Batéria 
BLANCO NEA-S

     

  

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175/100 mm 175/130 mm 200/200 mm 190/100/190 
mm   

antracit  521 308 521 314 521 320 510 431 521 326     520 298

hliníková 
metalíza  521 309 521 315 521 321 511 685 521 327     520 299

biela  521 310 521 316 521 322 510 169 521 328     520 300

jasmín  521 311 521 317 521 323 510 567 521 329     520 301

šampáň  521 312 521 318 521 324 513 885 521 330     520 302

káva  521 313 521 319 521 325 514 994 521 331     520 305

                

V dodávke

CLASSIC 45 S a CLASSIC 5 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

CLASSIC 6 S, CLASSIC 8 a CLASSIC 8 S: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami
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BLANCO NOVA
bez excentrického ovládania
SILGRANIT®

Cenovo dostupný granitový drez
•	klasický	dizajn	v	praktickej	veľkosti
•	veľká	vanička	a	priestranná	odkvapkávacia	
plocha

•	jednoduchá	manipulácia	s	veľkými	hrncami		
a	panvicami

•	obojstranne	zabudovateľný

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

  

    
218 313 217 611   

  
 

BLANCO NOVA 45 S 5 S 6 6 S 8 S   
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez   

     

  

cm Rozmer skrinky  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm   Batéria 
BLANCO NEA-S

     

  

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm   

antracit  510 442 510 461 521 366 510 462 510 463     520 298

hliníková 
metalíza  511 696 511 697 521 369 511 699 511 700     520 299

biela  510 438 510 484 521 370 510 488 510 492     520 300

jasmín  510 576 510 577 521 371 510 579 510 581     520 301

šampáň  513 909 513 912 521 374 513 916 513 918     520 302

káva  515 015 515 018 521 375 515 022 515 024     520 305

                

V dodávke

NOVA 45 S a NOVA 5 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

NOVA 6, NOVA 6 S a NOVA 8 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpuste so 
sitkami
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BLANCO ENOS 40 S
SILGRANIT®

Kompaktný drez s elegantným dizajnom
•	pekné	tvary	pre	efektívne	využitie	malého		
priestoru

•	priestranná	vanička	s	integrovaným	bočným	
prepadom

•	malé	požiadavky	na	priestor	vďaka	dĺžke	68	cm
•	obojstranne	zabudovateľný

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

  BLANCO SOLON-IF

     
218 313 217 611   512 471

 

BLANCO ENOS 40 S
SILGRANIT®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO MIDA

 

antracit 513 799    

 

antracit
bez excentrického 
ovládania

519 415
 

 

hliníková metalíza 513 800    

 

hliníková metalíza
bez excentrického 
ovládania

519 416
 

 

biela 513 801    

 

biela
bez excentrického 
ovládania

519 418
 

 

jasmín 514 230    

 

jasmín
bez excentrického 
ovládania

519 419
 

 

šampáň 513 796    

 

šampáň
bez excentrického 
ovládania

519 420
 

 

káva 515 080    

 

káva
bez excentrického 
ovládania

519 423
 

40 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175 mm

 

30
9

400

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

 

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie
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BLANCO TAMOS 45 S
SILGRANIT®

Okrúhle tvary pre moderné kuchyne
•	nadčasové	zaoblené	tvary	s	množstvom	komfortu
•	veľká	okrúhla	vanička	s	prepadom	a	odkvapkáva-
cou	plochou

•	malé	nároky	na	priestor	vďaka	dĺžke	78	cm
•	obojstranne	zabudovateľný

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

Kôš na riad   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
218 421 220 574   517 467

 

BLANCO TAMOS 45 S
SILGRANIT®

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO MIDA

 

antracit 521 390    

 

antracit
bez excentrického 
ovládania

519 415
 

 

hliníková metalíza 521 391    

 

hliníková metalíza
bez excentrického 
ovládania

519 416
 

 

biela 521 392    

 

biela
bez excentrického 
ovládania

519 418
 

 

jasmín 521 393    

 

jasmín
bez excentrického 
ovládania

519 419
 

 

šampáň 521 394    

 

šampáň
bez excentrického 
ovládania

519 420
 

 

káva 521 395    

 

káva
bez excentrického 
ovládania

519 423
 

45 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 180 mm

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

 

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

 

 

 
 

Výrez podľa šablóny
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BLANCO RIONA 45
SILGRANIT®

Okrúhly a výnimočne priestranný
•	okrúhle	tvary	pre	efektívne	využitie	priestoru
•	veľká	okrúhla	vanička	s	praktickým	priestorom	
pre	batériu

•	úspora	miesta	vďaka	kompaktným	rozmerom
•	vhodný	pre	45	cm	skrinku

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kôš na riad    BLANCO BOTTON Pro 45/2 

Manual
     
220 574    517 467

 

BLANCO RIONA 45
SILGRANIT®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO MIDA

 

antracit 521 396    

 

antracit
bez excentrického 
ovládania

519 415
 

 

hliníková metalíza 521 397    

 

hliníková metalíza
bez excentrického 
ovládania

519 416
 

 

biela 521 398    

 

biela
bez excentrického 
ovládania

519 418
 

 

jasmín 521 399    

 

jasmín
bez excentrického 
ovládania

519 419
 

 

šampáň 521 400    

 

šampáň
bez excentrického 
ovládania

519 420
 

 

káva 521 401    

 

káva
bez excentrického 
ovládania

519 423
 

45 cm 
Rozmer skrinky

Priemer vaničky: Ø 500 mm

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

 

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie
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BLANCO FAVOS
bez excentrického ovládania
SILGRANIT®

Základný model drezu z materiálu SILGRANIT®

•	funkčný	dizajn	s	čistými	líniami
•	veľká	vanička,	prídavná	vanička	a	priestranná	
odkvapkávacia	plocha

•	obojstranne	zabudovateľný

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krajanie  
z masivneho buka

   

    
225 685    

  
 

BLANCO FAVOS Mini 45 S 6 S     
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez     

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  60cm     Batéria 
BLANCO NEA-S

   

    

 

Hĺbka vaničky 180 mm 160 mm 180/78 mm     

antracit  518 186 516 617 519 075         520 298

hliníková 
metalíza  518 184 516 618 519 076         520 299

biela  521 404 521 410 521 416         520 300

jasmín  521 405 521 411 521 417         520 301

šampáň  518 185 516 619 519 077         520 302

káva  518 188 516 620 519 079         520 305

                

V dodávke

FAVOS 45 S a FAVOS Mini: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

FAVOS 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ a 1 ½“ výpusť 
so sitkom
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BLANCO FAVUM
bez excentrického ovládania
SILGRANIT®

Uvádzací model pre moderné požiadavky
•	nadčasový,	funkčný	dizajn	s	čistými	líniami
•	mimoriadne	priestranná	vanička	a	veľká	odkvap-
kávacia	plocha	s	integrovaným	prepadom

•	úzke	rádiusy	vaničky	pre	maximálne	využitie	
objemu

•	malé	požiadavky	na	priestor	86	x	43,5	cm
•	obojstranne	zabudovateľný

Voliteľné príslušenstvo  

     
Doska na krajanie  
z masivneho buka

   

     
225 685    

  
 

BLANCO FAVUM 45 S XL 6 S      
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez      

  

     

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm      Batéria 
BLANCO MIDA-S

  

     

 

Hĺbka vaničky 180 mm 180 mm      

antracit  524 227 524 233           521 455

hliníková 
metalíza  524 228 524 234           521 456

biela  524 229 524 235           521 457

jasmín  524 230 524 236           521 458

šampáň  524 231 524 237           521 459

káva  524 232 524 238           521 461

                

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť
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BLANCO Keramika 
Najkrajšie spojenie prírody a dizajnu

Jednoduchá údržba 

Keramické drezy BLANCO sa vďaka 

svojmu hladkému povrchu ľahko čistia a 

udržiavajú.

PuraPlus® vrstva

Vďaka vrstve PuraPlus® je čistenie 

povrchu ešte jednoduchšie. Nečistoty  

sa na ňom sotva usádzajú.

Odolnosť proti škrabancom

Práce na dreze nezanechávajú na veľmi 

odolnom povrchu žiadne stopy (s výnim-

kou keramických nožov). 

Farebná stálosť

Aj pri priamom slnečnom žiarení sa 

produkty z BLANCO keramiky nemenia 

a zachovávajú si i po rokoch svoju 

farebnosť. 

Veľká odolnosť proti pádom a nárazom

BLANCO keramika je pevný a odolný 

prírodný materiál, ktorý je odolný proti 

bežnému kuchynskému zaťaženiu.

Odolná proti teplote

BLANCO keramické drezy sa vypaľujú pri  

teplote okolo 1200 °C. Preto na ne možno 

bez problémov odložiť hrnce či panvice  

s teplotou do 280 °C (pozor treba dávať 

pri kuchynskom riade so zdvojeným dnom).

Odolná proti kyselinám

Povrch keramických drezov je úplne odol-

ný voči octu, citrónovej šťave či červenej 

repe. Ani potravinárske kyseliny a čistiace 

prostriedky bežne používané v domác-

nosti tomuto materiálu nijak neuškodia. 

Certifikovaná kvalita

Pravidelné a dobrovoľné testovanie kvality 

podľa LGA potvrdzujú vysoké nároky 

na materiál a vyhotovenie keramických 

drezov. 

Hygienická a zdravotná nezávadnosť

Povrch keramických drezov je hygienický, 

zdravotne nezávadný, vhodný pre prácu 

s potravinami, čo potvrdzuje aj ISEGA 

inštitút.
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BLANCO AXON II 6 S
Keramika PuraPlus®

Drezy pre vyššie nároky - Axen-Koncept od 
firmy BLANCO
•	perfektné uskutočnenie AXen princípu aj v keramike
•	plynulé pracovné postupy pozdĺž pracovnej plochy
•	multifunkčná nerezová miska voľne zavesiteľná 

do hlavnej vaničky k jednoduchému a priamemu 
oddeleniu odrezkov

•	kompletne posúvateľná doska na krájanie na 
zapracovanie do hrncov a misiek

•	vyvýšený okraj na zabezpečenie stability dosky 
na krájanie alebo plechu na pečenie

•	vzhľad vďaka plochému okraju a veľkorysému 
rozloženiu pracovnej plochy estetický

•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimo-
riadne jednoduchá na údržbu

V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Sklenená doska na krájanie, 
strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska

Kôš na riad  BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
  231 696  518 726

 

BLANCO AXON II 6 S
Keramika PuraPlus®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO LINUS-S

 

čierna 524 149 524 150  

 

čierna
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

516 708
 

 

bazalt 524 147 524 148  

 

bazalt
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

517 643
 

 

hliníková šedá 524 145 524 146  

 

hliníková šedá
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

516 709
 

 

krištáľovo biela, lesklá 524 137 524 138  

 

krištáľovo biela, lesklá
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

516 710
 

 

biela, matná 524 141 524 142  

 

biela, matná
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

516 711
 

 

magnólia, lesklá 524 139 524 140  

 

magnólia, lesklá
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

519 750
 

 

jasmín 524 143 524 144  

 

jasmín
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

516 712
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 185/140 mm

K dispozícii je otvor pre batériu  
a excentrické ovládanie.

1000

51
0
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2
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332

521
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0

18
5

137273

V dodávke

Sklenená doska na krájanie, multifunkčná 
nerezová, miska odtoková armatúra,  
3 ½‘‘ a 1 ½‘‘ výpusť InFino® so sitkom, 
excentrické ovládanie

 

 

 

 

 

Povrchová úprava PuraPlus® 
ponúka jednoduchú údržbu
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BLANCO ZENAR 45 S
Keramika PuraPlus®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	mimoriadne priestranný drez
•	ploché prevedenie okraja drezu
•	čistý dizajn s priamymi líniami
•	ušľachtilá, jednoducho udržiavateľná keramika  

v osvedčenej kvalite
•	doporučené príslušenstvo: sklenená doska na 

krájanie a nerezová miska
•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Sklenená doska na krájanie, 
strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska

Kôš na riad  BLANCO SELECT 45/2

   
226 191 226 189 231 696  518 721

 

BLANCO ZENAR 45 S
Keramika PuraPlus®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO LINUS-S

 

čierna 524 163 524 164  

 

čierna
s excentrickým ovládaním 516 708

 

 

bazalt 524 161 524 162  

 

bazalt
s excentrickým ovládaním 517 643

 

 

hliníková šedá 524 159 524 160  

 

hliníková šedá
s excentrickým ovládaním 516 709

 

 

krištáľovo biela, lesklá 524 151 524 152  

 

krištáľovo biela, lesklá
s excentrickým ovládaním 516 710

 

 

biela, matná 524 155 524 156  

 

biela, matná
s excentrickým ovládaním 516 711

 

 

magnólia, lesklá 524 153 524 154  

 

magnólia, lesklá
s excentrickým ovládaním 519 750

 

 

jasmín 524 157 524 158  

 

jasmín
s excentrickým ovládaním 516 712

 

45 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 185 mm
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8
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V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom, excentrické ovládanie, otvor 
pre batériu

 

 

 

 Povrchová úprava PuraPlus® 
ponúka jednoduchú údržbu
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BLANCO ZENAR XL 6 S
Keramika PuraPlus®

Nadčasová estetika s modernými funkciami
•	mimoriadne veľká vanička
•	ploché prevedenie okraja drezu
•	čistý dizajn s priamymi líniami
•	ušľachtilá, jednoducho udržiavateľná keramika  

v osvedčenej kvalite
•	priestranná odkvapkávacia plocha
•	veľkorysý priestor pre batériu ponúka dostatok 

miesta
•	voliteľné príslušenstvo: sklenená doska na krája-

nie a nerezová miska
•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Sklenená doska na krájanie, 
strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
226 191 226 189 507 829  518 726

 

BLANCO ZENAR XL 6 S
Keramika PuraPlus®

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO LINUS-S

 

čierna 524 177 524 178  

 

čierna
s excentrickým ovládaním 516 708

 

 

bazalt 524 175 524 176  

 

bazalt
s excentrickým ovládaním 517 643

 

 

hliníková šedá 524 173 524 174  

 

hliníková šedá
s excentrickým ovládaním 516 709

 

 

krištáľovo biela, lesklá 524 165 524 166  

 

krištáľovo biela, lesklá
s excentrickým ovládaním 516 710

 

 

biela, matná 524 169 524 170  

 

biela, matná
s excentrickým ovládaním 516 711

 

 

magnólia, lesklá 524 167 524 168  

 

magnólia, lesklá
s excentrickým ovládaním 519 750

 

 

jasmín 524 171 524 172  

 

jasmín
s excentrickým ovládaním 516 712

 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 185 mm
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V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom, excentrické ovládanie, otvor 
pre batériu

 

 

 

 Povrchová úprava PuraPlus® 
ponúka jednoduchú údržbu
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BLANCODELTA
Keramika PuraPlus®

Evolúcia klasiky
•	zvýraznené kontúry dna s úzkymi, elegantnými 

rádiusmi
•	ergonomická lichobežníková vanička (vpredu 

širšia, vzadu užšia)
•	dlhá vaničková diagonála pre pohodlnejšie umý-

vanie plechov na pečenie
•	vaničku možno maximálne naplniť vodou vďaka 

bočnému prepadu, ktorý je osadený v prídavnej 
vaničke

•	zapustená odkvapkávacia a pracovná plocha
•	najvyššia kvalita keramiky s extra plochým  

okrajom
•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu

V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Multifunkčná dierkovaná 
nerezová miska

BLANCO TORRE Dávkovač 
saponátu

  BLANCO SOLON-IF

     
 512 593   512 471

Upozornenie:
Pri zabudovaní do rovnej skrinky musí byť šírka spodnej skrinky min. 70 cm a hĺbka pracovnej dosky musí byť min. 65 cm*.
Aby ste mohli využiť všetky prednosti tohto drezu, odporúčame BLANCO kuchynskú batériu s výsuvnou sprškou.

90x90/70 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 170/113 mm
Výrez podľa šablóny 
Otvory pre kuchynskú batériu a excentrické 
ovládanie sú predpripravené. Taktiež 
jeden dodatočný otvor pre príslušenstov je 
pripravený (stačí ho iba vyklepnúť).

V dodávke

Dierkovaná nerezová miska, odtoková 
armatúra, jedna 3 ½‘‘ výpusť InFino® so 
sitkom a dve 1 ½‘‘ InFino® výpuste so 
sitkami, excentrické ovládanie pre hlavnú 
vaničku

 

Rohová skrinka

Rovná skrinka

 Povrchová úprava PuraPlus® 
ponúka jednoduchú údržbu

= podfrézované otvory na 
vyklepnutie

BLANCODELTA
Keramika PuraPlus®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO LINUS-S

 

čierna 523 724    

 

čierna
s excentrickým ovládaním, 
s miskou

516 708
 

 

bazalt 523 723    

 

bazalt
s excentrickým ovládaním, 
s miskou

517 643
 

 

hliníková šedá 523 722    

 

hliníková šedá
s excentrickým ovládaním, 
s miskou

516 709
 

 

krištáľovo biela, lesklá 523 717    

 

krištáľovo biela, lesklá
s excentrickým ovládaním, 
s miskou

516 710
 

 

biela, matná 523 719    

 

biela, matná
s excentrickým ovládaním, 
s miskou

516 711
 

 

magnólia, lesklá 523 718    

 

magnólia, lesklá
s excentrickým ovládaním, 
s miskou

519 750
 

 

jasmín 523 721    

 

jasmín
s excentrickým ovládaním, 
s miskou

516 712
 



157

Ke
ra

m
ic

ké
 

dr
ez

y

BLANCO IDENTO S
s excentrickým ovládaním
Keramika PuraPlus®

Drez s osobnosťou
•	čisté línie pre aktuálne trendy kuchýň
•	mimoriadne plochý okraj a úzke rádiusy
•	jasne definované funkčné oblasti
•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná  

a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

  

    
234 701 507 829   

K dispozícii je otvor pre batériu a excentrické ovládanie. 
 

BLANCO IDENTO 45 S 6 S XL 6 S     
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez     

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm     Batéria 
BLANCO LINUS-S

   

    

 

Hĺbka vaničky 185 mm 185/85 mm 185 mm     

čierna  522 121 522 128 522 135         516 708

bazalt  522 120 522 127 522 134         517 643

hliníková 
šedá  522 119 522 126 522 133         516 709

krištáľovo 
biela, lesklá  522 115 522 122 522 129         516 710

biela, matná  522 117 522 124 522 131         516 711

magnólia, 
lesklá  522 116 522 123 522 130         519 750

jasmín  522 118 522 125 522 132         516 712

                

V dodávke

IDENTO 45 S, IDENTO XL 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie

IDENTO 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 1/2“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie pre 
hlavnú vaničku

  Povrchová úprava PuraPlus® 
ponúka jednoduchú údržbu

 Dostupné aj v prevedení s plochým okrajom.F
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BLANCO PANOR 60
Keramika
Tradičný štýl s trvalou hodnotou
•	atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné  

kuchyne vo vidieckom štýle
•	elegantná kombinácia rádiusov
•	mimoriadne veľký objem vaničky
•	ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
•	doporučené príslušenstvo: doska na krájanie  

z masívneho orecha
•	zadná strana je kvôli montáži o stenu neglazúro-

vaná
•	vhodný pre spodné skrinky od 60 cm

  

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
BLANCO TORRE Dávkovač 
saponátu

CapFlow™ kryt na výpusť   BLANCO SELECT 60/3

     
512 593 517 666   518 724

 

BLANCO PANOR 60
Keramika

Materiál/farba    Batéria
BLANCO TRADON

 

krištáľovo biela, lesklá 514 486    

 

chróm
bez excentrického 
ovládania

515 990
 

Upozornenie:
s jedným otvorom

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
BLANCO TORRE Dávkovač 
saponátu

CapFlow™ kryt na výpusť   BLANCO SELECT 60/3

     
512 593 517 666   518 724

BLANCO PANOR 60
Keramika

Materiál/farba    Batéria
BLANCO TRADON

 

krištáľovo biela, lesklá 514 501    

 

chróm
bez excentrického 
ovládania

515 990
 

Upozornenie:
s dvoma otvormi

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom

=  podfrézované otvory na 
vyklepnutie

=  podfrézované otvory na 
vyklepnutie
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BLANCO IDESSA
s excentrickým ovládaním  
a bez excentrického ovládania
Keramika

Harmónia materiálu a tvaru
•	vysokokvalitné spracovanie a atraktívny dizajn
•	vďaka veľkorysej vaničke optimálne využitý 

priestor
•	tvarovo zaujímavý priestor pre batériu
•	sériovo vybavený excentrickým ovládaním
•	voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z ma-

sívneho jaseňa, kôš na riad a CapFlow™

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krájanie  
z masívneho jaseňa  
484 x 290 mm 

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

CapFlow™ kryt na výpusť  

   
516 085 507 829 517 666  

K dispozícií je otvor pre batériu a excentrické ovládanie. Otvory sú predpripravané na vyklepnutie. 
 

BLANCO IDESSA 45 S 45 S 5 S 6 S XL 6 S   
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez   

     

  

cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  50cm  60cm  60cm   Batéria 
BLANCO ANTAS-S

     

  

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175 mm 187 mm 185/100 mm 175 mm   

čierna  514 499 514 500 516 082 516 006 520 315     516 075

bazalt  516 981 516 982 516 983 516 984 520 314     517 647

hliníková 
šedá  514 495 514 496 516 081 516 005 520 313     516 074

krištáľovo 
biela, lesklá  514 497 514 498 516 076 516 000 520 308     516 069

biela, matná  514 487 514 488 516 077 516 001 520 310     516 070

magnólia, 
lesklá  519 603 519 602 519 604 519 605 520 309     519 748

jasmín  514 491 514 492 516 079 516 003 520 312     516 072

                

V dodávke

IDESSA 45 S:  
Odtková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom

IDESSA 5 S, XL 6 S:  
Odtková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom, 
excentrické ovládanie

IDESSA 6 S:  
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ a 1 ½‘‘ výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO IDESSA
bez excentrického ovládania
Keramika

Harmónia prírody a dizajnu
•	veľkorysá, symetrická vanička
•	dostupný v prevedení s vaničkou vpravo alebo 

vľavo, čo poskytuje väčšiu slobodu pri plánovaní 
kuchyne

•	tvarovo zaujímavý priestor pre batériu

Voliteľné príslušenstvo  

    
CapFlow™ kryt na výpusť    

    
517 666    

Otvor pre batériu je pripravený. 
 

BLANCO IDESSA 5 S 5 S 6 S 6 S 8 S 8 S 9
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo  

       
cm Rozmer skrinky  50cm  50cm  60cm  60cm  80cm  80cm  90cm Batéria 

BLANCO ANTAS-S

    

350350
28

728

39
4

1160

40

53
50
0

 

350350
28

728

39
4

1160

40

53
50
0

 

860

50
0

53
39
4

40
376376

780

28

  

Hĺbka vaničky 187 mm 187 mm 185/100 mm 185/100 mm 185/185 mm 185/185 mm 185/185 mm

krištáľovo 
biela, lesklá  516 170 516 171 516 027 516 028 516 939 516 938 516 940 516 069

                

V dodávke

IDESSA 5 S: Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ 
výpusť so sitkom 
 
IDESSA 6 S: Odtoková armatúra, 3 ½‘‘  
a 1 ½‘‘ výpusť so sitkom 
 
IDESSA 8 S, IDESSA 9: Odtoková armatúra, 
dve 3 ½‘‘ výpuste so sitkami

  
 



161

Ke
ra

m
ic

ké
 

dr
ez

y

BLANCO TOLON
s excentrickým ovládaním
Keramika

Spojenie prírody s moderným dizajnom
•	krásne moderné línie
•	komfortná práca v XL vaničke
•	vyvýšený okraj drezu

Voliteľné príslušenstvo  

    
CapFlow™ kryt na výpusť    

    
517 666    

  
 

BLANCO TOLON 45 S 6 S XL 6 S     
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez     

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm     Batéria 
BLANCO MILA-S

   

    

 

Hĺbka vaničky 195 mm 190/95 mm 195 mm     

krištáľovo 
biela, lesklá  520 319 520 320 520 321         519 810

                

V dodávke

TOLON 45 S, TOLON XL 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

TOLON 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ a 1 ½‘‘ výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO TOLON
bez excentrického ovládania
Keramika

Spojenie prírody s moderným dizajnom
•	krásne moderné línie
•	komfortná práca v XL vaničke
•	vyvýšený okraj drezu

Voliteľné príslušenstvo  

    
CapFlow™ kryt na výpusť    

    
517 666    

  
 

BLANCO TOLON 45 S 45 S 6 S 6 S XL 6 S XL 6 S  
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo  

      

 

cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  60cm  60cm  60cm  60cm  Batéria 
BLANCO MILA-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 195 mm 195 mm 190/95 mm 190/95 mm 195 mm 195 mm  

krištáľovo 
biela, lesklá  520 423 520 422 520 425 520 424 520 427 520 426   519 810

                

V dodávke

TOLON 45 S, TOLON XL 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom

TOLON 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ a 1 ½‘‘ výpusť 
so sitkom
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BLANCO PALONA 6
Keramika PuraPlus®

Moderná klasika v keramickom prevedení
•	puristický dizajn pre nadčasové kuchyne
•	ploché vyhotovenie okraja drezu
•	veľká, priestranná vanička s priestorom pre 

batériu
•	elegantný a hygienický: bočný prepad  

C-overflow®

•	vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 60 cm
•	voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z ma-

sívneho buka, kôš na riad a CapFlow™

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

CapFlow™ kryt na výpusť  BLANCO SELECT 60/3

     
232 905 507 829 517 666  518 724

 

BLANCO PALONA 6
Keramika PuraPlus®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO LINUS-S

 

čierna 520 929    

 

čierna
s excentrickým ovládaním 516 708

 

 

bazalt 520 928    

 

bazalt
s excentrickým ovládaním 517 643

 

 

hliníková šedá 520 927    

 

hliníková šedá
s excentrickým ovládaním 516 709

 

 

krištáľovo biela, lesklá 520 922    

 

krištáľovo biela, lesklá
s excentrickým ovládaním 516 710

 

 

biela, matná 520 924    

 

biela, matná
s excentrickým ovládaním 516 711

 

 

magnólia, lesklá 520 923    

 

magnólia, lesklá
s excentrickým ovládaním 519 750

 

 

jasmín 520 926    

 

jasmín
s excentrickým ovládaním 516 712

 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Predpripravené otvory pre kuchynskú 
batériu a excentrické ovládanie.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

 

 

 

 Povrchová úprava PuraPlus® 
ponúka jednoduchú údržbu
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BLANCO IDENTO XL 6 S-F

BLANCO IDENTO 45 S-F

Optická jednota drezu a pracovnej dosky bez 
rušivých hrán.

Keramické drezy pre zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou
Elegantné riešenia aj pre tie najnáročnejšie požiadavky

Pri zabudovaní do roviny  

tvoria drez a pracovná 

doska dokonale funkčný 

celok bez rušivých hrán. 

Tým je umožnená ľahká údržba pracovnej 

dosky jednoduchým zotretím napr. vody 

alebo omrviniek priamo do drezu. Vďaka 

plynulému spojeniu drezu a pracovnej 

dosky sa rozširuje využiteľná pracovná 

plocha o oblasť okolo drezu.

Okrem funčných výhod takéhoto zabu-

dovania drezu sa dostáva do popredia 

aj opticky čistý dizajn. Moderné, ploché 

prevedenie kuchýň možno bez problémov 

realizovať vďaka drezom vhodným pre za-

budovanie do roviny s pracovnou doskou.
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BLANCO IDENTO S-F
s excentrickým ovládaním
Keramika PuraPlus®

Drez s osobnosťou
•	čisté línie pre aktuálne trendy kuchýň
•	mimoriadne plochý okraj a úzke rádiusy
•	jasne definované funkčné oblasti
•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná  

a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo  

    
Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

   

    
507 829    

K dispozícii je otvor pre batériu a excentrické ovládanie.

Upozornenie: 
Minimálna hrúbka pracovnej dosky je 40 mm. Je potrebné dodržiavať inštrukcie na montáž. 
 

BLANCO IDENTO 45 S-F 6 S-F XL 6 S-F     
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez     

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm     Batéria 
BLANCO LINUS-S

   

    

 

Hĺbka vaničky 185 mm 185/85 mm 185 mm     

čierna  522 269 522 276 522 283         516 708

bazalt  522 268 522 275 522 282         517 643

hliníková 
šedá  522 267 522 274 522 281         516 709

krištáľovo 
biela, lesklá  522 263 522 270 522 277         516 710

biela, matná  522 265 522 272 522 279         516 711

magnólia, 
lesklá  522 264 522 271 522 278         519 750

jasmín  522 266 522 273 522 280         516 712

                

V dodávke

IDENTO 45 S-F, IDENTO XL 6 S-F: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® 
so sitkom, excentrické ovládanie

IDENTO 6 S-F 
Odtoková armatúra, 3 1/2“ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie pre 
hlavnú vaničku

  Povrchová úprava PuraPlus® 
ponúka jednoduchú údržbu
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Umývacie centrá z nehrdzavejúcej ocele
Klasické, nadčasové, pekné

 

Najvyššia kvalita

Firma BLANCO používa na výrobu drezov 

ušľachtilú nerezovú oceľ najvyššej kvality, 

ktorá sa vyberá na základe špecifických 

kritérií a podlieha prísnym kontrolám  

kvality. Výsledkom sú prvotriedne nerezo-

vé drezy BLANCO.

Nezávadný

Nehrdzavejúca oceľ nemá žiadny vplyv na 

vzhľad, vôňu a dokonca ani chuť potravín.

Hygienický

Povrch nehrdzavejúcej ocele je hladký  

a bezpórovitý. Rôznorodé použitie nerezu 

v potravinárskom priemysle podčiarkuje 

jej vynikajúce hygienické vlastnosti. 

Pevnosť

Nerez je odolný materiál. Riad sa na ňom 

tak ľahko nerozbije a nárazy skôr tlmí. 

Ľahká údržba

Výrobky z nehrdzavejúcej ocele firmy 

BLANCO si aj pri minimálnej miere sta-

rostlivosti i po desaťročiach zachovávajú 

vynikajúcu kvalitu.

Odolnosť

Vysokokvalitná ušľachtilá nehrdzavejúca 

oceľ BLANCO je odolná proti bežným  

potravinárskym kyselinám používaným  

v domácnosti ako je napr. ocot alebo ky-

selina citrónová. Je taktiež odolná proti fľa-

kom napr. od kávy, čaju, ovocia či zeleniny.

Farebná stálosť a odolnosť proti teplotám

Nehrdzavejúca oceľ je odolná proti teplo-

tám do 300 °C a nemení svoju farebnosť 

ani pri dlhom pôsobení slnka. 

Neobmedzená životnosť

Povrch drezov z nehrdzavejúcej ocele sa 

pôsobením kyslíka neustále sám obno-

vuje. 

Odolnosť proti korózii

Nerez je na základe svojho materiálo-

vého zloženia zásadne nehrdzavejúca. 

Zriedkavo sa na jej povrchu môžu vytvoriť 

hrdzavé fľaky. Ide však o cudziu hrdzu, 

ktorá sa dá ľahko odstrániť.
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BLANCO DIVON II-IF
s excentrickým ovládaním
Nerez, hodvábny lesk

Maximálna vznešenosť
•	dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
•	perfektne zladená geometria
•	rovné línie vaničky s malým rádiusom 10 mm
•	veľký objem vaničky
•	produktová línia spĺňa požiadavky pre takmer 

všetky varianty projektovania
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integ-
rovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo  

    
Sklenená doska na krájanie, 
strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska

Odkvapkávač z kvalitného 
plastu, tmavosivý

 

   
230 970 231 396 230 734  

Žiadne dodatočné otvory nie sú možné. Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom. Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej.  
Objednávacie číslo manuálneho sitka poskytujeme na vyžiadanie. 
 

BLANCO DIVON II 45 S-IF II 45 S-IF II 5 S-IF II 5 S-IF II 8 S-IF II 8 S-IF II 8-IF
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo  

       
cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  50cm  50cm  80cm  80cm  80cm Batéria 

BLANCO LINEE-S

        

Hĺbka vaničky 195 mm 195 mm 195 mm 195 mm 195/195 mm 195/195 mm 195/195 mm

Nerez, hodvábny 
lesk  521 657 521 658 521 659 521 660 521 664 521 665 521 663 517 591

                

V dodávke

DIVON II 45 S-IF, DIVON II 5 S-IF: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® výpusť 
so sitkom, excentrické ovládanie

DIVON II 8-IF, DIVON II 8 S-IF: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ InFino® 
výpuste so sitkami, excentrické ovládanie
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BLANCO DIVON II 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
Maximálna vznešenosť
•	dokonalý tvar, okúzľujúci dizajn
•	perfektne zladená geometria
•	rovné línie vaničky s malým rádiusom 10 mm
•	veľký objem vaničky
•	produktová línia spĺňa požiadavky pre takmer 

všetky varianty projektovania
•	vybavený bočným prepadom C-overflow®  

a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná  
a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	multifunkčná nerezová miska v dodávke

V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Multifunkčná nerezová 
miska

Sklenená doska na krájanie, 
strieborná 

  BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 230 970   518 726

 

BLANCO DIVON II 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO LINEE-S

 

Nerez, hodvábny lesk 521 662 521 661  

 

chróm
s excentrickým ovládaním 517 591

 

 osadenie zhora ako aj do roviny

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 195/135 mm

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková 
armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® so sitkom, 
excentrické ovládanie

 

 

 

 
 

Žiadne dodatočné otvory nie sú možné. Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom.  
Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej. Objednávacie číslo manuálneho sitka poskytujeme  na vyžiadanie.
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BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact
Nerez, hodvábny lesk
Symfónia v nerezi
•	elegantný,	moderný	dizajn	s	multifunkčnými	prvkami
•	vybavený	bočným	prepadom	C-overflow®		
a	výpusťou	InFino®	-	elegantne	integrovaná		
a	mimoriadne	jednoduchá	na	údržbu

•	priestranná	vanička	s	maximálne	využiteľnou	
plochou	vďaka	malým	rádiusom

•	závesná	multifunkčná	miska	je	kompaktná		
s	dizajnom	drezu

•	bočná	lišta	pre	osadenie	batérie	-	ľahko	prístupná		
a	praktická	aj	pri	zabudovaní	pred	okno

•	odporúčané	príslušenstvo:	sklenená	doska	na	krá-
janie,	ktorú	možno	posúvať	pozdĺž	celého	drezu

•	kompatná	verzia	pre	viac	pohodlia	na	obmedze-
nom	priestore

  

V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Multifunkčná nerezová 
miska

Nerezové koľajničky Sklenená doska, zamatovo-
matná tmavomodrá 

 BLANCO SELECT 60/4 Orga

    
 235 906 232 846  520 783

 

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCOCULINA-S Mini

 

Nerez, hodvábny lesk 522 999 523 000  

 

chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

519 843
 

 osadenie zhora ako aj do roviny
 
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 210 mm

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková 
armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® so sitkom, 
excentrické ovládanie, sada úchytov (bez 
tesnenia)

V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Multifunkčná nerezová 
miska

Nerezové koľajničky Sklenená doska, zamatovo-
matná tmavomodrá 

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 235 906 232 846  518 726

 

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 
Compact Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCOCULINA-S Mini

 

Nerez, hodvábny lesk 523 001 523 002  

 

chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

519 843
 

 osadenie zhora ako aj do roviny
 
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 210 mm

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková 
armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® so sitkom, 
excentrické ovládanie, sada úchytov (bez 
tesnenia)

BLANCO DIVON II 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
Maximálna vznešenosť
•	dokonalý	tvar,	okúzľujúci	dizajn
•	perfektne	zladená	geometria
•	rovné	línie	vaničky	s	malým	rádiusom	10	mm
•	veľký	objem	vaničky
•	produktová	línia	spĺňa	požiadavky	pre	takmer	
všetky	varianty	projektovania

•	vybavený	bočným	prepadom	C-overflow®		
a	výpusťou	InFino®	-	elegantne	integrovaná		
a	mimoriadne	jednoduchá	na	údržbu

•	multifunkčná	nerezová	miska	v	dodávke

cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 195/135 mm

V dodávke

Multifunkčná nerezová miska, odtoková 
armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® so sitkom, 
excentrické ovládanie

 

 

 

Edelstahl_SK.indd   169 05.02.18   14:27
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BLANCO AXIS III 45 S-IF 
BLANCO AXIS III 5 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
AXen-koncept: jedinečne ergonomický
•	atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené 

jednotlivé funkčné zóny
•	pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami 

poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpeč-
né odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu

•	plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osy
•	praktická, samostatná výlevka slúži aj ako odkladací 

priestor
•	posuvná sklenená doska na krájanie je súčasťou dodávky
•	kvalitné vyhotovenie s bočným prepadom C-overflow®  

a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná a jednoduchá 
na údržbu

•	odporúčané príslušenstvo: multifunkčná nerezová miska, 
ktorú možno variabilne umiestniť do 
hlavnej vaničky   

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Sklenená doska na krájanie, 
biela

Podložka na krájanie Multifunkčná nerezová 
miska

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

BLANCO SELECT 45/2

     
 225 469 224 787 507 829 518 721

 

BLANCO AXIS III 45 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

Nerez, hodvábny lesk 522 102    

 

chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 336
 

 osadenie zhora ako aj do roviny
 
 

45 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175/40 mm

860

51
0

42
0

340 109

4550 41 11
7

27
6

63

V dodávke

Sklenená doska na krájanie, odtoková 
armatúra, 3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, 
excentrické ovládanie

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Nerezová vložka Sklenená doska na krájanie, 

biela
Podložka na krájanie Kôš na riad so stojanom na 

taniere (odnímateľný)
BLANCO SELECT 50/3

     
  225 469 507 829 520 779

 

BLANCO AXIS III 5 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Obojstranný drez  Batéria
BLANCO FELISA-S

 

Nerez, hodvábny lesk 522 103    

 

chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 336
 

 osadenie zhora ako aj do roviny
 
 

50 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175/60 mm

915

51
0

4897

165

4511
5

28
0

87

340

42
0

V dodávke

Sklenená doska na krájanie, perforovaná 
nerezová vložka, odtoková armatúra,  
3 ½“ a 1 ½“ výpusť InFino® so sitkom, 
excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku
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BLANCO AXIS III 6 S-IF 
Dampfgar-Edition
Nerez, hodvábny lesk
Axen-koncept: jedinečne ergonomický
•	výnimočný model s perfektne zladeným príslušenstvom 

vhodným pre varenie parou
•	pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami 

poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné 
odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu

•	pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky 
súčasne na dvoch úrovniach

•	v dodávke: prelínacia doska na krájanie z masívneho 
orecha, multifunčná nerezová miska a BLANCO CARRIER 
plech

•	pre uľahčenie prác pri dreze a na bezpečnú prepravu 
varných nádob

•	kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným C-overflow® 
prepadom a výpusťou InFino® - elegantne 
integrovaná a jednoduchá na údržbu

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Prelínacia doska, orech Multifunkčná nerezová 

miska
BLANCO CARRIER pre AXIA Kôš na riad so stojanom na 

taniere (odnímateľný)
BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
   507 829 520 782

 

BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar-
Edition Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCOCULINA-S Mini

 

Nerez, hodvábny lesk 522 108 522 109  

 

chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

519 843
 

 osadenie zhora ako aj do roviny

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175/110 mm

 

52 34
0

43

180340

45
42
0

51
0

1000

555

65125

17
5

11
0

133295

V dodávke

Prelínacia doska na krájanie z masívneho 
orecha, multifunkčná nerezová miska 
(zavesiteľná do hlavnej vaničky), BLANCO 
CARRIER z nereze (zavesiteľné do hlavnej 
vaničky) odtoková armatúra, dve výpuste 
3 ½“ InFino® so sitkami, excentrické 
ovládanie pre hlavnú vaničku
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BLANCO AXIS III 6 S-IF 
BLANCO AXIS III 6 S-IF 
Edition
Nerez, hodvábny lesk
AXen-koncept: jedinečne ergonomický
•	sériovo určený ku kombinácii so systémovým 

príslušenstvom pre varenie parou
•	pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými 

kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý 
priestor pre bezpečné odloženie pohárov a ob-
jemného kuchynského riadu

•	pracovné úkony možno vykonávať plynule  
a ergonomicky pozdĺž jednej osy

•	posuvná sklenená doska na krájanie
•	multifunkčná závesná miska, ktorú možno varia-

bilne umiestniť do hlavnej vaničky
•	kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepa-

dom C-overflow® a výpusťou InFino® - 
elegantne integrovaná a jednoduchá 
na údržbu   

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Multifunkčná nerezová 
miska

Sklenená doska na krájanie, 
biela

Podložka na krájanie Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

BLANCO SELECT 60/3 Orga

     
  225 469 507 829 518 726

 

BLANCO AXIS III 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO FELISA-S

 

Nerez, hodvábny lesk 522 104 522 105  

 

chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 336
 

 osadenie zhora ako aj do roviny
 
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175/110 mm

52 34
0

43

180340

45
42
0

51
0

1000

555

65125

V dodávke

Sklenená doska na krájanie multifunkčná 
nerezová miska, odtoková armatúra,  
3 ½“ výpusť InFino® so sitkom, excentric-
ké ovládanie pre hlavnú vaničku

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Prelínacia doska, orech Multifunkčná nerezová 

miska
Multi uskladňovacia miska Kôš na riad so stojanom na 

taniere (odnímateľný)
BLANCO SELECT 60/2 Orga

     
   507 829 518 725

 

BLANCO AXIS III 6 S-IF 
Edition Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO FELISA-S

 

Nerez, hodvábny lesk 522 106 522 107  

 

chróm
s excentrickým ovládaním, 
s príslušenstvom

520 336
 

 osadenie zhora ako aj do roviny
 
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175/110 mm

52 34
0

43

180340

45
42
0

51
0

1000

555

65125

V dodávke

Drevená doska na krájanie, multifunkčná 
nerezová miska, multifunkčná plytká nere-
zová miska, odtoková armatúra, dve  
3 ½“ výpuste InFino® so sitkami, excen-
trické ovládanie pre hlavnú vaničku
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BLANCO RONIS-IF
Nerez, hodvábny lesk
Jednoducho výnimočný: dizajnovo atraktívny, 
priestranný a multifunkčný
•	elegantná, priestranná okrúhla vanička  

s dokonalým dizajnom
•	precízne kontúrovaná geometria s dôrazom na 

prevedenie rádiusov
•	veľký využiteľný priestor k pohodlnému umývaniu 

aj objemnejšieho kuchynského riadu
•	voliteľne dostupný inovatívny koncept príslušen-

stva: doska na krájanie z čierneho satinovaného 
skla, držiak s dvomi integrovanými nerezovými 
miskami, ktorý uľahčuje práce pri príprave  
a preprave jedla

•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná  
a jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z čierneho satinovaného 
skla 

Držiak na príslušenstvo s 
dvomi miskami (dierkovaná 
a nedierkovaná) 

BLANCO PIONA Dávkovač 
saponátu

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
224 451 224 842 515 991  518 726

 

BLANCO RONIS-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba    Batéria
BLANCO CARENA-S

 

Nerez, hodvábny lesk 523 016    

 

chróm
bez excentrického 
ovládania

520 767
 

 osadenie zhora ako aj do roviny

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 170 mm

 

O
48
0

O
53
0

600

O
51
4

300

300

17
0

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť InFino® 
so sitkom
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BLANCODELTA-IF
Nerez, hodvábny lesk
Vynikajúci tvar a dizajn – najúspešnejší rohový 
drez
•	ergonomický, lichobežníkový tvar vaničky
•	dlhá uhlopriečka vaničky pre umývanie plechov 

na pečenie
•	zapustená odkvapkávacia plocha a pracovná 

plocha so samostatnou výpusťou
•	priestranná malá vanička s dierovanou nerezovou 

vložkou
•	tento model možno zabudovať do pracovnej 

dosky s hĺbkou 65 cm
•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná a mimo-

riadne jednoduchá na údržbu
•	dostupný tiež v prevedení s plochým IF-okrajom

V dodávke Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Dierovaná nerezová vložka Doska na krájanie  

z masívneho buka
  BLANCO SOLON-IF

     
 513 484   512 471

 

BLANCODELTA-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba    Batéria
BLANCO ALTA-S Compact

 

Nerez, hodvábny lesk 523 667    

 

leštená nerez 
517 182 s excentrickým ovládaním, 

s miskou

 osadenie zhora ako aj do roviny

90x90/70 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175/120 mm

29
0

V dodávke

Dierovaná nerezová vložka, odtoková 
armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste InFino® so 
sitkami a 1 ½‘‘ InFino® výpusť so sitkom, 
excentrické ovládanie pre hlavnú vaničku

 

Rovná skrinka

Rohová skrinka

 

 

Výrez podľa šablóny

Upozornenie:
Pri zabudovaní do rovnej skrinky musí byť šírka spodnej skrinky min. 70 cm a hĺbka pracovnej dosky min. 65 cm.
Aby ste mohli využívať výhody tohto drezu, odporúčame BLANCO kuchynskú batériu s výsuvnou sprškou.
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BLANCO NAYA
Šitý presne na mieru

BLANCO NAYA – nová séria drezov 

„Made in Germany“ vyznačujúca sa vy-

váženými a modernými líniami. Veľkoryso 

navrhnutá hlavná a prídavná vanička  

s funčným priestorom pre batériu ponúka 

maximálny komfort pre každú kuchyňu.

Praktická: funkčne navrhnutú odkvapkávaciu 
plochu možno okrem odloženia riadu využiť aj ako 
pracovnú zónu.

Veľkoryso riešená vanička ponúka dostatok 
priestoru aj pre umývanie objemnejšieho riadu.

BLANCO NAYA 9 BLANCO NAYA 9 S, vanička vľavo

Leštená  

nerez

Voliteľné  

príslušenstvo

BLANCO NAYA 9 S, vanička vpravo

Kôš na riad
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BLANCO NAYA 9
leštená nerez
Vyrobený na mieru presne pre vás
•	vyvážené, moderné línie
•	veľkorysá hlavná a prídavná vanička s priestorom 

pre batériu
•	maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
•	vhodný pre skrinku so šírkou 90 cm

BLANCO NAYA 9 S
leštená nerez
Vyrobený na mieru presne pre vás
•	priestranná hlavná a prídavná vanička
•	funkčný dizajn odkvapkávacej plochy, ktorá môže 

slúžiť aj ako pracovná plocha
•	veľkorysý priestor pre umiestnenie batérie  

a dávkovača saponátu
•	vhodný pre spodnú skrinku so 

šírkou 90 cm, variant s vaničkou 
vpravo alebo vľavo

  

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Kôš na riad vhodný pre 
NAYA 9, 9 S, PLEON 9 

CapFlow™ kryt na výpusť BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

    
218 313 217 611 231 693 517 666 517 468

 

BLANCO NAYA 9
leštená nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

  Batéria
BLANCO LINUS-S

 

leštená nerez 
bez excentrického 
ovládania

518 495    

 

chróm
512 402
 

 
 

90 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 200/200 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Kôš na riad vhodný pre 
NAYA 9, 9 S, PLEON 9 

CapFlow™ kryt na výpusť BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

    
218 313 217 611 231 693 517 666 517 468

 

BLANCO NAYA 9 S
leštená nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO LINUS-S

 

leštená nerez 
bez excentrického 
ovládania

518 496 518 620  

 

chróm
512 402
 

 
 

90 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 200/200 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami
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BLANCO LEMIS
s excentrickým ovládaním
leštená nerez

Čisté línie s veľkorysími pracovnými zónami
•	moderný, čistý dizajn
•	maximálny objem vaničky
•	veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu 

plochu
•	taktiež v prevedení k zabudovaniu do roviny  

s pracovnou doskou
•	obojstranne zabudovateľný

 

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

CapFlow™ kryt na výpusť   BLANCO SINGOLO

     
507 829 517 666   512 880

  
 

BLANCO LEMIS 45 S-IF 6 S-IF XL 6 S-IF 8 S-IF    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez    

    

   

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm  80cm    Batéria 
BLANCOORION-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 205 mm 205/145 mm 205 mm 205/205 mm    

leštená 
nerez  523 031 523 033 523 035 523 037       511 268

                

 V dodávke

LEMIS 45 S-IF a LEMIS XL 6 S-IF: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

LEMIS 8 S-IF, LEMIS 6 S-IF: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami, excentrické ovládanie
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BLANCO LEMIS
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Čisté línie s veľkorysími pracovnými zónami
•	moderný, čistý dizajn
•	maximálny objem vaničky
•	veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu 

plochu
•	taktiež v prevedení k zabudovaniu do roviny  

s pracovnou doskou
•	obojstranne zabudovateľný

 

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

CapFlow™ kryt na výpusť   BLANCO SINGOLO

     
507 829 517 666   512 880

  
 

BLANCO LEMIS 45 S-IF 6 S-IF XL 6 S-IF 8-IF 8 S-IF   
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez   

     

  

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm  80cm  80cm   Batéria 
BLANCOORION-S

     

  

 

Hĺbka vaničky 205 mm 205/145 mm 205 mm 205/205 mm 205/205 mm   

leštená 
nerez  523 030 523 032 523 034 523 039 523 036     511 268

                

 V dodávke

LEMIS 45 S-IF a LEMIS XL 6 S-IF: 
Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom

LEMIS 6 S-IF, LEMIS 8-IF a LEMIS 8 S-IF: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½“ výpuste so 
sitkami
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BLANCO MEDIAN S-IF
s excentrickým ovládaním
leštená nerez

Veľkolepý tvar a komfort
•	priestranné a hlboké vaničky
•	atraktívny dizajn
•	elegantný, plochý okraj

Voliteľné príslušenstvo

    
Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Doska na krájanie s výrezom 
pre misku, biela plastová 
460 x 365 mm 

Nerezová miska Kôš na riad

   
217 611 217 610 208 195 220 573

  
 

BLANCO MEDIAN 45 S-IF 45 S-IF 6 S-IF 6 S-IF XL 6 S-IF 8 S-IF 8 S-IF
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo Obojstranný drez Vanička vľavo Vanička vpravo

       
cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  60cm  60cm  60cm  80cm  80cm Batéria 

BLANCO FILO-S

        

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190/130 mm 190/130 mm 175 mm 190/190 mm 190/190 mm

leštená 
nerez  518 450 518 449 518 452 518 451 518 453 518 456 518 455 512 405

                

V dodávke

MEDIAN 6 S-IF; MEDIAN 8 S-IF: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami, excentrické ovládanie

MEDIAN 45 S-IF, MEDIAN XL 6 S-IF: 
Odtoková a prietoková armatúra, 3 ½‘‘ 
výpusť so sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO MEDIAN
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Veľkolepý tvar a komfort
•	atraktívny	dizajn
•	elegantný,	plochý	okraj
•	dve	priestranné	vaničky	zabezpečujú	maximálny	
komfort

Voliteľné príslušenstvo

    
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Doska na krájanie s výrezom 
pre misku, biela plastová 
460 x 365 mm 

Nerezový kôš na riad

   
218 313 217 611 217 610 514 238

  
 

BLANCO MEDIAN 45 S-IF 45 S-IF 6 S-IF 6 S-IF XL 6 S-IF XL 6 S-IF 9-IF
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo

       
cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  60cm  60cm  60cm  60cm  90cm Batéria 

BLANCO FILO-S

        

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190/130 mm 190/130 mm 175 mm 175 mm 190/190 mm

leštená 
nerez  518 486 518 485 518 488 518 487 518 490 518 489 518 457 512 405

                

V dodávke

MEDIAN 6 S-IF, MEDIAN 9-IF: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami

MEDIAN 45 S-IF, MEDIAN XL 6 S-IF: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom
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BLANCO MEDIAN S
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Veľkolepý tvar a komfort
•	atraktívny dizajn
•	elegantný, plochý okraj
•	priestranná vanička

Voliteľné príslušenstvo

    
Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Doska na krájanie s výrezom 
pre misku, biela plastová 
460 x 365 mm 

Kôš na riad Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

   
217 611 217 610 220 573 507 829

  
 

BLANCO MEDIAN 45 S 45 S 6 S 6 S XL 6 S XL 6 S  
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo  

      

 

cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  60cm  60cm  60cm  60cm  Batéria 
BLANCO FILO-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190/130 mm 190/130 mm 175 mm 175 mm  

leštená 
nerez  512 661 512 660 512 647 512 644 512 738 512 737   512 405

                

V dodávke 

MEDIAN 45 S, MEDIAN XL 6 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom

MEDIAN 6 S: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami 
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BLANCO MEDIAN
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Veľkolepý tvar a komfort
•	atraktívny dizajn
•	elegantný, plochý okraj
•	dve priestranné vaničky pre maximálny komfort

Voliteľné príslušenstvo

    
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Doska na krájanie s výrezom 
pre misku, biela plastová 
460 x 365 mm 

Nerezový kôš na riad

   
218 313 217 611 217 610 514 238

  
 

BLANCO MEDIAN 8 S-IF 8 S-IF 8 S 8 S 9   
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vľavo Vanička vpravo Vanička vpravo   

     

  

cm Rozmer skrinky  80cm  80cm  80cm  80cm  90cm   Batéria 
BLANCO LINUS-S

     

  

 

Hĺbka vaničky 190/190 mm 190/190 mm 190/190 mm 190/190 mm 190/190 mm   

leštená 
nerez  518 492 518 491 512 653 512 652 512 658     512 402

                

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami
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BLANCO DINAS 
s excentrickým ovládaním
leštená nerez

Atraktívny dizajn za priaznivú cenu
•	harmonický, nadčasový dizajn
•	priestranné vaničky
•	funkčná odkvapkávacia plocha
•	obojstranne zabudovateľný
•	3 ½” výpusť so sitkom
•	excentrické ovládanie

 

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

CapFlow™ kryt na výpusť  

    
218 313 217 611 517 666  

  
 

BLANCO DINAS 45 S 6 S 8 8 S    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez    

    

   

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  80cm  80cm    Batéria 
BLANCO KANO-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 180 mm 180/130 mm 180/180 mm 180/180 mm    

leštená 
nerez  523 378 523 379 524 116 524 115       521 503

                

 V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO DINAS 
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Atraktívny dizajn za priaznivú cenu
•	harmonický, nadčasový dizajn
•	priestranná vanička
•	funkčná odkvapkávacia plocha
•	obojstranne zabudovateľný
•	3 ½“ výpusť so sitkom

 

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

CapFlow™ kryt na výpusť  

    
218 313 217 611 517 666  

  
 

BLANCO DINAS 45 S 6 S 8 8 S    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez    

    

   

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  80cm  80cm    Batéria 
BLANCO KANO-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 180 mm 180/130 mm 180/180 mm 180/180 mm    

leštená 
nerez  523 374 523 375 523 377 523 376       521 503

                

 V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½“ výpusť so sitkom
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BLANCO LIVIT S
s excentrickým ovládaním
leštená nerez

Moderný dizajn - veľký priestor
•	s extra veľkou vaničkou
•	veľkorysá odkvapkávacia plocha
•	3 ½‘‘ nerezová výpusť so sitkom
•	s excentrickým ovládaním

  
 

BLANCO LIVIT 45 S Centric 5 S Centric 6 S Centric rev XL 6 S    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez    

    

   

cm Rozmer skrinky  45cm  50cm  60cm  60cm    Batéria 
BLANCO LINUS-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 160 mm 160/44.5 mm 160/137 mm 160 mm    

leštená 
nerez  514 790 514 791 516 191 518 519       512 402

                

V dodávke

LIVIT 45 S Centric a LIVIT XL 6 S: Odto-
ková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom, 
excentrické ovládanie

LIVIT 5 S Centric: Nerezová miska, odto-
ková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom, 
excentrické ovládanie

LIVIT 6 S Centric rev: Multifunkčná nere-
zová miska, odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ 
výpuste so sitkami, excentrické ovládanie

  
 

V dodávke Voliteľné príslušenstvo

    
Nerezová miska Multifunkčná nerezová 

miska
Doska na krájanie
z masívneho buka

CapFlow™ kryt na výpusť

    
 (LIVIT 5 S Centric)  (LIVIT 6 S Centric) 218 313 517 666
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BLANCO LIVIT
bez excentrického ovládania
leštená nerez a profilovaná nerez

Moderný dizajn a komfortná priestorová ponuka
•	s extra veľkou vaničkou
•	veľkorysá odkvapkávacia plocha
•	s 3 ½‘‘ nerezovými výpusťami
•	závesná funkčná miska

Voliteľné príslušenstvo

    
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

Multifunkčná nerezová 
miska

Kôš na riad

    
218 313 217 611 221 132 220 573

  
 

BLANCO LIVIT 45 45 S Salto 45 S XL 5 S 6 S 6 S Compact 8 S
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez

       
cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  45cm  50cm  60cm  60cm  80cm Batéria 

BLANCO LINUS-S

        

Hĺbka vaničky 155 mm 155 mm 155 mm 155 mm 155/130 mm 155/130 mm 160/160 mm

leštená 
nerez  514 785 514 786 514 788 515 651 514 796 515 117 514 798 512 402

profilovaná nerez         514 797 514 794    

V dodávke

LIVIT 6 S, LIVIT 6 S COMPACT a LIVIT 8 S: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami

LIVIT 45, LIVIT 45 S SALTO, LIVIT 45 S a 
LIVIT XL 5 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom
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BLANCO LANTOS 45
s excentrickým ovládaním
leštená nerez a profilovaná nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu
•	praktická odkvapkávacia plocha (bez prepadu)
•	kompaktná verzia
•	3 ½‘‘ nerezová výpusť so sitkom
•	s excentrickým ovládaním
•	IF-plochý okraj

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kôš na riad CapFlow™ kryt na výpusť   BLANCO SELECT 45/2

     
220 573 517 666   518 721

  
 

BLANCO LANTOS 45 S 45 S-IF 45 S-IF Salto 45 S-IF Compact    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez    

    

   

cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  45cm  45cm    Batéria 
BLANCO BRAVON

    

   

 

Hĺbka vaničky 160/23 mm 160/23 mm 160 mm 160 mm    

leštená 
nerez  514 008 519 717 519 707 519 059       518 818

profilovaná nerez 514 010              

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO LANTOS 45
bez excentrického ovládania
leštená nerez a profilovaná nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu
•	kompaktná verzia s jednoduchými líniami
•	elegantné a moderné spracovanie kontúr  

v IF-prevedení
•	obojstranne zabudovateľný
•	3 ½‘‘ nerezová výpusť so sitkom

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kôš na riad CapFlow™ kryt na výpusť   BLANCO SELECT 45/2

     
220 573 517 666   518 721

  
 

BLANCO LANTOS 45 S 45 S-IF 45 S-IF Salto     
Materiál/farba  Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez     

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  45cm     Batéria 
BLANCO BRAVON-S

   

    

 

Hĺbka vaničky 160/23 mm 160/23 mm 160 mm     

leštená 
nerez    519 718 519 708         520 282

profilovaná nerez 514 009              

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom
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BLANCO LANTOS 5 
BLANCO LANTOS 6
s excentrickým ovládaním
leštená nerez a profilovaná nerez

Čistý dizaj za atraktívnu cenu
•	kompaktná verzia s jednoduchými líniami
•	elegantné moderné IF-prevedenie
•	prídavná vanička s dierovanou nerezovou  

miskou
•	obojstranne zabudovateľný
•	3 ½‘‘ nerezová výpusť so sitkom

V dodávke

    
Nerezová miska Nerezová miska Plastová miska trans. šedá Nerezová miska

  
(LANTOS 5 S / S-IF)  (LANTOS 6-IF)  (*LANTOS 6-IF)  (**LANTOS 6 S-IF)

Výrez podľa postupu zabudovania. 
 

BLANCO LANTOS 5 S 5 S-IF 6-IF 6-IF* 6 S-IF 6 S-IF**  
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez  

      

 

cm Rozmer skrinky  50cm  50cm  60cm  60cm  60cm  60cm  Batéria 
BLANCO FILO-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 160/42 mm 155/42 mm 160/130 mm 160/130 mm 160/130 mm 160/130 mm  

leštená 
nerez    517 281 516 676 519 542* 519 719 519 720**   517 180

profilovaná nerez 514 801              

V dodávke

LANTOS 5 S, LANTOS 5 S-IF:  
Dierovaná nerezová miska, odtoková 
armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom, excen-
trické ovládanie

LANTOS 6-IF 
Dierovaná nerezová miska, odtoková 
armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so sitkami, 
excentrické ovládanie

*LANTOS 6-IF: 
Dierovaná umelohmotná miska, odtoková 
armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so sitkami, 
excentrické ovládanie

LANTOS 6 S-IF 
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami, excentrické ovládanie

**LANTOS 6 S-IF: 
Multifunkčná nerezová miska, odtoková 
armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so sitkami, 
excentrické ovládanie
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BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
s excentrickým ovládaním
leštená nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu
•	kompaktná verzia s jednoduchými líniami
•	elegantné a moderné spracovanie kontúr  

v IF-prevedení
•	XL vanička
•	kompaktná odkvapkávacia plocha
•	obojstranne zabudovateľný
•	3 ½‘‘ nerezová výpusť so sitkom

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Nerezová miska SmartCut-doska na krájanie 

z kvalitného plastu
Kôš na riad CapFlow™ kryt na výpusť BLANCO SELECT 60/2

     
 LANTOS 6 S-IF Centric 232 181 220 573 517 666 518 723

  
 

BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric 6 S-IF Centric XL 6 S-IF XL 6 S-IF Compact    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez     

    

   

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  60cm  60cm    Batéria 
BLANCO NEA-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 160/130 mm 160/130 mm 160 mm 160 mm    

leštená 
nerez  521 753 521 754 519 709 523 140       520 296

                

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie

*LANTOS 6 S-IF Centric: Dierovaná 
nerezová miska, odtoková armatúra, 3 ½‘‘ 
výpusť so sitkom, excentrické ovládanie 
pre hlavnú vaničku

LANTOS 6 S-IF Centric: Odtoková arma-
túra, 3 ½“ výpusť so sitkom, excentrické 
ovládanie pre hlavnú vaničku

  
 



191

N
er

ez
ov

é 
dr

ez
y

BLANCO LANTOS 8
BLANCO LANTOS 9
s excentrickým ovládaním
leštená nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu
•	praktická prídavná výlevka
•	kompaktná odkvapkávacia plocha
•	s 3 ½‘‘ nerezovou výpusťou a sitkom
•	s excentrickým ovládaním
•	možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej 

skrinky
•	IF-plochý okraj

Voliteľné príslušenstvo  

    
SmartCut-doska na krájanie 
z kvalitného plastu

Kôš na riad CapFlow™ kryt na výpusť  

    
232 181 220 573 517 666  

  
 

BLANCO LANTOS 8-IF 8 S-IF Compact 9 E-IF     
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez      

   

    

cm Rozmer skrinky  80cm  80cm  90x90cm 
60cm

    Batéria 
BLANCO NEA-S

   

    

 

Hĺbka vaničky 160/160 mm 160/160 mm 160/30 mm     

leštená 
nerez  519 711 519 713 516 277         520 296

                

V dodávke

LANTOS 8-IF a LANTOS 8 S-IF Compact: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami, excentrické ovládnie

LANTOS 9 E-IF: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so 
sitkom, excentrické ovládanie
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BLANCO LANTOS 6
BLANCO LANTOS 8
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Čistý dizajn za atraktívnu cenu
•	kompaktná verzia s jednoduchými líniami
•	elegantné a moderné spracovanie kontúr  

v IF-prevedení
•	dve veľké vaničky
•	obojstranne zabudovateľný
•	dve 3 ½‘‘ nerezové výpuste so sitkami

Voliteľné príslušenstvo

    
CapFlow™ kryt na výpusť Kôš na riad Nerezová miska  

    
517 666 220 573 235 236  

  
 

BLANCO LANTOS 6 S-IF XL 6 S-IF 8-IF Compact 8 S-IF Compact    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez    

    

   

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  80cm  80cm    Batéria 
BLANCO NEA-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 160/130 mm 160 mm 165/165 mm 160/160 mm    

leštená 
nerez  519 721 519 710 520 434 519 714       520 296

                

V dodávke

LANTOS 6 S-IF, LANTOS 8-IF Compact a 
LANTOS 8 S-IF Compact: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½” výpuste so 
sitkami

LANTOS XL 6 S-IF: 
Odtoková armatúra, 3 ½” výpusť so sitkom
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BLANCODANA 
BLANCODANA-IF
leštená nerez
Drez s mimoriadnym objemom na malom 
priestore
•	veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký 

komfort umývania
•	široký priestor pre batériu
•	taktiež v prevedení pre zabudovaniu do roviny  

s pracovnou doskou

   

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
s nerezovou miskou

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

Odkvapkávač z kvalitného 
plastu, tmavosivý

CapFlow™ kryt na výpusť BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
 236 286 507 829 230 734 517 666 517 470

 

BLANCODANA
leštená nerez

Materiál/farba    Batéria
BLANCO FINESS

 

leštená nerez 
bez excentrického 
ovládania

511 900    

 

chróm
512 322
 

 
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
s nerezovou miskou

Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

Odkvapkávač z kvalitného 
plastu, tmavosivý

CapFlow™ kryt na výpusť BLANCO SELECT 60/3

     
 236 286 507 829 230 734 517 666 518 724

 

BLANCODANA-IF
leštená nerez

Materiál/farba    Batéria
BLANCO FINESS

 

leštená nerez 
bez excentrického 
ovládania

514 646    

 

chróm
512 322
 

 osadenie zhora ako aj do roviny
Upozornenie:
Výrez podľa postupu zabudovania.

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom
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BLANCO RONDOSOL
leštená nerez a profilovaná nerez
Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu
•	moderný dizajn
•	v prevedení leštená nerez alebo profilovaná nerez
•	odporúčané príslušenstvo: doska na krájanie  

z masívneho buka a kôš na riad
•	v ponuke aj variant s 3 ½‘‘ výpusťou so sitkom 
•	dostupný tiež v prevedení do roviny s pracovnou 

doskou

  

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Kôš na riad   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574   517 468

 

BLANCO RONDOSOL
 

Materiál/farba    Batéria
BLANCO FILO-S

 

leštená nerez 
bez excentrického 
ovládania

513 306    

 

chróm
512 405
 

 

profilovaná nerez 513 308    

 

 
bez excentrického 
ovládania

 
 

 
 

45 cm  
Rozmer skrinky

Priemer vaničky: Ø 460 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Kôš na riad   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574   517 468

 

BLANCO RONDOSOL
 

Materiál/farba    Batéria
BLANCO FILO-S

 

leštená nerez 
bez excentrického 
ovládania

513 307    

 

chróm
512 405
 

 
 

45 cm  
Rozmer skrinky

Priemer vaničky: Ø 460 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 1 ½‘‘ výpusť so zátkou
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BLANCO RONDOSOL-IF
leštená nerez
Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu
•	moderný dizajn
•	3 ½‘‘ výpusť so sitkom
•	vyhotovenie: leštená nerez
•	odporúčané príslušenstvo: doska na krájanie  

z masívneho buka a kôš na riad
•	možnosť zabudovania do roviny s pracovnou 

doskou

BLANCO RONDOSET
leštená nerez
Jednoduchý okrúhly drez pre každú kuchyňu
•	moderný dizajn
•	odporúčané príslušenstvo: doska na krájanie  

z masívneho buka a kôš na riad
•	BLANCO RONDOSOL v kombinácii 

s okrúhlou odkvapkávacou plochou   

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Kôš na riad   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574   517 468

 

BLANCO RONDOSOL-IF
leštená nerez

Materiál/farba    Batéria
BLANCO FILO-S

 

leštená nerez 
bez excentrického 
ovládania

514 647    

 

chróm
512 405
 

 osadenie zhora ako aj do roviny
 
 

45 cm  
Rozmer skrinky

Priemer vaničky: Ø 448 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Kôš na riad   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574   517 468

 

BLANCO RONDOSET
leštená nerez

Materiál/farba    Batéria
BLANCO FILO-S

 

leštená nerez 
bez excentrického 
ovládania

513 310    

 

chróm
512 405
 

 
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Priemer vaničky: Ø 460 mm

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom
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BLANCO RONDOVAL
leštena nerez a profilovana nerez
Jednoduchý drez pre každú kuchyňu
•	moderný dizajn
•	extra hlboká vanička
•	viacúčelová plocha - miesto pre zabudovanie ba-

térie, montáž dávkovača umývacieho prostriedku
•	odporúčané príslušenstvo: doska na krájanie  

z masívneho bukového dreva a kôš na riad

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie z 
masívneho buka

Kôš na riad   BLANCO SELECT 45/2

     
218 421 220 574   518 721

 

BLANCO RONDOVAL
nerez

Materiál/farba    Batéria
BLANCO FILO-S

 

leštená nerez
bez excentrického ovládania 513 313    

 

chróm
512 405
 

 

profilovaná nerez

 

chróm
bez excentrického ovládania 513 314    512 405

 

45 cm  
Rozmer skrinky

Priemer vaničky: Ø 535 mm

 

400

32
0

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom
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BLANCO TIPO 45
BLANCO TIPO 5
bez excentrického ovládania
leštená nerez, nerez a profilovaná nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu
•	veľká vanička
•	funkčný, praktický dizajn
•	aj s odkvapkávacou plochou

Voliteľné príslušenstvo  

    
Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

   

    
507 829    

  
 

BLANCO TIPO 45 45 S 45 S Compact 45 S Mini  5 S   
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez  Obojstranný drez   

     
  

cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  45cm  45cm 50cm   Batéria 
BLANCOWEGA-S

   

605

50
0

42
0

330 40 40

  

  

 

Hĺbka vaničky 160 mm 160 mm 170 mm 160 mm  160 mm   

leštená 
nerez  519 425 513 015 513 442 516 053      512 035

nerez   511 942 513 441 516 524 511 397     512 035

profilovaná nerez  513 675  516 625 512 305

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpust so sitkom
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BLANCO TIPO 6
bez excentrického ovládania
leštená nerez a nerez

Nová definícia pohodlia
•	funkčný dizajn
•	prídavná vanička na oplachovanie, vylievanie  

a odkvapkávanie
•	veľká základná vanička

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

Doska na krájanie  
z masívneho buka

Nerezová miska Kôš na riad BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
507 829 218 313 208 195 220 573 517 469

  
 

BLANCO TIPO 6 6 Basic 6 S Basic 6 S    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez    

    

   

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  60cm  60cm    Batéria 
BLANCOWEGA-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 160 mm 160/80 mm 160/90 mm 160/130 mm    

leštená 
nerez  514 813 512 300 511 580       512 035

nerez 511 949   512 303 511 929       512 035

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami
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BLANCO TIPO 8
bez excentrického ovládania
leštená nerez a nerez

Vysoká kvalita za dobrú cenu
•	dvojdrez s priestrannými vaničkami
•	praktický dizajn

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Kôš na riad    BLANCO BOTTON Pro 45/2 

Manual
     
220 573    517 467

  
 

BLANCO TIPO 8 8 Compact 8 S 8 S Compact    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez    

    

   

cm Rozmer skrinky  80cm  80cm  80cm  80cm    Batéria 
BLANCOWEGA-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 160/160 mm 170/170 mm 165/165 mm 160/160 mm    

nerez  511 924 513 459 511 925 516 052       512 035

leštená  
nerez     513 014         512 035

V dodávke

Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami
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BLANCO TIPO XL 6
BLANCO TIPO XL 9
BLANCO TIPO 9 E
bez excentrického ovládania
leštená nerez a nerez

Drez s XL-vaničkou
•	cenovo priaznivý drez strednej triedy
•	extra priestranné a hlboké vaničky
•	odkvapkávacia plocha s rovnými líniami

Voliteľné príslušenstvo  

    
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Doska na krájanie  
z kvalitného plastu, biela

CapFlow™ kryt na výpusť  

    
218 313 217 611 517 666  

  
 

BLANCO TIPO XL 6 S XL 9 XL 9 S 9 E    
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez    

    

   

cm Rozmer skrinky  60cm  90cm  90cm  90x90 
60cm

   Batéria 
BLANCOWEGA-S

    

   

 

Hĺbka vaničky 180 mm 175/160 mm 175/160 mm 160/35 mm    

leštená 
nerez 

 511 908 511 926 511 927       512 035

nerez       511 582        512 035

V dodávke

TIPO XL 9 a TIPO XL 9 S: 
Odtoková armatúra, dve 3 ½‘‘ výpuste so 
sitkami

TIPO XL 6 S a TIPO 9 E:: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom
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BLANCO FLEX
bez excentrického ovládania
nerez

Jednoducho praktický
•	odkvapkávacia plocha s prepadom
•	obojstranne zabudovateľný

Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Nerezový kôš na riad   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
225 685 514 238   517 468

  
 

BLANCO Pro 45 S Mini FLEX     
Materiál/farba Obojstranný drez Obojstranný drez Obojstranný drez     

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  45cm  45cm     Batéria 
BLANCO BRAVON

   

    

 

Hĺbka vaničky 155 mm 150 mm 150 mm     

nerez  521 007 511 918 511 917         518 818

profilovaná nerez   512 032           518 818

V dodávke

FLEX a FLEX Mini: 
Odtoková armatúra, 1 ½‘‘ výpusť so zátkou

FLEX Pro 45 S: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom
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BLANCO TOP
nerez

Voliteľné príslušenstvo  

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Nerezový kôš na riad    

     
225 685 514 238    

 

 

BLANCO TOP EE 3 x 4
nerez

Materiál/farba    

 

nerez 501 067    

 odtoková
armatúra 1 ½“

222 458    

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

30 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO TOP EE 4 x 4
nerez

Materiál/farba    

 

nerez 501 065    

 odtoková
armatúra 1 ½“

222 458    

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

45 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2
nerez

Materiál/farba    

 

nerez 521 452    

 odtoková
armatúra 1 ½“

222 458    

Rozmer vaničky: 400 x 400 x 200 mm 
Rozmer výrezu: 480 x 480 mm

45 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 200 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3
nerez

Materiál/farba    

 

nerez 521 453    

 trubkový ventil 369 964    

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať. 
Rozmer vaničky: 400 x 400 x 300 mm 
Rozmer výrezu: 480 x 480 mm

45 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 300 mm

BLANCO TOP EES 8 x 4
nerez

Materiál/farba Obojstranný drez  

 

nerez 500 370    

 odtoková
armatúra 1 ½“

222 458    

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať. 
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm 
Rozmer výrezu: 842 x 417 mm

45 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm
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BLANCO TOP ED 8 x 4
nerez

Materiál/farba    

 

nerez 501 073    

 dvojitá výpusť  
s prepadom

504 748    

Odtokovú armatúru prosím zvlášť objednať. 
Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm 
Rozmer výrezu: 762 x 417 mm

80 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO TOP
nerez

Voliteľné príslušenstvo  

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Nerezový kôš na riad    

     
225 685 514 238    

 

 

BLANCO TOP EZ 8 x 4
nerez

Materiál/farba Obojstranný drez  

 

nerez 500 372    

 dvojitá výpusť  
s prepadom

137 034    

Dvojitá odtoková armatúra prosím zvlášť objednať. 
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm 
Rozmer výrezu: 842 x 417 mm

90 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 11 x 4
nerez

Materiál/farba Obojstranný drez  

 

nerez 500 847    

 dvojitá výpusť  
s prepadom

137 034    

Dvojitá odtoková armatúra prosím zvlášť objednať. 
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 150 mm 
Rozmer výrezu: 1082 x 417 mm

80 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2
nerez

Materiál/farba Obojstranný drez  

 

nerez 500 374    

 dvojitá výpusť  
s prepadom

137 034    

Dvojitá odtoková armatúra prosím zvlášť objednať. 
Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm 
Rozmer výrezu: 1217 x 417 mm

90 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150/150 mm
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BLANCO R-ES
nerez

Voliteľné príslušenstvo

     
odtoková armatúra 1 ½‘‘ Nerezový kôš na riad Tesniaca gumička 800 mm Tesniaca gumička 1000 mm Tesniaca gumička 1200 mm

     
222 458 514 238 137 075 137 077 137 078

 

 

BLANCO R-ES 8 x 5
nerez

Materiál/farba Obojstranný  
drez 

 

 

nerez 510 499    

 odtoková
armatúra 1 ½“

222 458    

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm 
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva. 
Pri všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 8 x 6
nerez

Materiál/farba Obojstranný  
drez 

 

 

nerez 510 500    

 odtoková
armatúra 1 ½“

222 458    

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm 
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva. 
U všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 9 x 6
nerez

Materiál/farba Obojstranný  
drez 

 

 

nerez 510 501    

 odtoková
armatúra 1 ½“

222 458    

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm 
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva. 
U všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 5
nerez

Materiál/farba Obojstranný  
drez 

 

 

nerez 510 502    

 odtoková
armatúra 1 ½“

222 458    

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm 
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva. 
Pri všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 6
nerez

Materiál/farba Obojstranný  
drez 

 

 

nerez 510 503    

 odtoková
armatúra 1 ½“

222 458    

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm 
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva. 
U všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

40 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm
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BLANCO R-ZS
nerez

Voliteľné príslušenstvo

     
odtoková armatúra 1 ½‘‘ Nerezový kôš na riad Tesniaca gumička 800 mm Tesniaca gumička 1000 mm Tesniaca gumička 1200 mm

     
222 458 514 238 137 075 137 077 137 078

 

 

BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2
nerez

Materiál/farba Obojstranný  
drez 

 

 

nerez 510 504    

 dvojitá výpusť  
s prepadom

137 034    

Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

80 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2
nerez

Materiál/farba Obojstranný  
drez 

 

 

nerez 510 505    

 dvojitá výpusť  
s prepadom

137 034    

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm 
Pozor: Pri použití 40 cm skrinky sa vnútorná strana pod drezmi vyrezáva. 
Pri všetkých obojstranných naložených drezoch: výška obruby 30 mm.

80 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO Z 8 x 5
nerez

Materiál/farba    

 

nerez 518 219    

 dvojitá výpusť  
s prepadom

504 748    

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm 
Poznámka: Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

80 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm

BLANCO Z 8 x 6
nerez

Materiál/farba    

 

nerez 518 221    

 dvojitá výpusť  
s prepadom

504 748    

Rozmer vaničky: 340 x 370 x 150 mm 
Poznámka: Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

80 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150/150 mm

BLANCO Z 10 x 6
nerez

Materiál/farba    

 

nerez 518 222    

 dvojitá výpusť  
s prepadom

504 748    

Rozmer vaničky: 370 x 340 x 150 mm 
Poznámka: Pri všetkých naložených drezoch: výška obruby 30 mm

100 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 150 mm
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BLANCO SUBLINE Keramika
Ušľachtilé vaničky pod pracovnú dosku
v keramike PuraPlus® – elegantný dizajn
spĺňajúci aj náročné požiadavky.

Strana 239

R18

BLANCO vaničky

BLANCO ETAGON

Geniálne: priestranné etážové  

vaničky s funkčnosťou umývacieho  

centra v prevedení z nehrdzavejúcej  

ocele alebo z kompozitného materiálu  

SILGRANIT® PuraDur®.

Strana 208 - 210 a 235

BLANCO ANDANO
Séria vaničiek zaujme svojím dizajnom a 
rozmanitosťou

Strana 211 - 219

BLANCO UNDERLINE
Rozmanité kombinácie v klasickom
dizajne

Strana 220 - 233

R50

R60

BLANCO SUBLINE 
Dizajnová línia pre zabudovanie pod  
pracovnú dosku - nadčasová elegancia  
z materiálu SILGRANIT® PuraDur®

Strana 237 - 243

BLANCO CLARONLINE
Ručne zhotovená séria vaničiek BLANCO
z dielne STEELART: minimálny rádius  
10 mm ponúka ešte viac funkčnosti.

Strana 75 - 79

BLANCO ZEROXLINE
Puristický dizajn vaničiek BLANCO
z dielne STEELART: ručne zhotovené 
jedno- a dvojvaničky s nulovým rádiusom.

Strana 86 - 88

R0
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Dostupný aj ako BLANCO ETAGON 500-IF pre zabu-
dovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou.

Elegatné riešenie - zabudovanie pod pracovnú dosku.Praktický až do posledného detailu.

Tri paralelne funkčné pracovné úrovne. 

Na perfektnú prípravu s Dampfgar-príslušenstvom.

Geniálne: vanička s integrovanou úrovňou
BLANCO ETAGON 500 v nerezi

Tento nový koncept funkčných úrovní 

od firmy BLANCO robí z vaničky pl-

nohodnotný drez. Vďaka integrované-

mu stupienku možno vaničku paralelne 

využívať na troch úrovniach: v samotnej 

vaničke, na integrovanej úrovni a na okraji 

vaničky - prostredníctvom premyslené-

ho príslušenstva a šikovných detailov.

BLANCO ETAGON je spojením funkčnosti 

a dizajnu. Vďaka elegantnému vyhotove-

niu okrajov a vaničky so zakrytým bočným 

prepadom C-overflow® a novému, inova-

tívnemu systému výpuste InFino® zušľach-

ťuje BLANCO ETAGON každú kuchyňu.

Avšak jedinečným ho robí práve systé-

mový koncept - súhra vaničkovej geo-

metrie a ETAGON koľajničiek. Kvalitné 

nerezové koľajničky dotvárajú funkčnú 

úroveň, ktorej poskytujú stabilitu. Mož-

nosti využitia ETAGON koľajničiek spolu 

s perfektne zosúladeným BLANCO 

príslušenstvom alebo príslušenstvom 

bežne používaným v domácnosti sú 

také rôznorodé, aké rozmanité sú 

nároky a zvyklosti jeho užívateľa.

Dostupný v troch prevedeniach
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BLANCO ETAGON 500-IF/A
Nerez, hodvábny lesk
Geniálna: vanička s integrovanou úrovňou
•	veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou umýva-

cieho centra
•	integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú 

úroveň
•	inovatívny systémový koncept s všestranne využi-

teľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
•	kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepa-

dom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne 
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	dostupný v troch prevedeniach: pre zabudovanie 
pod pracovnú dosku, v IF-prevedení pre zabudo-
vanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou, 
IF/A verzia s integrovaným priestorom pre batériu

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Dve ETAGON nerezové 
koľajničky

Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Multifunkčná nerezová 
miska

Odkvapkávač z kvalitného 
plastu, tmavosivý

BLANCO SELECT XL 60/3

     
 230 700 231 396 230 734 520 780

 

BLANCO ETAGON 500-IF/A
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba    Batéria
BLANCO PANERA-S

 

Nerez, hodvábny lesk 521 748    

 

leštená nerez 
521 547 s excentrickým ovládaním

 osadenie zhora ako aj do roviny

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

V dodávke

Dve ETAGON nerezové koľajničky,  
3 ½‘‘ InFino® výpusť so sitkom ovládaná 
tiahlom

 

 

 

 
 

Žiadne dodatočné otvory nie sú možné.  
Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom. Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej. 
Objednávacie číslo manuálneho sitka poskytujeme na vyžiadanie.
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BLANCO ETAGON 500-IF
Nerez, hodvábny lesk
Geniálna: vanička s integrovanou úrovňou
•	veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou umýva-

cieho centra
•	integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú 

úroveň
•	inovatívny systémový koncept s všestranne využi-

teľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
•	kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepa-

dom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne 
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	dostupný v troch prevedeniach: pre zabudovanie 
pod pracovnú dosku, v IF-prevedení pre zabudo-
vanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou, 
IF/A verzia s integrovaným priestorom pre batériu

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Dve ETAGON nerezové 
koľajničky

Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska

BLANCO SELECT 60/3

    
 230 700 227 697 231 396 518 724

 

BLANCO ETAGON 500-IF
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba    Batéria
BLANCO PANERA-S

 

Nerez, hodvábny lesk

 

leštená nerez 
521 547 s excentrickým ovládaním 521 749    

bez excentrického 
ovládania

521 840    

 osadenie zhora ako aj do roviny

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

 

V dodávke

Dve ETAGON nerezové koľajničky,  
3 ½‘‘ InFino® výpusť so sitkom ovládaná 
tiahlom

Dve ETAGON nerezové koľajničky,  
3 ½‘‘ InFino® výpusť so sitkom
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BLANCO ETAGON 500-U
Nerez, hodvábny lesk
Geniálna: vanička s integrovanou úrovňou
•	veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou umýva-

cieho centra
•	integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú 

úroveň
•	inovatívny systémový koncept s všestranne využi-

teľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
•	kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepa-

dom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne 
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	dostupný v troch prevedeniach: pre zabudovanie 
pod pracovnú dosku, v IF-prevedení pre zabudo-
vanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou, 
IF/A verzia s integrovaným priestorom pre batériu

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Dve ETAGON nerezové 
koľajničky

Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska

BLANCO SELECT 60/3

    
 230 700 227 697 231 396 518 724

 

BLANCO ETAGON 500-U
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba    Batéria
BLANCO PANERA-S

 

Nerez, hodvábny lesk

 

leštená nerez 
521 547 s excentrickým ovládaním 521 750    

bez excentrického 
ovládania

521 841    

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

 

V dodávke

Dve ETAGON nerezové koľajničky,  
3 ½‘‘ InFino® výpusť so sitkom ovládaná 
tiahlom

Dve ETAGON nerezové koľajničky,  
3 ½‘‘ InFino® výpusť so sitkom
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BLANCO ANDANO-IF/A
s excentrickým ovládaním
Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi
•	jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
•	harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povr-

chový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, 
opticky dotvára celkový dojem

•	elegantná vanička s integrovaným priestorom 
pre batériu a potrebným len jedným otvorom do 
pracovnej dosky

•	vybavený zakrytým bočným prepadom C-over-
flow® a výpusťou InFino® - elegantne integrovaná 
a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno 
vaničky

•	elegantné príslušenstvo,  
voliteľne dostupné

Voliteľné príslušenstvo  

     
Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Multifunkčná nerezová 
miska 

Odkvapkávač z kvalitného 
plastu, tmavosivý

 

     
235 906 230 700 227 692 230 734  

Žiadne dodatočné otvory nie sú možné. Pri umiestení dávkovača sa musí excentrické ovládanie nahradiť manuálnym sitkom. Prosíme vás kontaktujte nás – radi vám pomôžeme ďalej. Objednávacie 
číslo manuálneho sitka poskytujeme na vyžiadanie. 
 

BLANCO ANDANO 400-IF/A 500-IF/A 700-IF/A 340/180-IF/A 400/400-IF/A 340/340-IF/A  
Materiál/farba    Vanička vpravo    

      

 

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  80cm  60cm  90cm  80cm  Batéria 
BLANCO FELISA-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/190 mm  

Nerez, 
hodvábny lesk  522 993 522 994 522 995 522 996 522 998 522 997   520 336

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom 
(otvor Ø 14 mm), sada úchytov
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BLANCO ANDANO-IF
s excentrickým ovládaním
Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi
•	jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
•	moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoble-

ní a hodvábne lesklému povrchu
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integ-
rovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno 
vaničky

•	elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska 

 

    
235 906 230 700 227 697 227 692  

  
 

BLANCO ANDANO 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 700-IF  
Materiál/farba       

     

 

cm Rozmer skrinky  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm  Batéria 
BLANCO VONDA

     

 

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm  

Nerez, 
hodvábny lesk  522 954 522 958 522 962 522 966 522 970   518 434

              

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom 
(otvor Ø 14 mm), sada úchytov
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BLANCO ANDANO-IF
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi
•	jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
•	moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoble-

ní a hodvábne lesklému povrchu
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integ-
rovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno 
vaničky

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Multifunkčná nerezová 
miska 

Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

 

    
235 906 230 700 227 692 227 697  

  
 

BLANCO ANDANO 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 700-IF  
Materiál/farba        

      

 

cm Rozmer skrinky  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm  Batéria 
BLANCO VONDA

      

 

 

Hĺbka vaničky 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm  

Nerez, 
hodvábny lesk  522 951 522 953 522 957 522 961 522 965 522 969   518 434

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov
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BLANCO ANDANO-IF
s excentrickým ovládaním
Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi
•	jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
•	moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoble-

ní a hodvábne lesklému povrchu
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integ-
rovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno 
vaničky

•	elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska 

 

    
235 906 230 700 227 697 227 692  

  
 

BLANCO ANDANO 340/180-IF 340/180-IF 340/340-IF 400/400-IF    
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo      

    

   

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  80cm  90cm    Batéria 
BLANCO VONDA

    

   

 

Hĺbka vaničky 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/190 mm    

Nerez, 
hodvábny lesk  522 976 522 974 522 982 522 986       518 434

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom 
(otvor Ø 14 mm), sada úchytov
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BLANCO ANDANO-IF
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi
•	jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
•	moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoble-

ní a hodvábne lesklému povrchu
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integ-
rovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno 
vaničky

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Multifunkčná nerezová 
miska 

Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

 

    
235 906 230 700 227 692 227 697  

  
 

BLANCO ANDANO 340/180-IF 340/180-IF 340/340-IF 400/400-IF    
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo      

    

   

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  80cm  90cm    Batéria 
BLANCO VONDA

    

   

 

Hĺbka vaničky 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/190 mm    

Nerez, 
hodvábny lesk  522 975 522 973 522 981 522 985       518 434

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov
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BLANCO ANDANO-U
s excentrickým ovládaním
Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi
•	jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
•	moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoble-

ní a hodvábne lesklému povrchu
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integ-
rovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno 
vaničky

•	elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska 

 

    
235 906 230 700 227 697 227 692  

  
 

BLANCO ANDANO 340-U 400-U 450-U 500-U 700-U  
Materiál/farba        

      

 

cm Rozmer skrinky  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm  Batéria 
BLANCO VONDA

      

 

 

Hĺbka vaničky 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm  

Nerez, 
hodvábny lesk  522 956 522 960 522 964 522 968 522 972    518 434

              

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom 
(otvor Ø 14 mm), sada úchytov
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BLANCO ANDANO-U
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi
•	jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
•	moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoble-

ní a hodvábne lesklému povrchu
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integ-
rovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno 
vaničky

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Odkvapkávač z kvalitného 
plastu, tmavosivý

 

    
235 906 230 700 227 697 230 734  

  
 

BLANCO ANDANO 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 700-U  
Materiál/farba        

      

 

cm Rozmer skrinky  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm  80cm  Batéria 
BLANCO VONDA

      

 

 

Hĺbka vaničky 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm  

Nerez, 
hodvábny lesk  522 952 522 955 522 959 522 963 522 967 522 971   518 434

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov
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BLANCO ANDANO-U
s excentrickým ovládaním
Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi
•	jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
•	moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoble-

ní a hodvábne lesklému povrchu
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integ-
rovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno 
vaničky

•	elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska 

 

    
235 906 230 700 227 697 227 692  

  
 

BLANCO ANDANO 340/180-U 340/180-U 340/340-U 500/180-U 500/180-U 400/400-U  
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo  Vanička vľavo Vanička vpravo   

      

 

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  80cm  80cm  80cm  90cm  Batéria 
BLANCO VONDA

      

 

 

Hĺbka vaničky 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm  

Nerez, 
hodvábny lesk  522 980 522 978 522 984 522 992 522 990 522 988   518 434

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
InFino® výpusť so sitkom ovládaná tiahlom 
(otvor Ø 14 mm), sada úchytov
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BLANCO ANDANO-U
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk

Symfónia v nerezi
•	jedinečná kompozícia optických a funkčných 

elementov
•	moderný pôvab vďaka harmonickej súhre zaoble-

ní a hodvábne lesklému povrchu
•	vybavený zakrytým bočným prepadom  

C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne integ-
rovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno 
vaničky

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska 

 

    
235 906 230 700 227 697 227 692  

  
 

BLANCO ANDANO 340/180-U 340/180-U 340/340-U 500/180-U 500/180-U 400/400-U  
Materiál/farba Vanička vľavo Vanička vpravo  Vanička vľavo Vanička vpravo   

      

 

cm Rozmer skrinky  60cm  60cm  80cm  80cm  80cm  90cm  Batéria 
BLANCO VONDA

      

 

 

Hĺbka vaničky 190/130 mm 190/130 mm 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm 190 mm  

Nerez, 
hodvábny lesk  522 979 522 977 522 983 522 991 522 989 522 987   518 434

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
InFino® výpusť so sitkom, sada úchytov
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Voliteľné príslušenstvo  Odporúčaný košový systém

     
Doska na krájanie  
z čierneho satinovaného 
skla 

Držiak na príslušenstvo  
s dvomi miskami 
(dierkovaná a nedierkovaná) 

BLANCO PIONA Dávkovač 
saponátu

 BLANCO SELECT 60/3

   
224 451 224 842 515 991  518 724

 

BLANCO RONIS-U
Nerez, hodvábny lesk

Materiál/farba    Batéria
BLANCO CARENA-S

 

Nerez, hodvábny lesk 523 017    

 

chróm
bez excentrického 
ovládania

520 767
 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 170 mm

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® výpusť 
so sitkom

 

 

 

 
 

 

BLANCO RONIS-U 
bez excentrického ovládania
Nerez, hodvábny lesk
Okrúhly a výnimočný: vysokohodnotný, 
priestranný a multifunkčný
•	elegantná, veľkorysá okrúhla vanička v dokona-

lom vzhľade
•	pre zabudovanie pod pracovnú dosku, napr. 

pod žulovú pracovnú dosku alebo s IF-plochým 
okrajom pre zabudovanie do roviny s pracovnou 
doskou alebo pre zabudovanie zhora

•	precízna geometria a akcentné zaoblenia
•	veľký úžitkový priestor pre pohodlné vykonávanie 

prác a umývanie
•	 inovatívny koncept príslušenstva: čierna doska na krája-

nie zo satinovaného skla, držiak s dvomi integrovanými 
nerezovými vaničkami, ktorý možno použiť aj ako cedidlá

•	výpusť InFino® - elegantne integro-
vaná a mimoriadne jednoduchá na 
údržbu
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BLANCO UNDERLINE 
Program pod pracovnú dosku – príklady rozmiestnenia 

Individuálne plánovanie rozdielnych základných vaničiek

BLANCO ANDANO BLANCO SUPRA

60cm spodná skrinka 60cm spodná skrinka

ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Odtokové spojenie 
225 088

ANDANO 340/180-U

ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Odtokové spojenie
225 088

ANDANO 400/400-U

SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + Odtokové spojenie
225 088

SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Odtokové spojenie
225 088

SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Odtokové spojenie
225 088

70 / 80 cm spodná skrinka

80cm spodná skrinka

80cm spodná skrinka

90cm spodná skrinka

90cm spodná skrinka
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BLANCO SUPRA-IF/A
s excentrickým ovládaním
leštená nerez

Klasická séria vaničiek s IF-okrajom
•	všestranný program s veľkým množstvom kom-

binácií
•	možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej 

a prídavnej vaničky
•	elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo 

do roviny s pracovnou doskou
•	praktické voliteľné príslušenstvo

 

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Multifunkčná nerezová 

miska
Multifunkčný nerezový kôš Odkvapkávač z kvalitného 

plastu, tmavosivý
 

     
235 906 224 787 223 297 230 734  

  
 

BLANCO SUPRA 400-IF/A 500-IF/A 340/180-IF/A     
Materiál/farba        

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm     Batéria 
BLANCO CARENA

   

    

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175 mm 175/130 mm     

leštená 
nerez  523 357 523 362 523 367         520 766

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor  
Ø 14 mm), sada úchytov
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BLANCO SUPRA-IF/A
s excentrickým ovládaním
leštená nerez

Klasická séria vaničiek s IF-okrajom
•	všestranný	program	s	veľkým	množstvom	kom-

binácií
•	možnosť	vytvoriť	si	individuálnu	zostavu	základnej	
a	prídavnej	vaničky

•	elegantný	IF-okraj	pre	zabudovanie	zhora	alebo	
do	roviny	s	pracovnou	doskou

•	praktické	voliteľné	príslušenstvo

 

  
 

BLANCO SUPRA 400-IF/A 500-IF/A 340/180-IF/A     
Materiál/farba        

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm     Batéria 
BLANCO CARENA

   

    

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175 mm 175/130 mm     

leštená 
nerez  523 357 523 362 523 367         520 766

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
výpusť so sitkom ovládaná tiahlom (otvor  
Ø 14 mm), sada úchytov

 

BLANCO SUPRA-IF/A
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Klasická séria vaničiek s IF-okrajom
•	všestranný	program	s	veľkým	množstvom	kom-

binácií
•	možnosť	vytvoriť	si	individuálnu	zostavu	základnej	
a	prídavnej	vaničky

•	elegantný	IF-okraj	pre	zabudovanie	zhora	alebo	
do	roviny	s	pracovnou	doskou

•	praktické	voliteľné	príslušenstvo

 

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Multifunkčná nerezová 

miska
Multifunkčný nerezový kôš Odkvapkávač z kvalitného 

plastu, tmavosivý
 

     
235 906 224 787 223 297 230 734  

  
 

BLANCO SUPRA 400-IF/A 500-IF/A 340/180-IF/A     
Materiál/farba        

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm     Batéria 
BLANCO CARENA

   

    

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175 mm 175/130 mm     

leštená 
nerez  523 358 523 363 523 368         520 766

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
výpusť so sitkom, sada úchytov
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BLANCO SUPRA-IF
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Klasická séria vaničiek s IF-okrajom
•	všestranný program s veľkým množstvom kom-

binácií
•	možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej 

a prídavnej vaničky
•	elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo 

do roviny s pracovnou doskou
•	praktické voliteľné príslušenstvo

 

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Multifunkčná nerezová 

miska
Multifunkčný nerezový kôš Odkvapkávač z kvalitného 

plastu, tmavosivý
 

     
235 906 224 787 223 297 230 734  

  
 

BLANCO SUPRA 400-IF 500-IF 340/180-IF     
Materiál/farba        

   

    

cm Rozmer skrinky  45cm  60cm  60cm     Batéria 
BLANCO CARENA

   

    

 

Hĺbka vaničky 175 mm 175 mm 175/130 mm     

leštená 
nerez  523 356 523 361 523 366         520 766

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
výpusť so sitkom, sada úchytov
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BLANCO SUPRA-U
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod 
pracovnú dosku
•	všestranný program s veľkým množstvom kom-

binácií
•	možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej 

a prídavnej vaničky, praktické voliteľné príslušen-
stvo

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Multifunkčný nerezový kôš Odkvapkávacia vaňa s 

nerezovou vložkou
CapFlow™ kryt na výpusť  

     
235 906 223 297 513 485 517 666  

  
 

V dodávke

SUPRA 160-U a 180-U s príslušenstvom: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so 
sitkom, sada úchytov, dierkovaná nerezová 
miska

Ostatné: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so 
sitkom, sada úchytov

R60   
 

BLANCO SUPRA 160-U 180-U 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U
Materiál/farba        

       
cm Rozmer skrinky  30cm  30cm  30cm  40cm  45cm  50cm  60cm Batéria 

BLANCO CARENA-S

12

6

R60

32
2

184

31
0

160

        

Hĺbka vaničky 130 mm 130 mm 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

leštená 
nerez  518 196 518 198 518 197 518 199 518 201 518 203 518 205 520 767
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BLANCO SUPRA-U
bez excentrického ovládania
leštená nerez

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod 
pracovnú dosku
•	všestranný program s veľkým množstvom kom-

binácií
•	možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu základnej 

a prídavnej vaničky, praktické voliteľné príslušen-
stvo

•	optimálna pozícia odtoku a bočného prepadu
•	výhoda montáže: rovný okraj zabudovania

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Multifunkčný nerezový kôš Odkvapkávacia vaňa s 

nerezovou vložkou
CapFlow™ kryt na výpusť  

     
235 906 223 297 513 485 517 666  

  
 

BLANCO SUPRA 340/340-U       
Materiál/farba        

 

      

cm Rozmer skrinky  80cm       Batéria 
BLANCO CARENA-S

 

      

 

Hĺbka vaničky 175/175 mm       

leštená 
nerez  519 716             520 767

                

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
výpusť so sitkom, sada úchytov

R60   
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BLANCO SUPRA-U
s excentrickým ovládaním
leštená nerez

Klasická séria vaničiek pre zabudovanie pod 
pracovnú dosku
•	všestranný program s veľkým množstvom 

kombinácií
•	možnosť vytvoriť si individuálnu zostavu 

základnej a prídavnej vaničky, praktické voliteľné 
príslušenstvo

•	optimálna pozícia odtoku a bočného prepadu
•	výhoda montáže: rovný okraj zabudovania

Voliteľné príslušenstvo  

     
 Nerezové koľajničky Multifunkčný nerezový kôš Odkvapkávacia vaňa  

s nerezovou vložkou
CapFlow™ kryt na výpusť  

     
235 906 223 297 513 485 517 666  

  
 

V dodávke

Odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ 
výpusť so sitkom ovládaná tiahlom  
(otvor Ø 14 mm), sada úchytov

R60   
 

BLANCO SUPRA 340-U 400-U 450-U 500-U
Materiál/farba     

    
cm Rozmer skrinky  40cm  45cm  50cm  60cm Batéria 

BLANCO CARENA-S

     

Hĺbka vaničky 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

leštená 
nerez  518 200 518 202 518 204 518 206 520 767
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BLANCO YPSILON 550-U
leštená nerez
Klasická séria vaničiek pod pracovnú dosku
•	klasický dizajn pod pracovnú dosku
•	možnosť kombinácie vaničiek
•	praktické voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Kôš na riad so stojanom na 
taniere (odnímateľný)

CapFlow™ kryt na výpusť Odkvapkávacia vaňa  
s nerezovou vložkou

Odkvapkávač z kvalitného 
plastu, tmavosivý

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
507 829 517 666 513 485 230 734 520 782

 

BLANCO YPSILON 550-U
leštená nerez

Materiál/farba Vanička 
vpravo

Vanička 
vľavo

 Batéria
BLANCO CARENA-S

leštená nerez
s excentrickým ovládaním 518 211 518 212  
bez excentrického 
ovládania

518 209 518 210  

  

chróm
520 767
 

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 175/130 mm

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom 
ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada 
úchytov

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ výpusť so 
sitkom, sada úchytov

R60  
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BLANCO S-STyLE

Dobre navrhnutý štýl
BLANCO STyLE – všestranný koncept vaničiek

BLANCO A-STyLE BLANCO C-STyLE 

BLANCO Z-STyLE 

So štyrmi líniami vaničiek a celkovo 36 kombináciami vaničiek ponúka 
koncept STyLE jedinečnú rozmanitosť.

Odlišný dizajn ponúka slobodu plánovania pre všetky veľkosti vaničiek 
a typov zabudovania.

Štýl navrhovania je prehľadný a jasne rozčlenený.
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45 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky

BLANCO A-STYLE 400-IF/A BLANCO A-STYLE 500-IF/A BLANCO A-STYLE 340/180-IF/A

Hĺbka vaničky: 190 mm 190 mm 190/130 mm

523 009 523 012 523 015

BLANCO A-STYLE 400-IF BLANCO A-STYLE 500-IF BLANCO A-STYLE 340/180-IF

Hĺbka vaničky: 190 mm 190 mm 190/130 mm

523 008 523 011 523 014

BLANCO A-STYLE 400-U BLANCO A-STYLE 500-U BLANCO A-STYLE 340/180-U

Hĺbka vaničky: 190 mm 190 mm 190/130 mm

523 007 523 010 523 013

V dodávke: odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom, sada úchytov

BLANCO A-STYLE
leštená nerez
•	harmonicky navrhnutá vanička
•	zvýraznený rohový rádius a zaoblenie dna vaničky 
•	široký sortiment
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BLANCO C-STYLE 
leštená nerez
•	nádherná vanička s plynulými prechodmi 
•	10 mm rohový rádius
•	široký sortiment

45 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky

BLANCO C-STYLE 400-IF/A BLANCO C-STYLE 500-IF/A BLANCO C-STYLE 340/180-IF/A

Hĺbka vaničky: 190 mm 190 mm 190/130 mm

522 242 522 245 522 248

BLANCO C-STYLE 400-IF BLANCO C-STYLE 500-IF BLANCO C-STYLE 340/180-IF

Hĺbka vaničky: 190 mm 190 mm 190/130 mm

522 241 522 244 522 247

BLANCO C-STYLE 400-U BLANCO C-STYLE 500-U BLANCO C-STYLE 340/180-U

Hĺbka vaničky: 190 mm 190 mm 190/130 mm

522 240 522 243 522 246

V dodávke: odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom, sada úchytov
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45 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky

BLANCO S-StyLe 400-IF/A BLANCO S-StyLe 500-IF/A BLANCO S-StyLe 340/180-IF/A

Hĺbka vaničky: 175 mm 175 mm 175/130 mm

523 360 523 365 523 370

BLANCO S-StyLe 400-IF BLANCO S-StyLe 500-IF BLANCO S-StyLe 340/180-IF

Hĺbka vaničky: 175 mm 175 mm 175/130 mm

523 359 523 364 523 369

BLANCO S-StyLe 400-U BLANCO S-StyLe 500-U BLANCO S-StyLe 340/180-U

Hĺbka vaničky: 175 mm 175 mm 175/130 mm

522 237 522 238 524 275

BLANCO S-StyLe 
leštená nerez
•	klasický dizajn
•	ľahká montáž pre zabudovanie zhora alebo 

zabudovanie do roviny s pracovnou doskou 

V dodávke: odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom, sada úchytov

R60

45 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky

BLANCO Z-StyLe 400-IF/A BLANCO Z-StyLe 500-IF/A BLANCO Z-StyLe 340/180-IF/A

Hĺbka vaničky: 175 mm 175 mm 175/130 mm

522 251 522 254 522 257

BLANCO Z-StyLe 400-IF BLANCO Z-StyLe 500-IF BLANCO Z-StyLe 340/180-IF

Hĺbka vaničky: 175 mm 175 mm 175/130 mm

522 250 522 253 522 256

BLANCO Z-StyLe 400-U BLANCO Z-StyLe 500-U BLANCO Z-StyLe 340/180-U

Hĺbka vaničky: 175 mm 175 mm 175/130 mm

522 249 522 252 522 255

V dodávke: odtoková armatúra s prepadom, 3 ½‘‘ výpusť so sitkom, sada úchytov
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BLANCO Z-STYLE 
leštená nerez

Silný charekter a dôslednosť 
•	vanička	s	nulovým	rádiusom
•	široký	sortiment

45 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky 60 cm Rozmer skrinky

BLANCO Z-STYLE 400-IF/A BLANCO Z-STYLE 500-IF/A BLANCO Z-STYLE 340/180-IF/A

Hĺbka vaničky: 175	mm 175	mm 175/130	mm

522	251 522	254 522	257

BLANCO Z-STYLE 400-IF BLANCO Z-STYLE 500-IF BLANCO Z-STYLE 340/180-IF

Hĺbka vaničky: 175	mm 175	mm 175/130	mm

522	250 522	253 522	256

BLANCO Z-STYLE 400-U BLANCO Z-STYLE 500-U BLANCO Z-STYLE 340/180-U

Hĺbka vaničky: 175	mm 175	mm 175/130	mm

522	249 522	252 522	255

V	dodávke:	odtoková	armatúra	s	prepadom,	3 ½‘‘ výpusť	so	sitkom,	sada	úchytov

R0
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V prípade, že sa ETAGON nerezové koľajničky nevy-
užívajú je možné ich uložiť na seba a upratať nabok.

Poskytujú perfektný úložný priestor napr. pre 
uskladnenie pomôcok na čistenie riadu.

Hrniec možno pohodlne odložiť alebo naplniť - ruky 
tak máte stále voľné, napr. na obsluhu batérie.

Pre perfektnú prípravu na viacerých úrovniach.

Geniálne: vanička s integrovanou úrovňou
BLANCO ETAGON 500-U v SILGRANIT®-e PuraDur®

Tento nový koncept funkčných úrovní 

od firmy BLANCO z vaničky plnohod-

notný drez. Vďaka integrovanému stu-

pienku možno vaničku paralelne využívať 

na troch úrovniach: v samotnej vaničke, 

na integrovanej úrovni a na okraji vanič- 

ky - prostredníctvom premysleného 

príslušenstva a šikovných detailov.

BLANCO ETAGON je spojením funkčnosti 

a dizajnu. Vďaka elegantnému vyhotove-

niu okrajov a vaničky so zakrytým bočným 

prepadom C-overflow® a novému, inova-

tívnemu systému výpuste InFino® zušľach-

ťuje BLANCO ETAGON každú kuchyňu.

Avšak jedinečným ho robí práve systé-

mový koncept - súhra vaničkovej geo-

metrie a ETAGON koľajničiek. Kvalitné 

nerezové koľajničky dotvárajú funkčnú 

úroveň, ktorej poskytujú stabilitu. 

Možnosti využitia ETAGON koľajničiek 

spolu s perfektne zosúladeným  

BLANCO príslušenstvom alebo príslu-

šenstvom bežne používaným v domác-

nosti sú také rôznorodé, aké rozmanité 

sú nároky a zvyklosti jeho užívateľa.
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BLANCO ETAGON 500-U 
bez excentrického ovládania
SILGRANIT® PuraDur®

Geniálna: vanička s integrovanou úrovňou
•	veľkorysá etážová vanička s funkčnosťou umýva-

cieho centra
•	integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú 

úroveň
•	inovatívny systémový koncept s všestranne využi-

teľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
•	kvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepa-

dom C-overflow® a výpusťou InFino® - elegantne 
integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

•	vhodná pre zabudovanie pod pracovnú dosku 
obzvlášť v kombinácii s pracovnými doskami  
z ušľachtilých materiálov

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Dve ETAGON nerezové 
koľajničky 

Kompozitná doska na 
krájanie z jaseňa

Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska 

BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 230 700 227 697 227 689 518 726

 

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO PANERA-S

 

antracit 522 227    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

 

sivá skala 522 228    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

 

hliníková metalíza 522 229    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

 

perlovo sivá 522 230    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

 

biela 522 231    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

 

jasmín 522 232    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

 

šampáň 522 233    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

 

tartufo 522 234    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

 

muškát 522 235    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

 

káva 522 236    

 

leštená nerez 
521 547 bez excentrického 

ovládania

60 cm  
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 200 mm

 

V dodávke

Dve ETAGON nerezové koľajničky, 
odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® výpusť 
so sitkom
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BLANCO SUBLINE 
Elegantný program vaničiek zabudovateľných pod pracovnú dosku alebo 

do roviny s pracovnou doskou

BLANCO SUBLINE, funkčný program

vaničiek z materiálu SILGRANIT® pre zabu-

dovanie pod pracovnú dosku a do roviny  

s pracovnou doskou zahŕňa jedno- a dvoj-

vaničky rôznych veľkostí. Úzke len 10 mm 

zaoblenia umožňujú maximálne využitie 

objemu vaničky. Mnohostranné príslušen-

stvo rozširuje funkčnosť drezu.

BLANCO SUBLINE vaničky v keramickom

prevedení pre zabudovanie pod pracovnú

dosku majú nadčasový, elegantný dizajn.

Pre tento materiál obzvlášť malé zaoblenia

vaničky, len 18 mm, dodávajú tejto sérii

moderný vzhľad.

Rozsiahly program vaničiek BLANCO SUBLINE 
zo SILGRANIT® PuraDur® poskytuje nespočetné 
možnosti plánovania.

SUBLINE-vaničky pod pracovnú dosku v keramike 
– čisté línie, elegantný vzhľad.

SILGRANIT® PuraDur® 
 zabudovanie pod pracovnú dosku 

Keramika PuraPlus®

zabudovanie pod pracovnú dosku

SILGRANIT® PuraDur® zabudovanie 
do roviny s pracovnou doskou

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 230 700 227 697 227 689 512 471

  
 

BLANCO SUBLINE 160-U 320-U 400-U 500-U 700-U 800-U  
Materiál/farba        

      

 

cm Rozmer skrinky  30cm  40cm  50cm  60cm  80cm  90cm  Batéria 
BLANCO LINEE-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 220 mm  

antracit  523 396 523 406 523 422 523 432 523 442   523 141   518 443

sivá skala  523 397 523 407 523 423 523 433 523 443 523 142   518 804

hliníková 
metalíza  523 398 523 408 523 424 523 434 523 444 523 143   518 439

perlovo sivá  523 399 523 409 523 425 523 435 523 445 523 144   520 745

biela  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

šampáň  523 402 523 412 523 428 523 438 523 448 523 147 518 443

tartufo  523 403 523 414 523 429 523 439 523 449 523 148   518 446

muškát  523 404 523 413 523 430 523 440 523 450 523 149   521 705

káva  523 405 523 415 523 431 523 441 523 451 523 150   518 445

 

V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Pre kombináciu dvoch jednovaničiek je potrebné separátne objednať odtokové prepojenie.
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BLANCO SUBLINE-U
SILGRANIT® PuraDur®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku  
v SILGRANIT®-ovom prevedení
•	dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku
•	nadčasovo elegantá, rovnomerne tvarovaná 

vanička
•	kompletný systém pre všestranné plánovanie  

s veľkými a malými vaničkami
•	vysokokvalitné vybavenie s prepadom 

C-overflow® a odtokovou výpusťou - InFino® - 
elegantne intregrovaná s ľahkou údržbou

•	praktické voliteľné prísluštenstvo

 

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná nerezová 
miska 

BLANCO SOLON-IF

    
235 906 230 700 227 697 227 689 512 471

  
 

BLANCO SUBLINE 160-U 320-U 400-U 500-U 700-U 800-U  
Materiál/farba        

      

 

cm Rozmer skrinky  30cm  40cm  50cm  60cm  80cm  90cm  Batéria 
BLANCO LINEE-S

      

 

 

Hĺbka vaničky 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 220 mm  

antracit  523 396 523 406 523 422 523 432 523 442   523 141   518 443

sivá skala  523 397 523 407 523 423 523 433 523 443 523 142   518 804

hliníková 
metalíza  523 398 523 408 523 424 523 434 523 444 523 143   518 439

perlovo sivá  523 399 523 409 523 425 523 435 523 445 523 144   520 745

biela  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

šampáň  523 402 523 412 523 428 523 438 523 448 523 147 518 443

tartufo  523 403 523 414 523 429 523 439 523 449 523 148   518 446

muškát  523 404 523 413 523 430 523 440 523 450 523 149   521 705

káva  523 405 523 415 523 431 523 441 523 451 523 150   518 445

 

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® výpusť 
so sitkom, sada úchytov

   
 

V dodávke je ku každej vaničke obsiahnutá príslušná odtoková armatúra. Pre kombináciu dvoch jednovaničiek je potrebné separátne objednať odtokové prepojenie.
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BLANCO SUBLINE-U
bez excentrického ovládania 
SILGRANIT® PuraDur®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku  
v SILGRANIT®-ovom prevedení - s integrovanou 
funkčnou rovinou
•	drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké 

požiadavky
•	nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
•	2 v 1: komfort a funkcia na dvoch úrovniach
•	s integrovanou funkčnou rovinou na odkladanie  

a odkvapkávanie
•	multifunkčný nerezový košík perfektne zladený  

k funkčnej rovine

V dodávke Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
Multifunkčný nerezový kôš  Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

BLANCO SOLON-IF

* (700-U Level)
   
235 906 230 700 227 697 512 471

  
 

BLANCO SUBLINE 700-U Level* 700-U Level 340/160-U 340/160-U 350/350-U 480/320-U 430/270-U
Materiál/farba   Vanička vľavo Vanička vpravo  Vanička vľavo  

       
cm Rozmer skrinky  80cm  80cm  90x90cm 

60cm
 90x90cm 

60cm
 80cm  90cm 80cm Batéria 

BLANCO LINEE-S

        

Hĺbka vaničky 200/140 mm 200/140 mm 190/130 mm 190/130 mm 200/200 mm 200/200 mm 200/200 mm

antracit  523 452 523 538 523 548 523 558 523 574 523 584 523 151 518 438

sivá skala  523 453 523 539 523 549 523 559 523 575 523 585 523 152 518 804

hliníková 
metalíza  523 454 523 540 523 550 523 560 523 576 523 586 523 153 518 439

perlovo sivá  523 455 523 541 523 551 523 561 523 577 523 587 523 154 520 745

biela  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

šampáň  523 458 523 544 523 554 523 564 523 580 523 590 523 157 518 443

tartufo  523 459 523 545 523 556 523 565 523 581 523 591 523 158 518 446

muškát  523 460 523 546 523 555 523 566 523 582 523 592 523 159 521 705

káva  523 461 523 547 523 557 523 567 523 583 523 593 523 160 518 445

                

V dodávke

SUBLINE 700-U Level*: Multifunkčný nere-
zový kôš, odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® 
výpusť so sitkom, sada úchytov 

SUBLINE 700-U Level: Odtoková armatúra, 
3 ½‘‘ InFino® výpusť so sitkom, sada 
úchytov 

SUBLINE 340/160-U, 350/350-U, 
480/320-U, 430/270-U: Odtoková 
armatúra s prepadom, dve 3 ½‘‘ InFino® 
výpuste so sitkami, sada úchytov
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BLANCO SUBLINE-U 
bez excentrického ovládania
Keramika PuraPlus®

Dizajnová línia pre drezy pod pracovnú dosku  
v keramike PuraPlus®

•	maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej  
výrobnej a montážnej technike

•	žiadna dodatočná námaha pri montáži
•	vysoký komfort ošetrenia v keramike
•	nadčasovo elegantná, rovná vaničková geometria
•	výpusť InFino® - elegantne integrovaná  

a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Voliteľné príslušenstvo  

     
Doska na krájanie  
z masívneho buka

Sklenená doska na krájanie 
- strieborná 

Multifunkčná miska Mriežka do vaničky  

    
514 544 227 699 514 542 234 795  

V dodávke je ku kadej vanike obsiahnutá prísluná odtoková armatúra. Pre kombináciu dvoch jednovaničiek je potrebné separátne objednať odtokové prepojenie. 
 

BLANCO SUBLINE 350/150-U 375-U 500-U     
Materiál/farba Vanička vľavo       

   

    

cm Rozmer skrinky  60cm  45cm  60cm     Batéria 
BLANCO LINUS-S

   

    

 

Hĺbka vaničky 185/130 mm 185 mm 200 mm     

čierna  523 747 523 732 523 740         516 708

bazalt  523 746 523 731 523 739         517 643

hliníková 
šedá  523 745 523 730 523 738         516 709

krištáľovo 
biela, lesklá  523 741 523 726 523 733         516 710

biela, matná  523 743 523 728 523 735         516 711

magnólia, 
lesklá  523 742 523 727 523 734         519 750

jasmín  523 744 523 729 523 736         516 712

                

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® výpusť 
so sitkom, sada úchytov

SUBLINE 350/150-U: 
Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ a 1 ½‘‘ InFino® 
výpusť so sitkom, sada úchytov

R18    
PuraPlus® – povrch  
s výnimočným čistiacim 
komfortom
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90 cm spodná skrinka

SILGRANIT® PuraDur® Keramika

120 cm spodná skrinka

120 cm spodná skrinka

100 cm spodná skrinka90 cm spodná skrinka

120 cm spodná skrinka100 cm spodná skrinka

60 cm spodná skrinka 70 cm spodná skrinka

80 cm spodná skrinka 80 cm spodná skrinka

+ +
Odtokové
spojenie
225 088

Odtokové
spojenie
225 088

Odtokové
spojenie
225 088

Odtokové
spojenie
225 088

Odtokové
spojenie
225 088

Odtokové
spojenie
225 088

Odtokové
spojenie
225 088

Odtokové
spojenie
225 088

Odtokové
spojenie
225 088

Odtokové
spojenie
225 088 

Odtokové
spojenie
225 088

SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

+ +

SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

Pripomienky ku keramike:
 − hĺbka vyvŕtaného otvoru min. 13 mm
 − najmenšia hrúbka pracovnej dosky: 25 mm
 − maximálne vyčnievajúca plocha: 5 mm

BLANCO SUBLINE program pod pracovnú
dosku – príklady rozmiestnenia
Individuálne plánovanie rozdielnych základných vaničiek 
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BLANCO SUBLINE SteelFrame 
Najkrajšie spojenie nereze a materiálu SILGRANIT® 

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

svojim výnimočným vzhľadom spája 

estetickú funkčnosť a individualitu.

Jedinečná kombinácia kamenne  

hodvábneho SILGRANIT® PuraDur®  

a plochého a ušlachtilého nerezového 

okraja. 

Inovatívny drez je správnou voľbou  

v kombinácii s keramickými varnými  

platňami, rúrou na pečenie a ďalšími 

kuchynskými elementmi.

Nové varianty s integrovaným priestorom 

pre batériu umožňujú zabudovanie batérie 

priamo do drezu.

Filigránsky IF-plochý okraj z nereze je nadčasovo 
elegantný, v optike do roviny s pracovnou doskou 
a vhodný najmä pre zabudovanie do laminátových 
pracovných dosiek. 

Rovná a objemová línia vaničiek vám umožní 
efektívnu a pohodlnú prácu. Príslušenstvo ako 
inovatívna doska na krájanie z jaseňa rozširuje 
funkčnosť BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame. 

Okrem antracitovej farby je k dispozícii SUBLINE 
SteelFrame model aj v bielej farbe pre hamornický 
vzhľad svetlej kuchyne. 
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BLANCO SUBLINE 500-IF/A  
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

Elegantný SILGRANIT® orámovaný nerezou
•	inovatívny,	jedinečný	mix	materiálov	-	nerez		
a	SILGRANIT®

•	nadčasový,	elegantný	tvar	vaničky	s	filigránskym	
IF-plochým	okrajom

•	elegantne	integrovaný	priestor	pre	batériu	-		
potrebný	len	jeden	výrez	do	pracovnej	dosky

•	pri	zabudovaní	zhora	vhodný	obzvlášť	pre	laminá-
tové	pracovné	dosky

•	elegantný	a	hygienický:	zakrytý	bočný	prepad	
C-overflow®

•	voliteľné	príslušenstvo:	kompozitná	doska	na	
krájanie	v	prevedení	jaseň,	multifunkčná	miska		
a	odkvapkávač

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Multifunkčná nerezová 
miska 

Mriežka do vaničky BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
235 906 230 700 227 689 234 795 520 782

 

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Otvory sú vyvŕtané

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® výpusť 
s tiahlom

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® výpusť 
so sitkom, sada úchytov

 

 

 

 
 

 

BLANCO SUBLINE 500-IF/A 
SteelFrame

Materiál/farba    Batéria
BLANCO LINEE-S

 

antracit

 

nerez, hodvábne 
matná
517 593 

s excentrickým ovládaním 524 111    
bez excentrického 
ovládania

524 113    

 

biela

 

nerez, hodvábne 
matná
517 593 

s excentrickým ovládaním 524 112    
bez excentrického 
ovládania

524 114    

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Multifunkčná nerezová 
miska 

Mriežka do vaničky BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
235 906 230 700 227 689 234 795 520 782

 

BLANCO SUBLINE 500-IF 
SteelFrame SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO LINEE-S

 

antracit

 

nerez, hodvábne 
matná
517 593 

s excentrickým ovládaním 524 108    
bez excentrického 
ovládania

524 107    

 

biela

 

nerez, hodvábne 
matná
517 593 

s excentrickým ovládaním 524 109    
bez excentrického 
ovládania

524 110    
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BLANCO SUBLINE 500-IF 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

Elegantný SILGRANIT® orámovaný nerezou
•	inovatívny, jedinečný mix materiálov - nerez a 

SILGRANIT®

•	nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek  
s filigránskym IF-plochým okrajom

•	zabudovanie zhora - vhodný najmä do lamináto-
vých pracovných dosiek

•	zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou  
z kameňa alebo skla

•	opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým 
varným doskám

•	elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad 
C-overflow®

•	voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z jase-
ňa, multifunkčná miska a odkvapkávač

Voliteľné príslušenstvo Odporúčaný košový systém

     
 Nerezové koľajničky Kompozitná doska na 

krájanie z jaseňa
Multifunkčná nerezová 
miska 

Mriežka do vaničky BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
235 906 230 700 227 689 234 795 520 782

 

BLANCO SUBLINE 500-IF 
SteelFrame SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/farba    Batéria
BLANCO LINEE-S

 

antracit

 

nerez, hodvábne 
matná
517 593 

s excentrickým ovládaním 524 108    
bez excentrického 
ovládania

524 107    

 

biela

 

nerez, hodvábne 
matná
517 593 

s excentrickým ovládaním 524 109    
bez excentrického 
ovládania

524 110    

60 cm 
Rozmer skrinky

Hĺbka vaničky: 190 mm

Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 
15 mm, priestor musí byť prerezaný  
v dolnej časti k prepadu.

V dodávke

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® výpusť 
so sitkom ovládaná tiahlom  
(otvor Ø 14 mm), sada úchytov

Odtoková armatúra, 3 ½‘‘ InFino® výpusť 
so sitkom, sada úchytov
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Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou 
Elegantné riešenie pre najvyššie nároky

Pri zabudovaní do roviny tvoria drez a pra-

covná doska funkčne perfektnú jednotku 

- bez rušivých hrán.

Toto umožňuje ideálne čistenie pracovnej

dosky jednoduchým zotretím napr. vody

alebo omrviniek do drezu. Vďaka plynulému

prepojeniu drezu a pracovnej dosky sa

rozširuje pracovná oblasť okolo drezu.

Okrem funkčných výhod plochého zabudo-

vania stojí v popredí čistý dizajn. Drezy  

k zabudovaniu do roviny s pracovnou  

doskou sa dajú obzvlášť perfektne integro-

vať do moderných kuchýň. Toto platí aj  

o modeloch s IF-plochým okrajom.

BLANCO DIVON II 45 S-IF ponúka dve
možnosti zabudovania: do roviny s pracovnou
doskou alebo zabudovanie zhora na
pracovnú dosku v takmer plochej optike.

Praktické a hygienické: perfektná údržba  
pracovnej dosky vďaka jednoduchému zotretiu 
do drezu.

IF-plochý okraj:
•	 jeden model, dve možnosti zabudovania
•	 zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
•	  zabudovanie zhora na pracovnú dosku  

(bezpečná a rýchla montáž)

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou: 
optická jednota drezu a pracovnej dosky bez 
rušivých hrán - harmonické a nadčasové.

Montáž zdola: skoro bezstupňovité zabudovanie
zdola pre modernú a elegantnú optiku.
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Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou 
doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

M
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l /
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d
el

N
a
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F
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b
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SILGRANIT® PuraDur®

antracit sivá skala
hliníková
metalíza

biela jasmín káva

BLANCO ALAROS 6 S-F 

prísl. čierne

prísl. biele

92

92

523 634

523 640

523 639

523 645

523 635

523 641

523 636

523 642

523 637

523 643

523 638

523 644

BLANCO AXIA III 45 S-F 

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

98

98

523 193

523 199

523 194

523 200

523 195

523 201

523 196

523 202

523 197

523 203

523 198

523 204

BLANCO AXIA III 5 S-F 

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

99

99

523 225

523 231

523 226

523 232

523 227

523 233

523 228

523 234

523 229

523 235

523 230

523 236

BLANCO AXIA III 6 S-F 

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

100

100

523 483

523 489

523 484

523 490

523 485

523 491

523 486

523 492

523 487

523 493

523 488

523 494

BLANCO AXIA III XL 6 S-F 

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

101

101

523 520

523 526

523 521

523 527

523 522

523 528

523 523

523 529

523 524

523 530

523 525

523 531

BLANCODELTA II-F 102 523 670 523 671 523 672 523 673 523 674 523 675

BLANCO ZENAR 45 S-F 

vanička vľavo

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

bez príslušenstva 

103

103

104

523 800

523 789

523 811

523 801

523 792

523 813

523 803

523 794

523 815

523 804

523 795

523 816

523 806

523 797

523 817

523 807

523 799

523 818

BLANCO ZENAR 45 S-F 

vanička vpravo

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

bez príslušenstva 

103

103

104

523 825

523 819

523 832 

523 826

523 820

523 833

523 827

523 821

523 834

523 828

523 822

523 836

523 830

523 823

523 837

523 831

523 824

523 839

Tiahlo je súčasťou dodávky pri všetkých SILGRANIT®-F modeloch.
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Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou 
doskou alebo na pracovnú dosku (IF)
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F
ar

b
y

SILGRANIT® PuraDur®

antracit sivá skala
hliníková
metalíza

biela jasmín káva

BLANCO ZENAR 5 S-F 

vanička vpravo

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

bez príslušenstva  

105

105

106

523 866

523 858

523 873

523 867

523 860

523 874

523 868

523 862

523 875

523 869

523 863

523 876

523 870

523 864

523 877

523 871

523 865

523 878

BLANCO ZENAR XL 6 S-F 

vanička vpravo

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

bez príslušenstva  

109

109

110

523 894

523 884

523 902

523 895

523 886

523 903

523 897

523 888

523 904

523 898

523 889

523 905

523 900

523 891

523 906

523 901

523 892

523 908

BLANCO ZENAR XL 6 S-F 

vanička vľavo

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

bez príslušenstva  

109

109

110

523 916

523 909

523 924

523 917

523 910

523 926

523 919

523 911

523 928

523 920

523 912

523 929

523 921

523 913

523 931

523 922

523 915

523 933

BLANCO ZENAR XL 6 S-F 

SteamerPlus

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

112

112

524 082

524 098

524 083

524 099

524 084

524 100

524 085

524 101

524 087

524 102

524 097

524 103

BLANCO ELON XL 6 S-F 123 519 510 519 511 519 512 519 513 519 514 519 517

BLANCO METRA 45 S-F 120 519 081 519 086 519 082 519 083 519 084 519 088

BLANCO METRA 5 S-F 120 519 097 519 102 519 098 519 099 519 100 519 104

BLANCO METRA 6-F 120 519 134 - 519 135 - - -

BLANCO METRA 6 S-F 119 519 113 519 118 519 114 519 115 519 116 519 120

BLANCO METRA XL 6 S-F 120 519 150 518 883 519 151 516 522 516 523 519 157

Tiahlo je súčasťou dodávky pri všetkých SILGRANIT®-F modeloch.
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SILGRANIT® PuraDur®

antracit sivá skala
hliníková
metalíza

biela jasmín káva

BLANCO DALAGO 45-F 133 517 166 518 847 517 167 517 169 517 658 517 171

BLANCO DALAGO 5-F 133 518 530 518 849 518 531 518 532 518 533 518 536

BLANCO DALAGO 6-F 133 514 773 518 851 514 770 514 771 517 657 515 095

BLANCO DALAGO 8-F 133 516 639 518 853 516 640 516 644 517 656 516 645

BLANCO SUBLINE 320-F 237 523 416 523 417 523 418 523 419 523 420 523 421

BLANCO SUBLINE 400-F 237 523 475 523 495 523 496 523 497 523 498 523 499

BLANCO SUBLINE 500-F 237 523 532 523 533 523 534 523 535 523 536 523 537

BLANCO SUBLINE 340/160-F 237 523 568 523 569 523 570 523 571 523 572 523 573

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou 
doskou alebo na pracovnú dosku (IF)
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Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou 
doskou alebo na pracovnú dosku (IF)

M
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N
a
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F
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b
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SILGRANIT® PuraDur®

antracit sivá skala
hliníková
metalíza

biela jasmín káva

BLANCO ZENAR 5 S-F 

vanička vpravo

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

bez príslušenstva  

105

105

106

523 866

523 858

523 873

523 867

523 860

523 874

523 868

523 862

523 875

523 869

523 863

523 876

523 870

523 864

523 877

523 871

523 865

523 878

BLANCO ZENAR XL 6 S-F 

vanička vpravo

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

bez príslušenstva  

109

109

110

523 894

523 884

523 902

523 895

523 886

523 903

523 897

523 888

523 904

523 898

523 889

523 905

523 900

523 891

523 906

523 901

523 892

523 908

BLANCO ZENAR XL 6 S-F 

vanička vľavo

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

bez príslušenstva  

109

109

110

523 916

523 909

523 924

523 917

523 910

523 926

523 919

523 911

523 928

523 920

523 912

523 929

523 921

523 913

523 931

523 922

523 915

523 933

BLANCO ZENAR XL 6 S-F 

SteamerPlus

s drevenou doskou

so sklenenou doskou

112

112

524 082

524 098

524 083

524 099

524 084

524 100

524 085

524 101

524 087

524 102

524 097

524 103

BLANCO ELON XL 6 S-F 123 519 510 519 511 519 512 519 513 519 514 519 517

BLANCO METRA 45 S-F 120 519 081 519 086 519 082 519 083 519 084 519 088

BLANCO METRA 5 S-F 120 519 097 519 102 519 098 519 099 519 100 519 104

BLANCO METRA 6-F 120 519 134 - 519 135 - - -

BLANCO METRA 6 S-F 119 519 113 519 118 519 114 519 115 519 116 519 120

BLANCO METRA XL 6 S-F 120 519 150 518 883 519 151 516 522 516 523 519 157

Tiahlo je súčasťou dodávky pri všetkých SILGRANIT®-F modeloch.
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SILGRANIT® PuraDur®

antracit sivá skala
hliníková
metalíza

biela jasmín káva

BLANCO DALAGO 45-F 133 517 166 518 847 517 167 517 169 517 658 517 171

BLANCO DALAGO 5-F 133 518 530 518 849 518 531 518 532 518 533 518 536

BLANCO DALAGO 6-F 133 514 773 518 851 514 770 514 771 517 657 515 095

BLANCO DALAGO 8-F 133 516 639 518 853 516 640 516 644 517 656 516 645

BLANCO SUBLINE 320-F 237 523 416 523 417 523 418 523 419 523 420 523 421

BLANCO SUBLINE 400-F 237 523 475 523 495 523 496 523 497 523 498 523 499

BLANCO SUBLINE 500-F 237 523 532 523 533 523 534 523 535 523 536 523 537

BLANCO SUBLINE 340/160-F 237 523 568 523 569 523 570 523 571 523 572 523 573

Drezy pre zabudovanie do roviny s pracovnou 
doskou alebo na pracovnú dosku (IF)
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BLANCO UNDERLINE - modely
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A

Nerez

 = Voliteľné príslušenstvo       
	=  Voliteľné príslušenstvo (vhodné nie na vaničku,  

ale do vaničky)       
	= v dodávke




	= nie je vhodné pre ANDANO/ETAGON IF/A

Doska na krájanie z masívneho 
jaseňa 424 x 240 mm

230 700 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Sklenená doska na krájanie -
strieborná

227 697
	 	 	 	 	 	 	 	 



	 



	 



	 	 



	 



Funkčná nerezová miska

 227 692 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Multifunkčný nerezový kôš

223 297 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Koš na riad so stojanom na taniere
(odnímateľný) z nerezu 18/10

507 829

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Odkvapkávač z kvalitného plastu,  
tmavosivý

230 734
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
ako pracovná doska a podložka pre kôš na
riad (obj. č. 513 729)
513 485

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Nerezové koľajničky

235 906 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

BL
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 34
0/3
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Multifunkčná nerezová miska 

231 396
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IF/
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/A
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40

/1
80

-IF
/-I

F/A

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Multifunkčná nerezová miska

224 787

Príslušenstvo pre BLANCO UNDERLINE drezy pod
pracovnú dosku
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BLANCO UNDERLINE - modely
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SILGRANIT® PuraDur® Keramika

 = Voliteľné príslušenstvo       
	=  Voliteľné príslušenstvo (vhodné nie na vaničku,  

ale do vaničky)       
	= v dodávke




	= nie jej vhodné pre ANDANO/ETAGON IF/A

Doska na krájanie z masívneho 
jaseňa 424 x 240 mm

230 700 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Sklenená doska na krájanie -
strieborná

227 697
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Doska na krájanie  
z masívneho buku 
514 544

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Sklenená doska na krájanie -
strieborná
227 699

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Multifunkčná nerezová miska

227 689
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Multifunkčná nerezová miska

514 542 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Multifunkčný nerezový kôš

223 297 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Koš na riad so stojanom na taniere
(odnímateľný) z nerezu 18/10

507 829

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Odkvapkávač z kvalitného plastu,  
tmavosivý

230 734
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
ako pracovná doska a podložka pre kôš na
riad (obj. č. 513 729)
513 485

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Mriežka do vaničky 

234 795
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Nerezové koľajničky
235 906
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Príslušenstvo pre BLANCO UNDERLINE drezy pod
pracovnú dosku
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BLANCO kuchynské batérie 
Estetika a funkčnosť vo všetkých aspektoch

CERT

Certifikovaná kvalita

BLANCO batérie sú v plnom rozsahu 

testované a certifikované. Ponúkajú tak 

jeden z najvyšších štandardov, ktoré sú  

v súčasnosti na trhu k dispozícii. 

Perfektné zladenie

Drez a batéria su perfektne farebne 

zladené. Prevedenie batérie je optimál-

ne prispôsobné akémukoľvek povrchu 

BLANCO drezov.

Vynikajúci dizajn

Cit pre ideálne tvary robí dizajn BLANCO 

batérií aktuálnym aj v budúcnosti. Viackrát 

ocenený dizajn je pastvou pre oči v každej 

kuchyni. 

Vysokokvalitné komponenty

Všetky komponenty BLANCO batérií sú 

vyrobené z kvalitných materiálov  

a zohľadňujú najnovší vývoj materiálov  

a technológií. 

Pohodlné ovládanie

Ľahká, precízna mechanika sa stará 

o väčšie pohodlie pri každodennom 

používaní, o jednoduchú obsluhu a dlhú 

životnosť.  

Osvedčené komponenty

BLANCO batérie podliehajú prísnym 

testom, a preto ponúkajú maximálnu bez-

pečnost z hľadiska zdravia. Komponenty, 

ktoré vedú vodu, sú testované  

a certifikované. 

Keramické tesnenia a kartuš

Keramické tesnenia používané v kartu-

šiach BLANCO, majú dlhú životnosť  

a presvedčia ľahkosťou chodu pri otváraní 

a zatváraní ventilov. 

Spätný ventil

Integrovaný spätný ventil zabraňuje 

spätnému toku vody do vodovodného 

potrubia.

Sitko pre rohový ventil

BLANCO ochranné sitko pre rohový ventil 

chráni batériu pred znečistením a poško-

dením. Zaisťuje bezporuchovú prevádzku 

a dlhú životnosť batérie. 
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BLANCO ACTIS S. 307 • • • •  • •
BLANCO ACTIS-S S. 306 • • • • • •

BLANCO ALTA S. 287 • • •  •  

BLANCO ALTA Compact S. 290 • • • •  • • •
BLANCO ALTA-S Compact S. 288 • • • • • • •
BLANCO ALTA-S Compact Vario S. 289 • • •

BLANCO ALTA-F Compact S. 341 • • •   •
BLANCO ALTA-S-F Compact S. 341 • • • •

BLANCO AMBIS S. 278 • • •
BLANCO AMBIS-S S. 279 • • •

BLANCO ANTAS S. 317 • • • • •
BLANCO ANTAS-S S. 315 - 316 • • • •  • •

BLANCO AVONA S. 295 • • • •
BLANCO AVONA-S S. 294 • • • •

BLANCO BRAVON S. 323 • • • •
BLANCO BRAVON-S S. 323 • • • •

BLANCO CANDOR S. 280 • • •
BLANCO CANDOR-S S. 280 • •  •

BLANCO CARENA S. 299 • • • • 
BLANCO CARENA-S S. 298 • • •
BLANCO CARENA-S Vario S. 297 • • • •

BLANCO CATRIS-S S. 301 • • •   

BLANCO CORESSA-F S. 343 • • •   •

INDIVIDUAL MODERN CLASSICPROFESSIONAL SPECIAL
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BLANCOCULINA-S S. 265 • • • •

BLANCOCULINA-S Duo S. 266 • • • • •

BLANCOCULINA-S mini S. 267 • • • •  

BLANCO DARAS S. 331 • • • • •
BLANCO DARAS-S S. 330 • • • • •

BLANCO DARAS-F S. 346 • • •  •
BLANCO DARAS-S-F S. 346 • • • •

BLANCO ELOSCOPE-F II S. 337 • • •  •

BLANCO FELISA S. 293 • • •  • • 
BLANCO FELISA-S S. 292 • • • • •

BLANCO FILO S. 313 • • • •
BLANCO FILO-S S. 312 • • • • •

BLANCO FINESS S. 314 • • • •

BLANCO FONTAS II S. 334 • • • •  •

BLANCO JETA S. 320 • • •  •

BLANCO JURENA S. 296 • • •  
BLANCO JURENA-S S. 296 • • •

INDIVIDUAL MODERN CLASSICPROFESSIONAL SPECIAL
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BLANCO KANO S. 318 • • •  
BLANCO KANO-S S. 318 • • •

BLANCO LANORA S. 281 • • •  
BLANCO LANORA-S S. 281 • • •

BLANCO LARESSA-F S. 342  •  • •  • •

BLANCO LEVOS-S S. 272 • • • • •

BLANCO LINEE S. 273 • • • • •  
BLANCO LINEE-S S. 274 • • • • • •

BLANCO LINUS S. 286 • • • • • • •
BLANCO LINUS-S S. 282 - 285 • • • • • • • • • • • •
BLANCO LINUS-S Vario S. 282 • • •

BLANCO LINUS-F S. 340 • • • • •
BLANCO LINUS-S-F S. 340 • • • • •

BLANCO LIVIA-S S. 291 • • • • •

BLANCO MASTER-S Semi-Profi S. 268 • • • •

BLANCO MIDA S. 325 • • • •
BLANCO MIDA-S S. 324 • • • •

BLANCO MILA S. 326 • • •
BLANCO MILA-S S. 326 • • • •

BLANCO MILI S. 327 • • • •

INDIVIDUAL MODERN CLASSICPROFESSIONAL SPECIAL



254
INDIVIDUAL MODERN CLASSICPROFESSIONAL SPECIAL

Rýchly prehľad kuchynských batérií

Ba
té

rie
 -

 s
eg

m
en

t

Model baterii tla
ko

vá

be
zt

la
ko

vá
 

kl
as

ic
ká

 v
ýp

us
ť

sp
rš

ka

Povrchy Funkcie

Galvanické PVD
Masívne 
nerezové

Farby

in
te

g.
 e

xc
en

t. 
ov

lád
an

ie

za
bu

do
va

ni
e 

pr
ed

 o
kn

o 

uz
at

vá
ra

cí
 v

en
til

 

pá
ka

 v
ľa

vo

ch
ró

m

m
at

ný
 c

hr
óm

im
itá

ci
a 

ne
re

z

le
št

en
á 

m
os

ad
z

m
an

ga
n

im
itá

ci
a 

ne
re

z 
Ul

tra
Re

si
st

ne
re

z, 
leš

te
ná

ne
re

z, 
ho

dv
. l

es
k.

ne
re

z, 
ho

dv
. m

at
.

SI
LG

RA
NI

T®
-L

oo
k

Ke
ra

m
ik

a-
Lo

ok

bi
el

y 
le

sk
/c

hr
óm

či
er

na
 m

at
ná

bi
el

a 
m

at
ná

BLANCO NEA S. 303 • • • • •
BLANCO NEA-S S. 302 • • • • •

BLANCO NOTIS S. 305 • • • •
BLANCO NOTIS-S S. 304 • • • •

BLANCOORION S. 319 • • • •
BLANCOORION-S S. 319 • • •

BLANCOORION-F S. 345 • • • • •
BLANCOORION-S-F S. 345 • • • • •

BLANCO PANERA-S S. 300 • • •

BLANCO PERISCOPE-S-F II S. 339 • • • •

BLANCO QUADRIS-S S. 271 • • • • •

BLANCO QUATURA S. 269 • • •
BLANCO QUATURA-S S. 269 • • •

BLANCO RODALIS S. 270 • • •

BLANCO SOLENTA-S S. 264 • • • •

BLANCO SOLENTA-S Senso • • • • •
S. 262 - 263

BLANCO SORA S. 335 • • • •
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Rýchly prehľad kuchynských batérií
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BLANCO TERA S. 332 • • • •

BLANCO TIVO S. 309 • • • • •
BLANCO TIVO-S S. 308 • • • • •

BLANCO TIVO-F S. 344 • • • •
BLANCO TIVO-S-F S. 344 • • • •

BLANCO TRADON S. 332 • • • •

BLANCO TRIMA S. 335 • • •

BLANCO VITIS S. 329 • • • •
BLANCO VITIS-S S. 328 • • • •

BLANCO VONDA S. 277 • • • •

BLANCO VONDA Control S. 277 • • • • •

BLANCOWEGA S. 322 • • • • •
BLANCOWEGA-S S. 321 • • • • •

BLANCO YOVIS S. 276 • • •
BLANCO YOVIS-S S. 275 • • • •

BLANCO ZENOS S. 311 • • • • •
BLANCO ZENOS-S S. 310 • • • • •
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BLANCO kuchynské batérie
Novinky, ktoré vás očaria

BLANCO AMBIS-S, leštená nerezBLANCO NOTIS-S, biela/chróm

BLANCO LANORA-S, leštená nerezBLANCO CANDOR-S, leštená nerez

Vyvážený sortiment šírky a hĺbky BLANCO 

kuchynských batérií nenechá žiadného 

zákaznika chladným. Všestranný dizajn a 

vždy nové tvary ponúkajú optimálny výber. 

Kuchynské batérie z nehrdzavejúcej ocele 

tak každý deň inšpirujú svojou eleganciou 

a presným spracovaním.

Mimoriadny komfort a rozšírený akčný 

rádius ponúkajú modely so sprškou; nový 

koncept ovládania pomocou senzoru, 

ktorý ponúka BLANCO SOLENTA-S Senso 

vás očarí modernou technológiou a so-

fistikovanou funkčnosťou. Vysokokvalitné 

komponenty zabezpečujú hladký chod a 

životnosť batérií.  
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Ponuka pre každého
Atraktívny povrch - v perfektnom súlade s drezom

Povrchová úprava imitácia nerez UltraResist bola vyvinutá metódou pôsobenia pary vo vákuu spolu s kvalitnými nerezovými 

časticami (PVD technológia); je extrémne tvrdá a odolná proti oxidácii. Harmonický vzhľad batérie z leštenej nerezi zacho-

váva svoju pôsobivú eleganciu s výrazne vyššou odolnosťou proti opotrebovaniu. Batérie z leštenej nerezi UltraResist vytvárajú 

perfektnú súhru spolu s nerezovými drezmi.

Ochranný štít pre trvalú eleganciu – imitácia nerez UltraResist

SILGRANIT®-kuchynské drezy
Batéria 

SILGRANIT®-Look

Povrchová úprava 

SILGRANIT®

Batéria 

leštená mosadz

Povrchová úprava 

SILGRANIT®

Batéria 

mangán

Povrchová úprava 

SILGRANIT®

Nerezové drezy
Batéria 

nerez, hodvábne matná

Povrchová úprava 

nerez, hodvábne matná

Batéria 

leštená nerez 

Povrchová úprava 

nerez Durinox®

Batéria 

nerez, hodvábne lesklá 

Povrchová úprava 

nerez, hodvábne lesklá 

Keramika-kuchynské drezy
Batéria 

keramika-Look

Povrchová úprava 

keramika 

Batéria 

mangán

Povrchová úprava 

keramika

Batéria 

leštená mosadz

Povrchová úprava 

keramika 

Nerezové drezy, nerez/leštená nerez
Povrchová úprava Batéria 

chróm

Batéria 

imitácia nerez  nerez

Batéria 

imitácia nerez  
UltraResist

Batéria

leštená nerez 
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Dôvera v kvalitu BLANCO
Certifikované batérie pre ochranu zdravia

Čistá voda zaisťuje zdravie spotrebiteľa. 

Preto BLANCO necháva svoje  

batérie dobrovoľne testovať podľa 

požiadaviek vyhlášky o pitnej vode 

v spoločnosti DVGW CERT GmbH 

(certifikované pracovisko Nemeckého 

združenia pre plyn a vodu e.V.).

Tým BLANCO dosvedčuje, že dodržiava 

nároky na ochranu pitnej vody.  

Preto sú BLANCO batérie jednými  

z najkvalitnejších, aké v súčasnosti trh 

ponúka. 

Netestované batérie môžu prekračovať 

hraničné hodnoty zdraviu škodlivých 

látok. BLANCO používa v častiach, 

kadiaľ vedie voda len prípustné  

a  testované materiály. BLANCO batéria 

získa DVGW certifikát až po testovaní  

a posúdení výsledkov testov inštitútmi 

LGA (Krajský priemyselný úrad) a TZW 

(Vedecké centrum pre vodu).

BLANCO batérie sú rozsiahlo testované 
a certifikované. Tým ponúkajú maximálnu 
bezpečnosť vo veciach ochrany zdravia 
a hygieny.

Aktuálny stav certifikátov nájdete na prís-
lušnej stránke produktov www.blanco.de CERT
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BLANCO kuchynské batérie

Orientované na profesionálne  
požiadavky
Kto hľadá batériu, ktorá ponúka najvyššiu funkčnosť a flexibilitu, 
je u nás správne. Batérie tejto kategórie sa vyznačujú svojím 
vysokým akčným rádiusom a dizajnom, ktorý sa zameriava na 
profi-kuchyne.

PROFESSIONAL

Individuálny dizajn
Tento segment ponúka veľa možností, ako môžete spraviť svoju 
kuchyňu jedinečnou. Dizajnové modely, ktoré získali prestížne 
ocenenia v kombinácii s inovatívnymi konceptami ovládania 
vytvárajú priestor pre vaše individuálne priania. 

INDIVIDUAL

Moderné riešenia pre každého
Aktuálny sortiment vás očarí veľkou rozmanitosťou. Kuchynské 
batérie pre každú požiadavku, čo sa týka dizajnu, farby a výšky, 
perfektne zosúladené so súčasnými trendami v oblasti kuchýň. 

MODERN

Klasické modely, obľúbené  
a osvedčené
Buď priame línie, alebo štýlovo zaoblené - tieto obľúbené 
modely sa perfektne hodia do každej kuchyne. V praxi vás 
neustále nanovo presvedčia svojou funkčnosťou.

CLASSIC

Mimoriadne funkcie a možnosti  
zabudovania
Tento segment ponúka veľký výber predokenných riešení  
a modelov pre špeciálne požiadavky. Či s prídavným uzatvára-
cím ventilom alebo batérie vhodné na zabudovanie pred okno. 

SPECIAL
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Nová senzor technológia
BLANCO SOLENTA-S Senso s bezkontaktnou štart-stop-funkciou

Nová senzor technológia so štart-stop-funkciou 
umožňuje spustenie vody bezkontaktne. 

Senzor integrovaný do sprchového ramienka umož-
ňuje väčšiu voľnosť pohybu s akčným rádiusom. 

Senzor s detektorom vzdialenosti (citlivý až do  
6 cm), je integrovaný do sprchového ramienka  
a robí tak batériu SOLENTA-S Senso jedinečnou  
vo svojej triede.
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Otvorenie a zatvorenie vody bez toho, aby ste sa 
dotkli batérie. S batériou SOLENTA-S Senso 
ostanú obe ruky vždy voľné. 

Automatické zastavenie vody po 90 sekundách 
pre väčšie pohodlie a bezpečnosť. 

Táto batéria predstavuje nový štandard  

s inovatívnou senzorovou technológiou. 

BLANCO SOLENTA-S už na prvý pohľad 

zaujme dizajnom a vysokou kvalitou. Flexi-

bilná sprška inšpirovaná profi-batériami 

ponúka vysoký komfort obsluhy  

a umožňuje veľký akčný rádius. Kovový 

povrch zabraňuje ukladaniu nečistôt. 

Sprška ľahko zapadne do magnetického 

držiaka.

Okrem toho má batéria SOLENTA-S  

výsuvnú spršku s možnosťou prepínania 

na sprškovú funkciu. Batéria je plynulo 

ovládaná ergonomickou pákou.

Batéria SOLENTA-S Senso so štart-stop-

-funkciou predstavuje v pravom slova 

zmysle skutočný vrchol novej senzorovej 

technológie. Senzor s detektorom vzdia-

lenosti, integrovaný do sprchového  

ramienka, ponúka úplne novú funkčnosť. 

Vďaka tomu možno spusiť prúd vody 

bezkontaktne. 

Optimálna vzdialenosť medzi senzorom  

a drezom umožňuje pohodlnú prevádzku 

a zabraňuje falošnému spusteniu. Otvore-

nie a zatvorenie vody bez toho, aby ste sa 

dotkli batérie. S batériou SOLENTA-S 

Senso ostanú obe ruky vždy voľné. LED 

dióda v senzore modrým svetlom signali-

zuje prevádzkový režim. Trvalé svetlo 

indikuje stav pohotovosti, pri tečúcej vode 

svetlo bliká.

SOLENTA-S Senso páka vľavo: Odporúča sa k drezom s vaničkou vpravo, aby sa zabránilo falošnému 
spusteniu vody .

Optimálna vzdialenosť medzi senzorom a drezom 
umožňuje pohodlnú prevádzku a zabraňuje 
falošnému spusteniu. 

Znížená spotreba vody: vďaka jednoduchej 
kontrole senzora je možné pustiť len požadované 
množstvo vody.
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BLANCO SOLENTA-S  
Senso páka vľavo
Kovový povrch
Nová definícia senzor technológie:  
štart-stop-funkcia
•	semi profesionálny dizajn s vysokým komfortom 

obsluhy
•	manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostred-

níctvom štart-stop-funkcie so senzor technológiou
•	senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný  

v ramienku zabraňuje falošnému spusteniu
•	dvojitá sprška s magnetickým držiakom
•	k dispozícii je aj verzia s pákou vpravo
•	dostupná aj v prevedení imitácia nerez UltraResist

 

Predpripravené pre sieťový adaptér  
s napojením 230 V

- otáčateľný odtok vody o 140°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do 

nerezových drezov
- plášť sprchovej hadice z nerezových segmentov - flexibilný
- sieťový adaptér s napojením 230 V
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO SOLENTA-S 
Senso páka vľavo

Kovový povrch
 

SPECIAL

 

chróm
523 126 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez UltraResist
523 127 tlaková
 
   
 

Odporúča sa:
Verzia s pákou vľavo sa perfektne hodí k drezom s vaničkou 
napravo od batérie.

Neodporúča sa:
Verzia s pákou vľavo pre drezy s vaničkou naľavo od batérie. Môže 
dôjsť k falošnému spusteniu.

Voliteľné príslušenstvo

 
Filter pre rohový ventil (1 kus)

 
128 434



263

Zm
ie

ša
va

ci
e 

ba
té

ri
e,

dá
vk

ov
ač

e 
um

ýv
ac

ie
ho

 p
ro

st
ri

ed
ku

BLANCO SOLENTA-S  
Senso páka vpravo
Kovový povrch
Nová definícia senzor technológie:  
štart-stop-funkcia
•	semi profesionálny dizajn s vysokým komfortom 

obsluhy
•	manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostred-

níctvom štart-stop-funkcie so senzor technológiou
•	senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný  

v ramienku zabraňuje falošnému spusteniu
•	dvojitá sprška s magnetickým držiakom
•	k dispozícii je aj verzia s pákou vľavo
•	dostupná aj v prevedení imitácia nerez UltraResist

 

Predpripravené pre sieťový adaptér  
s napojením 230 V

- otáčateľný odtok vody o 140°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- plášť sprchovej hadice z nerezových segmentov - flexibilný
- sieťový adaptér s napojením 230 V
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do 

nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO SOLENTA-S 
Senso páka vpravo

Kovový povrch
 

SPECIAL

 

chróm
522 406 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez UltraResist
522 407 tlaková
 
   
 

Odporúča sa:
Verzia s pákou vpravo sa perfektne hodí k drezom s vaničkou 
naľavo od batérie.

Neodporúča sa:
Verzia s pákou vpravo pre drezy s vaničkou napravo od batérie. 
Môže dôjsť k falošnému spusteniu.

Voliteľné príslušenstvo

 
Filter pre rohový ventil (1 kus)

 
128 434



264

BLANCO SOLENTA-S
Kovový povrch
Vysokokvalitná všestranne funkčná batéria
•	profesionálny dizajn s maximálne komfortným 

systémom ovládania
•	dostupná aj v povrchovej úprave imitácia nerez 

UltraResist - nenáročná údržba a väčšia odolnosť 
proti poškriabaniu

•	kvalitná povrchová úprava sprchovej hadice  
s kovovými segmentmi zabezpečuje tvarovú sta-
bilitu batérie a umožňuje pohodlnú manipuláciu

•	dvojitá sprška s prepínačom
•	pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu 

magnetickému držiaku

 

 

- otáčateľný odtok vody o 360°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- plášť sprchovej hadice z nerezových segmentov - flexibilný
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do 

nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO 
SOLENTA-S

Kovový povrch
 

PROFESSIONAL

 

chróm
522 404 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez UltraResist
522 405 tlaková
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BLANCOCULINA-S
Kovový povrch
Čistá vášeň
•	napínavý	dizajn	s	mimoriadnymi	akcentmi
•	nerezová	pružina	umožní	voľný	pohyb	až	do	
oblasti	vaničky

•	pohodlná	aretácia	spršky	vďaka	upevneniu	
magnetom

•	dva	sprškové	prúdy	-	spršková	funkcia	so	sys-
témom	zabraňovania	usádzaniu	vodného	kameňa

•	príjemný	sprškový	prúd

 

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  CERT  

BLANCOCULINA-S Kovový povrch
 

PROFESSIONAL

 

chróm
517 597 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez
517 598 tlaková
 
   
 

BLANCO SOLENTA-S
Kovový povrch
Vysokokvalitná všestranne funkčná batéria
•	profesionálny	dizajn	s	maximálne	komfortným	
systémom	ovládania

•	dostupná	aj	v	povrchovej	úprave	imitácia	nerez	
UltraResist	-	nenáročná	údržba	a	väčšia	odolnosť	
proti	poškriabaniu

•	kvalitná	povrchová	úprava	sprchovej	hadice		
s	kovovými	segmentmi	zabezpečuje	tvarovú	sta-
bilitu	batérie	a	umožňuje	pohodlnú	manipuláciu

•	dvojitá	sprška	s	prepínačom
•	pohodlná	aretácia	spršky	vďaka	precíznemu	
magnetickému	držiaku

 

 

- otáčateľný odtok vody o 360°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- plášť sprchovej hadice z nerezových segmentov - flexibilný
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do 

nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

PROFESSIONAL

Kuechenarmaturen_1_SK.indd   265 08.02.18   10:04
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BLANCOCULINA-S Duo
Kovový povrch
Systémový dizajn spĺňajúci aj profesionálne 
nároky
•	exkluzívna, dizajnová batéria
•	perfektne zladená k SteelArt vaničkám bez 

priestoru pre batériu, obzvlášť vhodná k BLANCO 
ATTIKA

•	separátna páka ovládania
•	pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu 

magnetom
•	vysokokvalitné kovové prevedenie spršky

 

- otáčateľný odtok vody o 360°
- potrebné dva otvory s Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 640 mm a 3/8‘‘ maticou pre jedno-

duchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri 

zabudovaní do drezov z nerezu
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému 

toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

   

BLANCOCULINA-S 
Duo

Kovový povrch
 

 

 

chróm
517 667
 

nerez, hodvábny lesk
515 991
 

nerez, hodvábne matná
515 992
 

BLANCO PIONA

 

chróm
221 339
 

nerez, hodvábny lesk
222 115
  

nerez, hodvábne matná
222 118
 

 

 

chróm
519 782 tlaková
 

 

nerez, hodvábne lesklá
519 783 tlaková
 

 

nerez, hodvábne matná
519 784 tlaková
 

Odporúčaný dávkovač saponátu Odporúčané tiahlo

PROFESSIONAL
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BLANCOCULINA-S Mini
Kovový povrch
Čistá vášeň
•	napínavý dizajn s výnimočnými akcentmi
•	vonkajší obal spršky tvorí filigránska nerezová 

struna, ktorá dáva slobodu pohybu
•	pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu 

magnetom
•	pohodlná jednoprúdová sprška

Kuchynská batéria je vybavená magnetom.

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica obalená kovovou strunou
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCOCULINA-S 
Mini

Kovový povrch
 

PROFESSIONAL

 

chróm
519 843 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez
519 844 tlaková
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BLANCO MASTER-S  
Semi-Profi
Kovový povrch
Profesionálna batéria - precízny dizajn
•	precízne, architektonické vyhotovenie
•	flexibilná výpusť (nerezová pružina) s pohyblivou 

sprškou
•	spršku možno vybrať z držiaka a vďaka nerezovej 

pružine ňou voľne pohybovať
•	ľahké upevnenie spršky v držiaku
•	rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
•	držiak na spršku môže byť voľne umiestnený: pre 

ľavákov príp. pravákov vľavo, v strede alebo vpravo
•	dvojitá sprška:  

- 2 typy prúdu vody:  
 normálny a sprškový prúd  
- Pevná aretácia sprškovej  
 funkcie

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

 CERT

 

BLANCO MASTER-S 
Semi-Profi

Kovový povrch
 

36
0°

PROFESSIONAL

 

chróm
514 246 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez
514 247 tlaková
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BLANCO MASTER-S  
Semi-Profi
Kovový povrch
Profesionálna batéria - precízny dizajn
•	precízne,	architektonické	vyhotovenie
•	flexibilná	výpusť	(nerezová	pružina)	s	pohyblivou	
sprškou

•	spršku	možno	vybrať	z	držiaka	a	vďaka	nerezovej	
pružine	ňou	voľne	pohybovať

•	ľahké	upevnenie	spršky	v	držiaku
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	držiak	na	spršku	môže	byť	voľne	umiestnený:	pre	
ľavákov	príp.	pravákov	vľavo,	v	strede	alebo	vpravo

•	dvojitá	sprška:		
-	2	typy	prúdu	vody:		
	 normálny	a	sprškový	prúd		
-	Pevná	aretácia	sprškovej		
	 funkcie

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát

CERT

 

PROFESSIONAL

BLANCO QUATURA
Kovový povrch

Moderný hranatý dizajn pre aktuálne trendy 
kuchýň
•	hranatá,	štíhla	forma	s	jemnými	hranami
•	vhodná	k	drezom	s	hranatým	dizajnom		
a	v	kombinácii	s	vaničkami	pod	pracovnú	dosku

•	vysoká	výpusť	pre	ľahšie	naplnenie	hrncov	a	váz
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok	
vody

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

 

 CERT  

BLANCO QUATURA Kovový povrch
 

 

MODERN

 

chróm
517 186 tlaková
 
   
 

BLANCO QUATURA-S
Kovový povrch

Moderný hranatý dizajn pre aktuálne trendy 
kuchýň
•	hranatá,	štíhla	forma	s	jemnými	hranami
•	vhodná	k	drezom	s	hranatým	dizajnom		
a	v	kombinácii	s	vaničkami	pod	pracovnú	dosku

•	vysoká	výpusť	pre	ľahšie	naplnenie	hrncov	a	váz
•	s	výsuvnou	sprškou

- otáčateľný odtok vody o 120°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát 

 CERT  

BLANCO 
QUATURA-S

Kovový povrch
 

 

MODERN

 

chróm
517 185 tlaková
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BLANCO RODALIS
Kovový povrch
Výstižný dizajn
•	konzekventne geometrický dizajn batérie pre 

kuchyne s čistými líniami
•	čisté línie batérie a naboku umiestnená páka 

ovládania
•	vysoká výpusť pre ľahšie napĺňanie hrncov a váz
•	rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok

 

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- prietok vody: 8 litrov/minúta pri 3 baroch (úsporná batéria podľa DIN EN 817)
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO RODALIS Kovový povrch
 

MODERN

 

chróm
523 125 tlaková
 
   
 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  
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BLANCO QUADRIS-S
Kovový povrch
Systémový dizajn - konzekventne hranatá
•	exkluzívny systémový dizajn
•	perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä zo 

série BLANCO ZEROX v pravouhlom dizajne
•	v prevedení nerez, hodvábne lesklá: pre všetky 

vaničky zo série BLANCO ZEROX bez priestoru 
pre batériu

•	v prevedení nerez, hodvábne matná: perfektne 
zladená k drezom BLANCO ZEROX-IF s priesto-
rom pre batériu

•	výsuvná sprška vo vysokokvalitnom kovovom 
prevedení

 

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jedno-

duchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému 

toku EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO 
QUADRIS-S

Kovový povrch
 

 

 

chróm
517 588
 

nerez, hodvábny lesk
517 589
 

nerez, hodvábne matný
517 590
 

BLANCO QUADRIS

 

chróm
221 902
 

nerez, hodvábny lesk
221 942
 

nerez, hodvábne matný
221 943
 

Tiahlo

 

chróm
514 606 tlaková
 

 

nerez, hodvábne lesklá
514 607 tlaková
 

 

nerez, hodvábne matná
514 608 tlaková
 

Odporúčaný dávkovač saponátu Odporúčané tiahlo

INDIVIDUAL
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BLANCO LEVOS-S
Kovový povrch

Systémový dizajn - dokonalá elegancia
•	exkluzívna dizajnový model
•	perfektne zladená k SteelArt výrobkom, najmä  

k BLANCO CLARON a FLOW-IF
•	v prevedení nerez, hodvábne lesklá pre BLANCO 

FLOW-IF a všetky CLARON vaničky bez priestoru 
pre batériu

•	v prevedení nerez, hodvábne matná v kombinácii 
s modelmi BLANCO CLARON-IF s priestorom 
pre batériu

•	vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie  
naplnenie hrncov alebo váz

•	výsuvná sprška v kvalitnom kovovom 
prevedení

 

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jedno-

duchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému 

toku EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO LEVOS-S Kovový povrch
 

 

 

chróm
517 585
 

nerez, hodvábny lesk
517 586
 

nerez, hodvábne matná
517 587
 

BLANCO LEVOS

 

chróm
221 901
 

nerez, hodvábny lesk
221 940
 

nerez, hodvábne matná
221 941
 

Tiahlo

 

chróm
514 917 tlaková
 

 

nerez, hodvábne lesklá
514 918 tlaková
 

 

nerez, hodvábne matná
514 919 tlaková
 

Odporúčaný dávkovač saponátu Odporúčané tiahlo

INDIVIDUAL
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BLANCO LEVOS-S
Kovový povrch

Systémový dizajn - dokonalá elegancia
•	exkluzívna	dizajnový	model
•	perfektne	zladená	k	SteelArt	výrobkom,	najmä		
k	BLANCO	CLARON	a	FLOW-IF

•	v	prevedení	nerez,	hodvábne	lesklá	pre	BLANCO	
FLOW-IF	a	všetky	CLARON	vaničky	bez	priestoru	
pre	batériu

•	v	prevedení	nerez,	hodvábne	matná	v	kombinácii	
s	modelmi	BLANCO	CLARON-IF	s	priestorom	
pre	batériu

•	vyššie	umiestnená	výpusť	umožňuje	ľahšie		
naplnenie	hrncov	alebo	váz

•	výsuvná	sprška	v	kvalitnom	kovovom	
prevedení

 

 

 

chróm
221 901
 

nerez, hodvábny lesk
221 940
 

nerez, hodvábne matná
221 941
 

Tiahlo

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE
Kovový povrch

Exkluzívna, nekompromisná, dôsledná
•	exkluzívny	systémový	dizajn
•	perfektne	zladená	k	SteelArt	výrobkom,	najmä		
k	BLANCO	CLARON	a	FLOW-IF

•	v	prevedení	nerez,	hodvábne	lesklá	pre	BLANCO	
FLOW-IF	a	všetky	CLARON	vaničky	bez	priestoru	
pre	batériu

•	v	prevedení	nerez,	hodvábne	matná	pre	BLANCO	
CLARON-IF	modely	s	priestorom	pre	batériu

•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok	
vody

 

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jedno-

duchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

 CERT  

BLANCO LINEE Kovový povrch
 

 

 

chróm
517 667
 

nerez, hodvábny lesk
515 991
 

nerez, hodvábne matná
515 992
 

BLANCO PIONA

 

chróm
221 339
 

nerez, hodvábny lesk
222 115
 

nerez, hodvábne matná
222 118
 

Tiahlo

 

chróm
517 594 tlaková
 

 

nerez, hodvábne lesklá
517 595 tlaková
 

 

nerez, hodvábne matná
517 596 tlaková
 

Odporúčaný dávkovač saponátu Odporúčané tiahlo

INDIVIDUAL
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BLANCO LINEE-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná

Exkluzívna, nekompromisná, dôsledná
•	exkluzívny	systémový	dizajn
•	perfektne	zladená	k	SteelArt	výrobkom,	najmä	k	
modelom	BLANCO	CLARON	a	FLOW-IF

•	v	prevedení	nerez,	hodvábne	lesklá	pre	BLANCO	
FLOW-IF	a	všetky	CLARON	vaničky	bez	priestoru	
pre	batériu

•	v	prevedení	nerez,	hodvábne	matná	pre	BLANCO	
CLARON-IF	modely	s	priestorom	pre	batériu

•	výsuvná	sprška	v	kvalitnom	kovovom	prevedení	
•	farebná	povrchová	úprava	
-	pre	dokonalý	súlad		
s	drezmi	a	vaničkami		
z	materiálu	SILGRANIT®

 

- otáčateľný odtok vody o 130°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

 CERT  

BLANCO LINEE-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

INDIVIDUAL

 

chróm
517 591 tlaková
 
   
 

 

nerez, hodvábne lesklá
517 592 tlaková
 
   
 

 

nerez, hodvábne matná
517 593 tlaková
 
   
 

 

antracit/chróm
518 438 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
518 804 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
518 439 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
520 745 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
518 441 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
518 442 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
518 443 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
518 446 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 705 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
518 445 tlaková
 
   
 

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

BLANCO YOVIS-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

 

chróm
518 291 tlaková
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BLANCO LINEE-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná

Exkluzívna, nekompromisná, dôsledná
•	exkluzívny	systémový	dizajn
•	perfektne	zladená	k	SteelArt	výrobkom,	najmä	k	
modelom	BLANCO	CLARON	a	FLOW-IF

•	v	prevedení	nerez,	hodvábne	lesklá	pre	BLANCO	
FLOW-IF	a	všetky	CLARON	vaničky	bez	priestoru	
pre	batériu

•	v	prevedení	nerez,	hodvábne	matná	pre	BLANCO	
CLARON-IF	modely	s	priestorom	pre	batériu

•	výsuvná	sprška	v	kvalitnom	kovovom	prevedení	
•	farebná	povrchová	úprava	
-	pre	dokonalý	súlad		
s	drezmi	a	vaničkami		
z	materiálu	SILGRANIT®

 

- otáčateľný odtok vody o 130°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát
- DVGW certifikát

CERT  

INDIVIDUAL

BLANCO YOVIS-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná

Inšpirovaná prírodou
•	filigránsky,	elegantný	dizajn	inšpirovaný	prírodou
•	ergonomické,	komfortné	ovládanie
•	odporúčame	kombinovať	najmä	s	drezmi		
a	vaničkami	s	jemnými	kontúrami

•	dostupná	aj	v	Bi-Color-prevedení	-	povrchová	
úprava	pre	dokonalý	súlad	s	drezmi	a	vaničkami		
z	materiálu	SILGRANIT®

•	vyššie	umiestnená	výpusť	vody	pre	ľahšie		
naplnenie	hrncov	a	váz

•	výsuvná	sprška	v	kvalitnom	
kovovom	prevedení

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát 
- DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

 CERT  

BLANCO YOVIS-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

INDIVIDUAL

 

chróm
518 291 tlaková
 
   
  

antracit/chróm
518 292 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
518 807 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
518 293 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
520 758 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
518 295 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
518 296 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
518 297 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
518 300 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 732 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
518 299 tlaková
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BLANCO YOVIS
Kovový povrch

Inšpirovaná prírodou
•	filigránsky,	elegantný	dizajn	inšpirovaný	prírodou
•	ergonomické,	komfortné	ovládanie
•	odporúčame	kombinovať	najmä	s	drezmi		
a	vaničkami	s	jemnými	kontúrami

•	vyššie	umiestnená	výpusť	umožňuje	ľahšie		
naplnenie	hrncov	a	váz

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

 CERT  

BLANCO YOVIS Kovový povrch
 

INDIVIDUAL

 

chróm
518 290 tlaková
 
   
 

 

BLANCO VONDA Kovový povrch
 

 

chróm
518 434 tlaková
 
   
 

 

leštená nerez
518 435 tlaková
 
   
 

 

BLANCO VONDA 
Control

Kovový povrch
 

 

chróm
518 436 tlaková
 
   
 

 

leštená ne rez
518 437 tlaková
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BLANCO YOVIS
Kovový povrch

Inšpirovaná prírodou
•	filigránsky,	elegantný	dizajn	inšpirovaný	prírodou
•	ergonomické,	komfortné	ovládanie
•	odporúčame	kombinovať	najmä	s	drezmi		
a	vaničkami	s	jemnými	kontúrami

•	vyššie	umiestnená	výpusť	umožňuje	ľahšie		
naplnenie	hrncov	a	váz

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát

CERT  

INDIVIDUAL

BLANCO VONDA
Kovový povrch

Prednosťou je komfort ovládania
•	ergonomická	páka	ovládania	umiestnená	vpredu
•	konzekventný	tvar
•	výpusť	s	výrazným	čiernym	akzentom	a	príjem-
ným	Softgrip-povrchom

•	vyššie	umiestnená	výpusť	umožňuje	ľahšie	napl-
nenie	hrncov	alebo	váz

•	vhodná	najmä	k	drezom	pod	pracovnú	dosku

- o 200° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- požiadané o LGA certifikát 
- DVGW certifikát

 

 CERT  

BLANCO VONDA Kovový povrch
 

 

INDIVIDUAL

 

chróm
518 434 tlaková
 
   
 

 

leštená nerez
518 435 tlaková
 
   
 

BLANCO VONDA Control
Kovový povrch

Prednosťou je komfort ovládania
•	ergonomická	páka	ovládania	umiestnená	vpredu
•	konzekventný	tvar
•	výpusť	s	výrazným	čiernym	akzentom	a	príjem-
ným	Softgrip-povrchom

•	vyššie	umiestnená	výpusť	umožňuje	ľahšie	napl-
nenie	hrncov	alebo	váz

•	vhodná	najmä	k	drezom	pod	pracovnú	dosku
•	Control-funkcia:	integrované	excentrické	ovláda-
nie	-	nie	je	potrebný	ďalší	dodatočný	otvor*

- o 200° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát

 

 CERT  

BLANCO VONDA 
Control

Kovový povrch
 

 

SPECIAL

 

chróm
518 436 tlaková
 
   
 

 

leštená ne rez
518 437 tlaková
 
   
 

*  podľa typu drezu treba príp. zvážiť 
zakúpenie dodatočného setu pre 
excentrické ovládanie (pozri s. 379)

Kuechenarmaturen_1_SK.indd   277 08.02.18   09:44



278

BLANCO AMBIS
Kovový povrch
Jasný dizajn, silná elegancia
•	vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavjú-

cej ocele, leštená nerez
•	čistý dizajn pre moderné kuchyne
•	viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha  

vďaka vyššie umiestnenej výpusti
•	k dispozícii aj variant s výsuvnou sprškou s mož-

nosťou prepínania na sprškovú funkciu

 

 

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO AMBIS Kovový povrch
 

MODERN

 

leštená nerez
523 118 tlaková
 
   
 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  
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BLANCO AMBIS-S
Kovový povrch
Jasný dizajn, silná elegancia
•	vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavjú-

cej ocele, leštená nerez
•	čistý dizajn pre moderné kuchyne
•	viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha  

vďaka vyššie umiestnenej výpusti
•	výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprš-

kovú funkciu

 

 

- o 130° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO AMBIS-S Kovový povrch
 

MODERN

 

leštená nerez
523 119 tlaková
 
   
 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920
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BLANCO CANDOR
Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia
•	kvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej 

ocele, leštená nerez
•	vynikajúci dizajn pre moderné kuchyne
•	zaoblená, vyššie umiestnená výpusť umožňuje 

ľahšie naplnenie hrncov a váz
•	väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka páke ovláda-

nia, ktorou možno manipulovať len v 90° uhle (iba 
smerom k užívateľovi)

•	úspora energie: základné nastavenie ovládacej 
páky na studené spúšťanie

•	dostupná aj v prevedení s výsuvnou 
sprškou

 

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW ceritifkát

 

  

BLANCO CANDOR Kovový povrch
 

 

MODERN

 

leštená nerez
523 120 tlaková
 
   
 

BLANCO CANDOR-S
Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia
•	kvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej 

ocele, leštená nerez
•	vynikajúci dizajn pre moderné kuchyne
•	zaoblená, vyššie umiestnená výpusť umožňuje 

ľahšie naplnenie hrncov a váz
•	skrytá výsuvná sprška
•	väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka páke ovláda-

nia, ktorou možno manipulovať len v 90° uhle (iba 
smerom k užívateľovi)

•	úspora energie: základné nastavenie ovládacej 
páky na studené spúšťanie

 

- o 190° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát 

  

BLANCO CANDOR-SKovový povrch
 

 

MODERN

 

leštená nerez
523 121 tlaková
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BLANCO LANORA
Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia
•	kvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej 

ocele, leštená nerez
•	vynikajúci dizajn pre moderné kuchyne
•	vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napl-

nenie hrncov a váz
•	väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka páke ovláda-

nia, ktorou možno manipulovať len v 90° uhle (iba 
smerom k užívateľovi)

•	úspora energie: základné nastavenie ovládacej 
páky na studené spúšťanie

•	dostupná aj v prevedení s výsuvnou 
sprškou

 

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát

 

  

BLANCO LANORA Kovový povrch
 

 

MODERN

 
leštená nerez
523 122 tlaková
 
   
 

BLANCO LANORA-S
Kovový povrch

Jasný dizajn, silná elegancia
•	kvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej 

ocele, leštená nerez
•	vynikajúci dizajn pre moderné kuchyne
•	vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napl-

nenie hrncov a váz
•	väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka páke ovláda-

nia, ktorou možno manipulovať len v 90° uhle (iba 
smerom k užívateľovi)

•	úspora energie: základné nastavenie ovládacej 
páky na studené spúšťanie

 

- o 190° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát 

  

BLANCO LANORA-S Kovový povrch
 

 

MODERN

 

leštená nerez
523 123 tlaková
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BLANCO LINUS-S Vario
Kovový povrch

Praktická v dizajne a funkciách
•	minimalistický dizajn
•	výsuvná sprška
•	sprška vyhotovená z kvalitného kovu
•	vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napl-

nenie hrncov a váz
•	dva varianty sprškového prúdu
•	prepínač umiestnený zospodu spršky

 

  

BLANCO LINUS-S 
Vario

Kovový povrch
 

14
0°

 

MODERN

 

chróm
518 406 tlaková
 
   
 

BLANCO LINUS-S  
páka vľavo
Kovový povrch

Praktická v dizajne a funkciách
•	páka vľavo: lepšia obsluha pre ľavákov - otvor pre 

batériu je umiestnený vľavo od základnej vaničky
•	minimalistický dizajn
•	výsuvná sprška
•	sprška vyhotovená z kvalitného kovu
•	vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napl-

nenie hrncov a váz
•	vhodné kombinovať s nerezovými drezmi
•	imitácia nerez: zladená najmä k nerezovým 

drezom

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát 

  

BLANCO LINUS-S 
páka vľavo

Kovový povrch
 

14
0°

 

MODERN

 

chróm
514 016 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez
514 017 tlaková
 
   
 

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát
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BLANCO LINUS-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Praktická v dizajne a funkciách
•	minimalistický dizajn
•	výsuvná sprška vyhotovená z kvalitného kovu
•	vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napl-

nenie hrncov a váz
•	vhodné kombinovať s nerezovými drezmi
•	dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení

14
0°

 

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do bojlera
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO LINUS-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

MODERN

 

chróm
512 402 tlaková
 
512 200 beztlaková
 

 

matný chróm
512 403 tlaková
 
512 201 beztlaková
 

 

imitácia nerez
512 404 tlaková
 
512 202 beztlaková
 

 

leštená nerez
517 184 tlaková
 
   
 

 
 

antracit
516 688 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 813 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
516 689 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 747 tlaková
 
   
 

 

biela
516 692 tlaková
 
   
 

 

jasmín
516 693 tlaková
 
   
 

 

šampáň
516 694 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 621 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 743 tlaková
 
   
 

 

káva
516 697 tlaková
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BLANCO LINUS-S  
Black & White Edition
Špeciálna farba
Sila kontrastu
•	Black & White: matná tmavá čierna  

(RAL 9005) a jasná biela (RAL 9003) pre dokonalý 
súlad s okolitým kuchynským prostredím

•	minimalistický dizajn
•	výsuvná sprška
•	sprška vyhotovená z kvalitného kovu
•	vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napl-

nenie hrncov a váz

 

14
0°

 

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO LINUS-S Špeciálna farba
  

MODERN

 

matná čierna
523 116 tlaková
 
   
 

 

biela, matná
523 117 tlaková
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BLANCO LINUS-S
Keramik-Look
Praktická v dizajne a funkciách
•	minimalistický dizajn
•	výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení
•	vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napl-

nenie hrncov a váz
•	farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad 

s drezmi a vaničkami z keramiky BLANCO v 
harmonickom súlade s BLANCO keramickými 
drezmi

 

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO LINUS-S Keramik-Look
 

Keramik-Look
 

14
0°

MODERN

 

čierna
516 708 tlaková
 
   
 

 

bazalt
517 643 tlaková
 
   
 

 

hliníková šedá
516 709 tlaková
 
   
 

 

krištáľovo biela, lesklá
516 710 tlaková
 
   
 

 

biela, matná
516 711 tlaková
 
   
 

 

magnólia, lesklá
519 750 tlaková
 
   
 

 

jasmín
516 712 tlaková
 
   
 



286

BLANCO LINUS
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Praktická v dizajne a funkciách
•	minimalistický dizajn
•	vyššie umiestnená výpusť vody pre ľahšie naplne-

nie hrncov a váz
•	rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok
•	perfektný dizajnový a farebný súlad batérie  

a farebného drezu (povrchová úprava  
SILGRANIT®-Look)

•	dostupná v tlakovom a beztlakovom prevedení

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera.

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO LINUS Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

MODERN

 

chróm
514 019 tlaková
 
514 020 beztlaková
 

 

imitácia nerez
514 021 tlaková
 
514 022 beztlaková
 

 

leštená nerez
517 183 tlaková
 
   
 

 

antracit
516 698 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 814 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
516 699 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 746 tlaková
 
   
 

 

biela
516 702 tlaková
 
   
 

 

jasmín
516 703 tlaková
 
   
 

 

šampáň
516 704 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 622 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 742 tlaková
 
   
 

 

káva
516 707 tlaková
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BLANCO ALTA
Kovový povrch
Estetika v kvalitnej forme
•	vysoká, štíhla armatúra s estetickým dizajnom
•	vyššie umiestnená výpusť umožňuje ľahšie napl-

nenie hrncov alebo váz
•	výpusť je v prednej časti otáčateľná, čo uľahčuje 

naplnenie fliaš
•	rozšírený akčný rádius - výpusť otáčateľná o 360° 

stupňov

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO ALTA Kovový povrch
 

MODERN

 

chróm
512 319 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez
512 321 tlaková
 
   
 



288

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

BLANCO ALTA-S 
Compact Vario

Kovový povrch
 

 

chróm
518 407 tlaková
 
   
 

BLANCO ALTA-S Compact
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná
Estetika v kompaktnej podobe
•	štíhla	batéria	v	estetickom	dizajne
•	určená	hlavne	pre	kompaktné	drezy
•	výsuvná	sprška
•	kvalitné	kovové	prevedenie	spršky
•	farebná	povrchová	úprava	pre	dokonalý	súlad		
k	farebným	drezom	a	vaničkám	z	materiálu		
SILGRANIT®

200

128

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

 CERT  

BLANCO ALTA-S 
Compact

Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
515 122 tlaková
 
518 448 beztlaková
 

 

imitácia nerez
515 123 tlaková
 
   
 

 

leštená nerez
517 182 tlaková
 
   
 

 

antracit/chróm
515 333 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
518 809 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
515 326 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
520 730 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
515 327 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
515 328 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
515 329 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
517 634 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 739 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
515 334 tlaková
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BLANCO ALTA-S Compact 
Vario
Kovový povrch
Estetika v kompaktnej podobe
•	štíhla	batéria	v	estetickom	dizajne
•	určená	hlavne	pre	kompaktné	drezy
•	dvojitá	sprška	s	prepínačom	na	sprchový	prúd
•	prepínač	umiestnený	zospodu	na	sprške
•	kvalitné	kovové	prevedenie	spršky

 

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

 CERT  

BLANCO ALTA-S 
Compact Vario

Kovový povrch
 

200

128

MODERN

 

chróm
518 407 tlaková
 
   
 

BLANCO ALTA-S Compact
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná
Estetika v kompaktnej podobe
•	štíhla	batéria	v	estetickom	dizajne
•	určená	hlavne	pre	kompaktné	drezy
•	výsuvná	sprška
•	kvalitné	kovové	prevedenie	spršky
•	farebná	povrchová	úprava	pre	dokonalý	súlad		
k	farebným	drezom	a	vaničkám	z	materiálu		
SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

CERT  

MODERN

Kuechenarmaturen_1_SK.indd   289 08.02.18   09:43
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Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

BLANCO LIVIA-S Kovový povrch
 

 

 

chróm
521 291
 

leštená mosadz
521 292
 

mangán
521 293
 

Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA

 

chróm
521 288 tlaková
 

 

mangán
521 290 tlaková
 

 

leštená mosadz
521 289 tlaková
 

Odporúčaný dávkovač saponátu

BLANCO ALTA Compact
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná
Estetika v kompaktnej podobe
•	štíhla	batéria	v	estetickom	dizajne
•	určená	hlavne	pre	kompaktné	drezy
•	odtok	vody	je	v	prednej	časti	otáčateľný	-	uľahču-
je	naplnenie	fliaš

•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

200

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

 CERT  

BLANCO ALTA 
Compact

Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
515 120 tlaková
 
518 447 beztlaková
 

 

imitácia nerez
515 121 tlaková
 
   
 

 

leštená nerez
517 181 tlaková
 
   
 

 

antracit/chróm
515 323 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
518 810 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
515 316 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
520 729 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
515 317 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
515 318 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
515 319 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
517 633 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 738 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
515 324 tlaková
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BLANCO LIVIA-S
Kovový povrch
Tradičné sa snúbi s moderným
•	moderný	dizajn	vhodný	do	rustikálnych	kuchýň
•	systémový	dizajn	-	možno	kombinovať	úpravách
•	vysoká	výpusť	v	tvare	J	s	výsuvnou	sprškou
•	odporúčame	kombinovať	s	drezmi	pod	pracovnú	
dosku	a	s	pracovnými	doskami		
z	ušľachtilých	materiálov

 

- odtok vody otáčateľný o 190°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre 

jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní 

do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému 

toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

     

BLANCO LIVIA-S Kovový povrch
 

 

 

chróm
521 291
 

leštená mosadz
521 292
 

mangán
521 293
 

Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA

 

chróm
521 294
 

leštená mosadz
521 295
 

mangán
521 296
 

 Tiahlo

 

chróm
521 288 tlaková
 

 

mangán
521 290 tlaková
 

 

leštená mosadz
521 289 tlaková
 

Odporúčaný dávkovač saponátu Odporúčané tiahlo

INDIVIDUAL

BLANCO ALTA Compact
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná
Estetika v kompaktnej podobe
•	štíhla	batéria	v	estetickom	dizajne
•	určená	hlavne	pre	kompaktné	drezy
•	odtok	vody	je	v	prednej	časti	otáčateľný	-	uľahču-
je	naplnenie	fliaš

•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

CERT  

MODERN
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BLANCO FELISA-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Hra tvarov
•	harmonická súhra tvarov
•	dlhšia vzostupujúca výpusť pre ľahšie naplnenie 

hrncov a váz
•	výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení
•	farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebný-

mi drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

 

- o 115° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilná hadička s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- spršková hadica obalená nerezovým pletivom
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO FELISA-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

INDIVIDUAL

 

chróm
520 336 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez
520 337 tlaková
 
   
 

 

antracit
520 338 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
520 346 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
520 339 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 347 tlaková
 
   
 

 

biela
520 340 tlaková
 
   
 

 

jasmín
520 341 tlaková
 
   
 

 

šampáň
520 342 tlaková
 
   
 

 

tartufo
520 344 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 725 tlaková
 
   
 

 

káva
520 345 tlaková
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BLANCO FELISA
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Moderne interpretovaná forma
•	harmonická súhra tvarov
•	dlhšia vzostupujúca výpusť pre ľahšie naplnenie 

hrncov a váz
•	farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebný-

mi drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

 

- o 140° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

     

BLANCO FELISA Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

INDIVIDUAL

 

chróm
520 324 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez
520 325 tlaková
 
   
 

 

antracit
520 326 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
520 334 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
520 327 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 335 tlaková
 
   
 

 

biela
520 328 tlaková
 
   
 

 

jasmín
520 329 tlaková
 
   
 

 

šampáň
520 330 tlaková
 
   
 

 

tartufo
520 332 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 724 tlaková
 
   
 

 

káva
520 333 tlaková
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BLANCO AVONA-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Spojenie tvarov
•	napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
•	kónický tvar tela, jemne vzostupujúci tvar výpuste
•	s výsuvnou sprškou v kvalitnom kovovom preve-

dení
•	farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebný-

mi drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

 

- odtok vody otáčateľný o 190°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú a bezpečnú 

montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO AVONA-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

INDIVIDUAL

 

chróm
521 277 tlaková
 
   
  

antracit
521 278 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
521 285 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
521 279 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
521 286 tlaková
 
   
 

 

biela
521 280 tlaková
 
   
 

 

jasmín
521 281 tlaková
 
   
 

 

šampáň
521 282 tlaková
 
   
 

 

tartufo
521 283 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 716 tlaková
 
   
 

 

káva
521 284 tlaková
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BLANCO AVONA
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Spojenie tvarov
•	napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
•	kónický tvar tela, jemne vzostupujúci tvar výpuste
•	farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebný-

mi drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT®

 

- odtok vody otáčateľný o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú a bezpečnú 

montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO AVONA Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

INDIVIDUAL

 

chróm
521 267 tlaková
 
   
  

antracit
521 268 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
521 275 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
521 269 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
521 276 tlaková
 
   
 

 

biela
521 270 tlaková
 
   
 

 

jasmín
521 271 tlaková
 
   
 

 

šampáň
521 272 tlaková
 
   
 

 

tartufo
521 273 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 715 tlaková
 
   
 

 

káva
521 274 tlaková
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BLANCO JURENA-S
Kovový povrch

Vznešená elegancia
•	výrazný dizajn
•	nová koncepcia batérie so skrytou výsuvnou 

sprškou
•	vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
•	vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

 

  

BLANCO JURENA-S Kovový povrch
 

 

MODERN

 

chróm
520 765 tlaková
 
   
 

BLANCO JURENA
Kovový povrch

Vznešená elegancia
•	výrazný dizajn
•	vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie nádob
•	vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát

 

  

BLANCO JURENA Kovový povrch
 

 

MODERN

 

chróm
520 764 tlaková
 
   
 

- o 190° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- skrytá sprška s ovládaním z vnútornej strany
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát
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BLANCO CARENA-S Vario
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná
Zaoblený tvar s výnimočnou funkčnosťou
•	klasická, moderná batéria
•	skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
•	zaoblená vysoká výpusť pre ľahšie napĺňanie 

hrncov a váz
•	vyššie umiestnená, ergonomická páka ovládania
•	aj v Bi-Color-prevedení pre perfektný farebný 

súlad s drezmi a vaničkami z materiálu -  
SILGRANIT®

 

- odtok vody otáčateľný o 190°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na vnútornej strane výpuste
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8“ maticou pre jednoduchú a bezpečnú 

montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA-certifikát
- požiadané o DVGW-certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO CARENA-S 
Vario

Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
521 356 tlaková
 
   
  

antracit/chróm
521 358 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
521 359 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
521 360 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
521 367 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
521 368 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
521 372 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
521 373 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
521 376 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 714 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
521 378 tlaková
 
   
 



298

BLANCO CARENA-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná
Zaoblený tvar s výnimočnou funkčnosťou
•	klasický, moderný dizajn
•	batéria so skrytou výsuvnou sprškou
•	zaoblená vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie 

nádob
•	vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

 

- o 190° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- skrytá výsuvná sprška s ovládaním z vnútornej strany
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO CARENA-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look 
 - dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
520 767 tlaková
 
   
  

antracit/chróm
520 980 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
520 981 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
520 982 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
520 983 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
520 984 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
520 985 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
520 986 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
520 987 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 713 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
520 988 tlaková
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BLANCO CARENA
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look, 
dvojfarebná
Zaoblený tvar s výnimočnou funkčnosťou
•	klasický, moderný dizajn
•	zaoblená vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie 

nádob
•	vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

 

- o 360° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifkát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO CARENA Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná  

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
520 766 tlaková
 
   
  

antracit/chróm
520 971 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
520 972 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
520 973 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
520 974 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
520 975 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
520 976 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
520 977 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
520 978 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 712 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
520 979 tlaková
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BLANCO PANERA-S
Kovový povrch
Precíznosť v nerezi
•	okúzľujúco	elegantná	dizajnová	batéria
•	inovatívny	systém	ovládania:	spršku	možno	po-
hodlne	vysunúť	smerom	dopredu

•	prepnutie	na	sprškový	prúd	pomocou	jednodu-
chého	zatlačenia	prepínača	umiestneného	zhora	
na	sprške

•	úsporná:	páka	ovládania	je	v	základnej	pozícii	na-
stavená	na	studenú	vodu	-	automatický	studený	
štart

•	opticky	perfektne	integrovaný	prepínač
•	kvalitné	vyhotovenie	z	masívnej	nerezi

 

- otáčateľný odtok vody o 160°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 560 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do 

nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje  tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

   

BLANCO PANERA-S Kovový povrch
 

INDIVIDUAL

 

leštená nerez
521 547 tlaková
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BLANCO CATRIS-S
Kovový povrch
Pohodlné ovládanie
•	klasický	dizajn	v	Semi-Profi	prevedení
•	flexibilná	výpusť	(nerezová	pružina)	s	pohyblivou	
sprškou

•	spršku	možno	ľahko	vybrať	z	držiaka
•	je	možné	ju	umiestniť	aj	do	kuchýň	s	hornými	
skrinkami

•	prepínateľná	sprška	(normálny	a	sprškový	prúd)

 

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie pri jej zabudovaní do 

nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO CATRIS-S Kovový povrch
 

PROFESSIONAL

 

chróm
521 476 tlaková
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BLANCO NEA-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Kompaktná batéria v dynamickom dizajne
•	kontrastný,	kompaktný	dizajn
•	rozšírený	akčný	rádius	pomocou	výsuvnej	spršky
•	vyššie	umiestnená	výpusť	umožňuje	ľahšie	napl-
nenie	nádob

•	výsuvná	sprška
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	farebný	súlad		
s	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 145° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica obalená nerezovým pletivom
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifiká*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO NEA-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

MODERN

 

chróm
520 296 tlaková
 
520 297 beztlaková
 

 
 

antracit
520 298 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
520 306 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
520 299 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 307 tlaková
 
   
 

 

biela
520 300 tlaková
 
   
 

 

jasmín
520 301 tlaková
 
   
 

 

šampáň
520 302 tlaková
 
   
 

 

tartufo
520 304 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 735 tlaková
 
   
 

 

káva
520 305 tlaková
 
   
 

Farebné prevedenie SILGRANIT®-Look:
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BLANCO NEA
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Kompaktná batéria v dynamickom dizajne
•	kontrastný,	kompaktný	dizajn
•	vyššie	umiestnená	výpusť	umožňuje	bezbariérovú	
prácu	a	jednoduché	naplnenie	hrncov	a	váz

•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	farebný	súlad		
s	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifiká*
- požiadané o DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO NEA Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

MODERN

 

antracit
519 403 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
519 412 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
519 404 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 749 tlaková
 
   
 

 

biela
519 406 tlaková
 
   
 

 

jasmín
519 407 tlaková
 
   
 

 

šampáň
519 408 tlaková
 
   
 

 

tartufo
519 410 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 731 tlaková
 
   
 

 

káva
519 411 tlaková
 
   
 

 

chróm
519 402 tlaková
 
519 737 beztlaková
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BLANCO NOTIS-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná
Extrémne štýlová
•	rukoväť	pre	ľahkú	obsluhu	s	moderným	dizajnom
•	vyššie	umiestnená	a	dlhšia	výpusť
•	dostupná	aj	s	prepínateľnou	sprškou
•	technické	vyhotovenie	zabraňuje	kontaktu	vody		
s	kovovými	časťami

•	možno	prednastaviť	maximálnu	teplotu	a	prietok	
vody

•	vo	farebnom	prevedení	pre	dokonalý	súlad		
s	farebnými	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu		
SILGRANIT®

 

 

- o 140° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami a sada umožňujúca obmedzenie teploty a prietoku vody
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát 

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO NOTIS-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

CLASSIC

 

chróm
523 252 tlaková
 
   
  

antracit/chróm
523 253 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
523 260 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
523 254 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
523 261 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
523 257 tlaková
 
   
 

 

jasmín
523 255 tlaková
 
   
 

 

šampáň
523 256 tlaková
 
   
 

 

tartufo
523 259 tlaková
 
   
 

 

muškát
523 262 tlaková
 
   
 

 

káva
523 258 tlaková
 
   
 

Sada umožňujúca obmedzenie prietoku a teploty vody.
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BLANCO NOTIS
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná
Extrémne štýlová
•	rukoväť	pre	ľahkú	obsluhu	v	modernom	dizajne
•	vyššie	umiestnená	a	dlhšia	výpusť
•	dvojitá	sprška	s	veľkým	prepínačom
•	technické	vyhotovenie	zabraňuje	kontaktu	vody		
s	kovovými	časťami

•	možno	prednastaviť	maximálnu	teplotu	a	prietok	
vody

•	vo	farebnom	prevedení	pre	dokonalý	súlad		
s	farebnými	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu		
SILGRANIT®

 

 

- o 140° otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami a sada umožňujúca obmedziť prietok a teplotu vody
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO NOTIS Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

CLASSIC

 

chróm
523 241 tlaková
 
   
  

antracit/chróm
523 242 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
523 249 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
523 243 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
523 250 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
523 246 tlaková
 
   
 

 

jasmín
523 244 tlaková
 
   
 

 

šampáň
523 245 tlaková
 
   
 

 

tartufo
523 248 tlaková
 
   
 

 

muškát
523 251 tlaková
 
   
 

 

káva
523 247 tlaková
 
   
 

Sada umožňujúca obmedzenie prietoku a teploty vody. 
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BLANCO ACTIS-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Moderne interpretované klasické formy a funkcie
•	klasicky-moderný	dizajn
•	rukoväť	pre	ľahkú	obsluhu
•	rozšírený	akčný	rádius	pomocou	výsuvnej	spršky
•	dva	varianty	sprškového	prúdu
•	jednoduché	čistenie	perlátora	vďaka	odnímateľ-
nému	sitku

•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- otáčateľný odtok vody o 110°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO ACTIS-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

CLASSIC

 

chróm
512 913 tlaková
 
512 914 beztlaková
 

 

imitácia nerez
512 917 tlaková
 
   
 

 

antracit
512 935 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 815 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
512 919 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 728 tlaková
 
   
 

 

biela
512 921 tlaková
 
   
 

 

jasmín
512 923 tlaková
 
   
 

 

šampáň
513 987 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 631 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 737 tlaková
 
   
 

 

káva
514 939 tlaková
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BLANCO ACTIS
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Moderne interpretované klasické formy a funkcie
•	klasicky-moderný	dizajn
•	rukoväť	pre	ľahkú	obsluhu
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inšaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa*
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO ACTIS Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

CLASSIC

 

chróm
512 889 tlaková
 
512 890 beztlaková
 

 

imitácia nerez
512 893 tlaková
 
   
 

 

antracit
512 911 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 816 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
512 895 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 727 tlaková
 
   
 

 

biela
512 897 tlaková
 
   
 

 

jasmín
512 899 tlaková
 
   
 

 

šampáň
513 985 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 632 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 736 tlaková
 
   
 

 

káva
514 941 tlaková
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BLANCO TIVO-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná
Pohodlie v najlepšej forme
•	vysoká	výpusť	zvyšuje	komfort	prác	pri	dreze
•	výsuvná	sprška	s	možnosťou	prepínania	na	sprš-
kovú	funkciu

•	najmä	pre	moderné	drezy	ako	BLANCO	ZIA
•	farebné	prevedenie	pre	perfektný	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- otáčateľný odtok vody o 120°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

 CERT  

BLANCO TIVO-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
517 648 tlaková
 
518 424 beztlaková
  

antracit/chróm
517 610 tlaková
 
518 425 beztlaková
 

 

sivá skala/chróm
518 798 tlaková
 
518 799 beztlaková
 

 

hliníková metalíza/chróm
517 611 tlaková
 
518 426 beztlaková
 

 

perlovo sivá/chróm
520 755 tlaková
 
520 754 beztlaková
 

 

biela/chróm
517 613 tlaková
 
518 428 beztlaková
 

 

jasmín/chróm
517 614 tlaková
 
518 429 beztlaková
 

 

šampáň/chróm
517 615 tlaková
 
518 430 beztlaková
 

 

tartufo/chróm
517 619 tlaková
 
518 433 beztlaková
 

 

muškát/chróm
521 709 tlaková
 
521 708 beztlaková
 

 

káva/chróm
517 618 tlaková
 
518 432 beztlaková
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BLANCO TIVO
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná
Pohodlie v najlepšej forme
•	vysoká	výpusť	zvyšuje	komfort	prác	pri	dreze
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok	
vody

•	najmä	pre	moderné	drezy	ako	BLANCO	ZIA
•	farebné	prevedenie	pre	perfektný	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

 CERT  

BLANCO TIVO Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
517 599 tlaková
 
518 414 beztlaková
  

antracit/chróm
517 600 tlaková
 
518 415 beztlaková
 

 

sivá skala/chróm
518 800 tlaková
 
518 801 beztlaková
 

 

hliníková metalíza/chróm
517 601 tlaková
 
518 416 beztlaková
 

 

perlovo sivá/chróm
520 753 tlaková
 
520 752 beztlaková
 

 

biela/chróm
517 603 tlaková
 
518 418 beztlaková
 

 

jasmín/chróm
517 604 tlaková
 
518 419 beztlaková
 

 

šampáň/chróm
517 605 tlaková
 
518 420 beztlaková
 

 

tartufo/chróm
517 609 tlaková
 
518 423 beztlaková
 

 

muškát/chróm
521 707 tlaková
 
521 706 beztlaková
 

 

káva/chróm
517 608 tlaková
 
518 422 beztlaková
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BLANCO ZENOS-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
Moderný funkčný dizajn
•	výrazný,	kompaktný	dizajn
•	vyrobená	pre	aktuálne	trendy	kuchýň
•	vhodná	najmä	pre	malé	a	kompaktné	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius	pomocou	výsuvnej	spršky
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa*
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO ZENOS-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
517 815 tlaková
 
517 816 beztlaková
  

antracit/chróm
517 819 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
518 784 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
517 820 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
520 760 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
517 822 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
517 823 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
517 824 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
517 828 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 723 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
517 827 tlaková
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BLANCO ZENOS
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look - dvojfarebná
Moderný funkčný dizajn
•	výrazný,	kompaktný	dizajn
•	vyrobená	pre	aktuálne	trendy	kuchýň
•	vhodná	najmä	pre	malé	a	kompaktné	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- nízkotlakové armatúry s regulátorom prúdu vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 

bojlera
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO ZENOS Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
517 801 tlaková
 
517 802 beztlaková
  

antracit/chróm
517 805 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
518 783 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
517 806 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
520 759 tlaková
 
   
 

 

biela/chróm
517 808 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
517 809 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
517 810 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
517 814 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 722 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
517 813 tlaková
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BLANCO FILO-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná
Štíhla a elegantná
•	vyššie	umiestnená	výpusť	umožňuje	ľahšie	napl-
nenie	hrncov	a	váz

•	s	malou	vyťahovacou	sprškou
•	obzvlášť	vhodná	najmä	pre	menšie	drezy
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Upozornenie:
BLANCO FILO-S nie je možné kombinovať 
s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 
100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu. 

- o 160° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO FILO-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
512 405 tlaková
 
   
 

 

leštená nerez
517 180 tlaková
 
   
 

 

antracit/imitácia nerez
512 760 tlaková
 
   
 

 

sivá skala/chróm
518 811 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza/chróm
512 753 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá/chróm
520 742 tlaková
 
   
 

 

biela/imitácia nerez
512 754 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
512 755 tlaková
 
   
 

 

šampáň/chróm
513 990 tlaková
 
   
 

 

tartufo/chróm
517 636 tlaková
 
   
 

 

muškát/chróm
521 740 tlaková
 
   
 

 

káva/chróm
514 943 tlaková
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BLANCO FILO
Kovový povrch
Štíhla a elegantná
•	vyššie	umiestená	výpusť	umožňuje	ľahšie	naplne-
nie	hrncov	a	váz

•	obzvlášť	vhodná	pre	menšie	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	stupňov	otáčateľ-
ný	odtok

•	páka	ovládania	môže	byť	variabilne	umiestnená	
vľavo,	v	strede	alebo	vpravo

Upozornenie: 
BLANCO FILO nie je možné kombinovať 
s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 
100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO FILO Kovový povrch
 

MODERN

 

chróm
512 324 tlaková
 
   
 

 

leštená nerez
517 178 tlaková
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BLANCO FINESS
Kovový povrch
Štíhla a elegantná
•	vyššie	umiestnená	výpusť	umožňuje	ľahšie	napl-
nenie	hrncov	a	váz

•	vhodná	najmä	pre	menšie	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	stupňov	otáčateľ-
ný	odtok

•	páka	ovládania	môže	byť	variabilne	umiestnená	
vľavo,	v	strede	alebo	vpravo

Upozornenie: 
BLANCO FINESS nie je možné kombinovať 
s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 
100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát 

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO FINESS Kovový povrch
 

MODERN

 

chróm
512 322 tlaková
 
   
 

 

leštená nerez
517 179 tlaková
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BLANCO ANTAS-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná
Malá, kompaktná a mnohostranná
•	moderný	dizajn	v	kompaktnej	podobe
•	vhodná	hlavne	pre	malé	a	kompaktné	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius	pomocou	vyťahovacej	
spršky

•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

140°

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO ANTAS-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
515 348 tlaková
 
516 764 beztlaková
  

antracit/chróm
515 356 tlaková
 
516 772 beztlaková
 

 

sivá skala/chróm
518 794 tlaková
 
518 795 beztlaková
 

 

hliníková metalíza/chróm
515 349 tlaková
 
516 765 beztlaková
 

 

perlovo sivá/chróm
520 733 tlaková
 
520 734 beztlaková
 

 

biela/chróm
515 350 tlaková
 
516 766 beztlaková
 

 

jasmín/chróm
515 351 tlaková
 
516 767 beztlaková
 

 

šampáň/chróm
515 352 tlaková
 
516 768 beztlaková
 

 

tartufo/chróm
517 637 tlaková
 
517 638 beztlaková
 

 

muškát/chróm
521 703 tlaková
 
521 704 beztlaková
 

 

káva/chróm
515 357 tlaková
 
516 773 beztlaková
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BLANCO ANTAS-S
Keramik-Look - dvojfarebná
Malá, kompaktná a všestranná
•	moderný	dizajn	v	kompaktnej	podobe
•	vhodná	hlavne	pre	malé	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius	vďaka	vyťahovacej	sprške
•	dostupná	v	siedmich	farbách
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	BLANCO	
keramickými	drezmi	a	vaničkami,	obzvlášť	vhodná	
k	modelu	BLANCO	IDESSA	6	S

 

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO ANTAS-S Keramik-Look - dvojfarebná
 

Keramik-Look - dvojfarebná
 

140°

MODERN

 

čierna/chróm
516 075 tlaková
 
   
 

 

bazalt/chróm
517 647 tlaková
 
   
 

 

hliníková šedá/chróm
516 074 tlaková
 
   
 

 

krištáľovo biela,  
lesklá/chróm
516 069 tlaková
   
 

 

biela, matná/chróm
516 070 tlaková
 
   
 

 

magnólia, lesklá/chróm
519 748 tlaková
 
   
 

 

jasmín/chróm
516 072 tlaková
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BLANCO ANTAS
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná
Malá, kompaktná a všestranná
•	moderný	dizajn	v	kompaktnej	podobe
•	vhodná	najmä	pre	malé	a	kompaktné	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO ANTAS Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look  
- dvojfarebná 

SILGRANIT®-Look 
- dvojfarebná

MODERN

 

chróm
515 337 tlaková
 
516 103 beztlaková
  

antracit/chróm
515 345 tlaková
 
516 111 beztlaková
 

 

sivá skala/chróm
518 796 tlaková
 
518 797 beztlaková
 

 

hliníková metalíza/chróm
515 338 tlaková
 
516 104 beztlaková
 

 

perlovo sivá/chróm
520 731 tlaková
 
520 732 beztlaková
 

 

biela/chróm
515 339 tlaková
 
516 105 beztlaková
 

 

jasmín/chróm
515 340 tlaková
 
516 106 beztlaková
 

 

šampáň/chróm
515 341 tlaková
 
516 107 beztlaková
 

 

tartufo/chróm
517 639 tlaková
 
517 640 beztlaková
 

 

muškát/chróm
521 701 tlaková
 
521 702 beztlaková
 

 

káva/chróm
515 346 tlaková
 
516 112 beztlaková
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BLANCO KANO
Kovový povrch

Ctižiadostivá
•	štíhla	armatúra	v	estetickom	dizajne
•	obzvlášť	vhodná	pre	kompaktné	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius	vďaka	výpusti	otáčateľnej	
o	360°

- otáčateľný odtok vody o 360°
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

 

  

BLANCO KANO Kovový povrch
 

 

MODERN

 

chróm
521 502 tlaková
 
   
 

BLANCO KANO-S
Kovový povrch

Ctižiadostivá
•	štíhla	armatúra	v	estetickom	dizajne
•	s	výsuvnou	sprškou
•	obzvlášť	vhodná	pre	kompaktné	drezy

- otáčateľný odtok vody o 120°
- nylonom obalená sprchová hadica
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717

 

  

BLANCO KANO-S Kovový povrch
 

 

MODERN

 

chróm
521 503 tlaková
 
   
 



319

Zm
ie

ša
va

ci
e 

ba
té

ri
e,

dá
vk

ov
ač

e 
um

ýv
ac

ie
ho

 p
ro

st
ri

ed
ku

BLANCOORION
Kovový povrch

Osvedčená kvalita
•	vyššie	umiestnená	a	dlhšia	výpusť
•	rukoväť	pre	ľahké	ovládanie

- o 135° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

 CERT  

BLANCOORION Kovový povrch
 

135°

 

CLASSIC

 

chróm
511 276 tlaková
 
511 280 beztlaková
 

BLANCOORION-S
Kovový povrch

Osvedčená kvalita
•	výsuvná	sprška	s	prepínačom
•	2	druhy	prúdu
•	rukoväť	pre	ľahké	ovládanie

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát *
*pre vysokotlakové prevedenie 

  

BLANCOORION-S Kovový povrch
 

140°

 

CLASSIC

 

chróm
511 268 tlaková
 
511 272 beztlaková
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BLANCO JETA
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Ergonomická a praktická
•	ergonomické	ovládanie	s	pákou	ovládania	
umiestnenou	vpravo	od	výpuste

•	vysoká	zaoblená	výpusť	umožňuje	ľahšie	naplne-
nie	hrncov	a	váz

•	dostupná	v	chrómovom	aj	farebnom	prevedení

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO JETA Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

CLASSIC

 

chróm
519 727 tlaková
 
   
  

antracit
519 728 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
519 736 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
519 729 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 744 tlaková
 
   
 

 

biela
519 730 tlaková
 
   
 

 

jasmín
519 731 tlaková
 
   
 

 

šampáň
519 732 tlaková
 
   
 

 

tartufo
519 734 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 728 tlaková
 
   
 

 

káva
519 735 tlaková
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BLANCOWEGA-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Kvalita za výhodnú cenu
•	výsuvná	sprška	s	možnosťou	prepínania
•	odporúčame	kombinovať	s	drezmi,	ktoré	majú	
menšie	rozmery

•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCOWEGA-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

CLASSIC

 

chróm
512 035 tlaková
 
514 212 beztlaková
  

antracit
512 047 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 805 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
512 038 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 763 tlaková
 
   
 

 

biela
512 039 tlaková
 
   
 

 

jasmín
512 041 tlaková
 
   
 

 

šampáň
513 996 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 642 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 734 tlaková
 
   
 

 

káva
514 949 tlaková
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BLANCOWEGA
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Kvalita za výhodnú cenu
•	vyššie	umiestnená	a	dlhá	výpusť
•	vhodná	pre	menšie	drezy
•	dostupná	aj	v	nízkotlakovom	prevedení
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

Upozornenie:
BLANCOWEGA nie je možné kombinovať 
s keramickými drezmi, nakoľko nemožno 
100% zaručiť utesnenie otvoru pre batériu.

Nízkotlakové batérie s regulátorom prúdu 
vody – zamedzuje nečistote dostať sa do 
bojlera

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCOWEGA Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

CLASSIC

 

chróm
137 228 tlaková
 
514 211 beztlaková
  

antracit
511 113 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 806 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
511 880 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 762 tlaková
 
   
 

 

biela
511 110 tlaková
 
   
 

 

jasmín
511 116 tlaková
 
   
 

 

šampáň
513 995 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 641 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 733 tlaková
 
   
 

 

káva
514 950 tlaková
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BLANCO BRAVON-S
Kovový povrch

Klasicky nadčasová
•	zaoblená,	vysoká	a	dlhá	výpusť	umožňuje	bezba-
riérové	pracovné	postupy	pri	dreze

•	ergonomicky	umiestnená	páka	ovládania
•	vhodná	najmä	pre	malé	a	kompaktné	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius	vďaka	vyťahovacej	sprške

 

  

BLANCO BRAVON-S Kovový povrch
 

 

CLASSIC

 

chróm
520 282 tlaková
 
520 283 beztlaková
 

BLANCO BRAVON
Kovový povrch

Klasicky nadčasová
•	zaoblená,	vysoká	a	dlhá	výpusť	umožňuje	bezba-
riérové	pracovné	postupy	pri	dreze

•	ergonomicky	tvarovaná	páka	ovládania
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok	
vody

•	zvlášť	vhodná	pre	malé,	kompaktné	drezy

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

  

BLANCO BRAVON Kovový povrch
 

 

CLASSIC

 

chróm
518 818 tlaková
 
519 722 beztlaková
 

- o 100° stupňov otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku EN 1717
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie
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BLANCO MIDA-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Štýlový tvar
•	jemne	zaoblená	výpusť	a	štíhle	telo
•	ľahšie	naplnenie	hrncov	a	váz
•	obzvlášť	vhodná	pre	kompaktné	drezy
•	s	výsuvnou	sprškou
•	o	360°	otáčateľná	výpusť
•	perfektný	súlad	farieb	kuchynskej	batérie	a	dre-
zov	z	materiálu	SILGRANIT®

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- nylonom obalená spršková hadica
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO MIDA-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

MODERN

 

chróm
521 454 tlaková
 
   
  

antracit
521 455 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
521 462 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
521 456 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
521 463 tlaková
 
   
 

 

biela
521 457 tlaková
 
   
 

 

jasmín
521 458 tlaková
 
   
 

 

šampáň
521 459 tlaková
 
   
 

 

tartufo
521 460 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 730 tlaková
 
   
 

 

káva
521 461 tlaková
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BLANCO MIDA
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Štýlový tvar
•	jemne	zaoblená	výpusť	a	štíhle	telo
•	ľahšie	naplnenie	hrncov	a	váz
•	o	360°	otáčateľná	výpusť

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- LGA certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO MIDA Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

MODERN

 

chróm
517 742 tlaková
 
   
  

antracit
519 415 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
519 424 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
519 416 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 748 tlaková
 
   
 

 

biela
519 418 tlaková
 
   
 

 

jasmín
519 419 tlaková
 
   
 

 

šampáň
519 420 tlaková
 
   
 

 

tartufo
519 422 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 729 tlaková
 
   
 

 

káva
519 423 tlaková
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BLANCO MILA
Kovový povrch

Klasická a jasná
•	štíhle	telo	s	rovnou	výpusťou
•	ľahšie	naplnenie	hrncov	a	váz
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu

 

  

BLANCO MILA Kovový povrch
 

 

MODERN

 

chróm
519 414 tlaková
 
   
 

BLANCO MILA-S
Kovový povrch

Klasická a jasná
•	štíhle	telo	s	rovnou	výpusťou
•	s	výsuvnou	sprškou
•	ľahšie	naplnenie	hrncov	a	váz
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku EN 1717

 

  

BLANCO MILA-S Kovový povrch
 

 

MODERN

 

chróm
519 810 tlaková
 
521 466 beztlaková
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BLANCO MILI
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Oblé tvary
•	štíhle	telo	batérie	a	výpusť	v	tvare	J
•	ľahšie	napĺňanie	hrncov	a	váz
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	perfektný	súlad	farieb	kuchynskej	batérie	a	dre-
zov	z	materiálu	SILGRANIT®

 

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO MILI Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

MODERN

 

chróm
519 413 tlaková
 
   
  

antracit
523 103 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
523 104 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
523 105 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
523 106 tlaková
 
   
 

 

biela
523 107 tlaková
 
   
 

 

jasmín
523 108 tlaková
 
   
 

 

šampáň
523 109 tlaková
 
   
 

 

tartufo
523 110 tlaková
 
   
 

 

muškát
523 112 tlaková
 
   
 

 

káva
523 111 tlaková
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BLANCO VITIS-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
•	výsuvná	sprška
•	vhodná	pre	malé	drezy
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

 

- o 200° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO VITIS-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

CLASSIC

 

antracit
515 376 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 802 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
515 369 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 757 tlaková
 
   
 

 

biela
515 370 tlaková
 
   
 

 

jasmín
515 371 tlaková
 
   
 

 

šampáň
515 372 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 663 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 711 tlaková
 
   
 

 

káva
515 377 tlaková
 
   
 

 

chróm
515 583 tlaková
 
516 992 beztlaková
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BLANCO VITIS
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
•	vysoká	a	dlhá	výpusť
•	vhodná	pre	malé	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

 

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- LGA certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO VITIS Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

CLASSIC

 

antracit
515 366 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 803 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
515 359 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 756 tlaková
 
   
 

 

biela
515 360 tlaková
 
   
 

 

jasmín
515 361 tlaková
 
   
 

 

šampáň
515 362 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 662 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 710 tlaková
 
   
 

 

káva
515 367 tlaková
 
   
 

 

chróm
515 582 tlaková
 
516 991 beztlaková
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BLANCO DARAS-S
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Obľúbený dizajn
•	s	výsuvnou	sprškou
•	vhodná	najmä	pre	malé	drezy
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

 

- o 90° otáčateľný odtok vody
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- nylonom obalená spršková hadica
- sériovo vybavená so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

  

BLANCO DARAS-S Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

CLASSIC

 

chróm
517 731 tlaková
 
519 724 beztlaková
  

antracit
517 732 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 792 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
517 733 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 736 tlaková
 
   
 

 

biela
517 735 tlaková
 
   
 

 

jasmín
517 736 tlaková
 
   
 

 

šampáň
517 737 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 741 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 727 tlaková
 
   
 

 

káva
517 740 tlaková
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BLANCO DARAS
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Obľúbený dizajn
•	vhodná	najmä	pre	malé	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	farebné	prevedenie	pre	dokonalý	súlad	s	farebný-
mi	drezmi	a	vaničkami	z	materiálu	SILGRANIT®

 

- o 360° otáčateľný odtok
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 350 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- LGA certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO DARAS Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

CLASSIC

 

chróm
517 720 tlaková
 
519 723 beztlaková
  

antracit
517 721 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
518 793 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
517 722 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
520 735 tlaková
 
   
 

 

biela
517 724 tlaková
 
   
 

 

jasmín
517 725 tlaková
 
   
 

 

šampáň
517 726 tlaková
 
   
 

 

tartufo
517 730 tlaková
 
   
 

 

muškát
521 726 tlaková
 
   
 

 

káva
517 729 tlaková
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BLANCO TERA
Kovový povrch

Tradičná forma, moderná funkcia
•	klasická	batéria	s	dvoma	rukoväťami
•	obzvlášť	vhodná	k	aktuálnemu	vidieckemu	štýlu
•	imitácia	nerez:	zladená	najmä	k	nerezovým	
drezom

- dvojitá ½‘‘ rukoväť – batérie
- o 360° otáčateľný odtok
- Ø 35 mm otvor
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a s 3/8‘‘ maticou 

pre jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO TERA Kovový povrch
 

 

CLASSIC

 

chróm
512 597 tlaková
 
   
 

 

leštená mosadz
512 590 tlaková
 
   
 

BLANCO TRADON
Kovový povrch

Moderné ovládanie v tradičnej forme
•	klasická	forma
•	obzvlášť	vhodná	k	aktuálnemu	vidieckemu	štýlu
•	pohodlné	jednopákové	ovládanie
•	perfektne	zladená	najmä	ku	keramickému	drezu	
BLANCO	PANOR	60

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO TRADON Kovový povrch
 

 

CLASSIC

 

chróm
515 990 tlaková
 
   
 

 

leštená mosadz
520 787 tlaková
 
   
 

BLANCO	batérie	na	filtrovanú	a		
úžitkovú	vodu
Bezpečnosť	a	funkčnosť	

BLANCO	TRIMA

Čistá	voda	zaisťuje	zdravie	spotrebiteľa.	

Na	tomto	majú	podiel	aj	BLANCO	batérie	

na	filtrovanú	a	úžitkovú	vodu	-	v	kombi-

nácii	s	bežne	dostupnými	filtráciami,	ktoré	

sú	nainštalované	v	spodnej	skrinke.	

Kuechenarmaturen_2_SK.indd   332 05.02.18   14:50

dlandgraf
Notiz
Marked festgelegt von dlandgraf

dlandgraf
Notiz
Marked festgelegt von dlandgraf
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BLANCO	batérie	na	filtrovanú	a		
úžitkovú	vodu
Bezpečnosť	a	funkčnosť	

BLANCO	SORABLANCO	FONTAS	IIBLANCO	TRIMA

Čistá	voda	zaisťuje	zdravie	spotrebiteľa.	

Na	tomto	majú	podiel	aj	BLANCO	batérie	

na	filtrovanú	a	úžitkovú	vodu	-	v	kombi-

nácii	s	bežne	dostupnými	filtráciami,	ktoré	

sú	nainštalované	v	spodnej	skrinke.	

BLANCO	batérie	sa	ovládajú	pomocou	

separátnej	páky	pre	filtrovanú	a	úžitkovú	

vodu.

K	dispozícii	sú	tri	typy	batérií	so	

	separátnou	výpusťou	alebo	integrovanou	

výpusťou	pre	filtrovanú	a	úžitkovú	vodu.	

Žiadne	zmiešanie	s	vodou	z	vodovodného	

potrubia.
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- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- 3 flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO FONTAS II Kovový povrch
 

SILGRANIT®-Look
 

SILGRANIT®-Look

SPECIAL

 

chróm
523 128 tlaková
 
   
 

 

imitácia nerez UltraResist
523 129 tlaková
 
   
 

 

antracit
523 130 tlaková
 
   
 

 

sivá skala
523 137 tlaková
 
   
 

 

hliníková metalíza
523 131 tlaková
 
   
 

 

perlovo sivá
523 138 tlaková
 
   
 

 

biela
523 134 tlaková
 
   
 

 

jasmín
523 132 tlaková
 
   
 

 

šampáň
523 133 tlaková
 
   
 

 

tartufo
523 136 tlaková
 
   
 

 

muškát
523 139 tlaková
 
   
 

 

káva
523 135 tlaková
 
   
 

BLANCO FONTAS II
Kovový povrch a SILGRANIT®-Look
2 v 1: Voda a filtrovaná voda priamo z jednej 
batérie
•	komfortná	2-v-1-batéria	s	ovládaním	vpravo	pre	teplú		
a	studenú	vodu	a	s	ovládaním	vľavo	pre	filtrovanú	vodu

•	hygienická:	oddelený	tok	vody	a	samostatná	výpusť	pre	
filtrovanú	vodu	–	žiadne	zmiešanie	s	vodou	z	vodovodu

•	priestorovo	úsporná	a	praktická:	vďaka	spojeniu	2-v-1	
nie	je	potrebný	žiadny	dodatočný	otvor	pre	filtrovanú	
vodu

•	 integrovaná	výpusť	pre	obe	kvality	vody	so	špeciálnymi	
perlátormi

•	 rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	povrch	batérie	je	perfektne	zladený	k	dre-
zom	a	vaničkám:	farebné	verzie	k	farebným	
modelom	z	materiálu	SILGRANIT®	a	preve-
denie	UltraResist	k	nerezovým	modelom

 

BLANCO SORA Kovový povrch
 

 

chróm
520 834 tlaková
 
   
 

 

leštená mosadz
520 835 tlaková
 
   
 

 

BLANCO TRIMA Kovový povrch
 

 

chróm
520 840 tlaková
 
   
 

Kuechenarmaturen_2_SK.indd   334 05.02.18   14:54

dlandgraf
Notiz
Marked festgelegt von dlandgraf

dlandgraf
Notiz
Marked festgelegt von dlandgraf
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BLANCO SORA
Kovový povrch

Tradičná optika s modernou filtračnou funkciou
•	v	tradičnom	prevedení	s	doplnenou	funkciou	
filtrácie	vody

•	odtok	vody	s	dvojitou	funkciou	–	pitná	a	filtrovaná	
voda

•	špeciálne	integrovaný	odtok	pre	obe	kvality	vody	
v	jednom

•	otáčatelný	odtok	vody	o	360°

- o 360° stupňov otáčatelný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie

 

 

BLANCO SORA Kovový povrch
 

SPECIAL

 

chróm
520 834 tlaková
 
   
 

 

leštená mosadz
520 835 tlaková
 
   
 

BLANCO TRIMA
Kovový povrch

Moderná batéria s filtračnou funkciou
•	v	ergonomickom	prevedení	s	doplnenou	funkciou	
filtrácie	vody

•	2	v	1:	voda	a	filtrovaná	voda	priamo	z	batérie
•	špeciálne	integrovaný	odtok	pre	obe	kvality	vody	
v	jednom

•	otáčatelný	odtok	vody	o	360°

- o 360° stupňov otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- LGA certifikát

 

  

BLANCO TRIMA Kovový povrch
 

 

SPECIAL

 

chróm
520 840 tlaková
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BLANCO	batérie
Riešenia	pre	zabudovanie	pred	okno

Priestor	pred	oknom	je	ideálny	na	

zabudovanie	drezu.		

S	BLANCO	predokennými	

	batériami	nie	je	otváranie	a	zatvá-

ranie	okna	žiadnou	prekážkou.	

Aktuálne	sú	dostupné	tri	varianty	

mechanizmov	pre	toto	riešenie.

BLANCO	ALTA-F/-S-F	Compact		 strana	341

BLANCO	LINUS-F/-S-F	 strana	340

BLANCOORION-F/-S-F		 strana	345

BLANCO	TIVO-F/-S-F		 strana	344	

BLANCO	DARAS-F/-S-F		 strana	346	

Vyberateľné	modely

BLANCO	LARESSA-F,	

páka	ovládania	vpravo	 strana	342

páka	ovládania	vľavo	 strana	342

BLANCO	CORESSA-F,	

páka	ovládania	vpravo	 strana	343

páka	ovládania	vľavo	 strana	343

Sklápacie	modely

BLANCO	ELOSCOPE-F	II		 strana	337

BLANCO	PERISCOPE-S-F	II		 strana	339

Zasúvacie	batérie
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BLANCO ELOSCOPE-F II
Kovový povrch
Zasúvateľná batéria v čistom dizajne
•	čistý	dizajn	bez	kompromisov
•	vysoká	výpusť	umožňuje	ľahšie	naplnenie	hrncov	
a	váz

•	vhodná	pre	zabudovanie	pred	okno
•	dá	sa	rukou	jednoducho	zasunúť
•	je	potrebná	minimálna	vzdialenosť	3	cm	medzi	
drezom	a	krídlom	okna

•	rovnaký	výrez	otvorov	(2	x	35	mm)	pre	batériu	aj	
pre	páku	ovládania

Upozornenie: 
Minimálny odstup stredu otvoru pre batériu 
je 70 mm.
Maximálny odstup stredu otvoru pre 
batériu je 500 mm.
Hĺbka zabudovania pre BLANCO 
ELOSCOPE-F II 470 mm.
Hrozí kolízia s košovým systémom, bojle-
rom, atď. Minimálny požadovaný odstup 
drezu od okna: 3 cm.

- zasúvateľná a o 360° stupňov otáčateľná batéria
- 2 x Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo  

  
Filter pre rohový ventil (1 kus)  

  
128 434  

  

BLANCO 
ELOSCOPE-F II

Kovový povrch
 

360°

SPECIAL

 

chróm
516 672 tlaková
 
   
 

BLANCO	ELOSCOPE-F	II	montáž	pred	okno

BLANCO	ELOSCOPE-F	II	v	kombinácii	s	BLANCO	
ATTIKA	60/A	
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 BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto –  •60 – –

 BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact – – – –

 BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF / 6-IF • • – –

 BLANCO LANTOS 9 E-IF / 8-IF / 8 S-IF – – – –

 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF –  •80 – –

 BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S – – – –

 BLANCO LEXA 6 S – – • •
 BLANCO LEXA 9 E – – – •
 BLANCO LIVIT 45 S / 5 S / 6 S Centric – – – –

 BLANCO LIVIT XL 6 S – – – –

 BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S – – – –

 BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact – – • •
 BLANCO METRA 8 S – – • –

 BLANCO METRA 9 – – – •
 BLANCO METRA XL 6 S – – – –

 BLANCO MEVIT XL 6 S – – – –

 BLANCO PALONA 6 – – – –

 BLANCO PLEON 5, 6 – – – •
 BLANCO PLEON 6 Split – – – –

 BLANCO RONDOVAL 45 – • – –

 BLANCO RONDOVAL 45 S – – • •
 BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S – – • –

 BLANCO SONA 6 S – – • •
 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame • • – –

 BLANCO TIPO XL 6 S • – – –

 BLANCO YOVA XL 6 S – – – –

 BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S / XL 6 S SteamerPlus – – – •
 BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (Keramika) – – – –

 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact – – – •
 BLANCO ZIA 40 S / 45 S / 45 SL – – • –

 BLANCO ZIA 5 S – – – –

 BLANCO ZIA XL 6 S / 8 S / 9 – – – –

 BLANCO ZIA 9 E – – – –

SILGRANIT®/
keramika
vytĺkať		

podfrézovaný	otvor	
(na	mieste)

ovládanie
	vpredu	 vzadu

Nerez
možnosť	spraviť

otvor	s	dierovačom
35	mm	

(na	mieste)

ovládanie
	vpredu	 vzadu

Typ drezu 

 BLANCO ADON XL 6 S – – – –

 BLANCO ALAROS 6 S – – – •
 BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A – – – –

 BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400/400-IF/A – – – –

 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact – – – –

 BLANCO ARTAGO 6 – – • •
 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame • • – –

 BLANCO AXIA II 45 S / 5 S – – – –

 BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S – – – –

 BLANCO AXIA III 6 S-F / XL 6 S-F – – – –

 BLANCO AXIS III 45 S-IF  – – – –

 BLANCO AXIS III 5 S-IF / 6 S-IF – – – –

 BLANCO AXON II 6 S – – – –

 BLANCO CLASSIC 45 S / 5 S – – – –

 BLANCO CLASSIC 6 S • • • •
 BLANCO CLASSIC 8  – • – •
 BLANCO CLASSIC 8 S – • • –

 BLANCO CLASSIC Neo 45 S / 5 S / XL 6 S – – – –

 BLANCO CLASSIC Neo 6 S – – • •
 BLANCO COLLECTIS 6 S – – – –

 BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8 – – – • 
 BLANCODANA-IF – • – –

 BLANCODELTA  – • – –

 BLANCODELTA II – – – –

 BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF – – – –

 BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF – – – –

 BLANCO ELON 45 S / XL 6 S / XL 8 S – – – –

 BLANCO ETAGON 500-IF/A  – – – –

 BLANCO FLEX Pro 45 S – – – –

 BLANCO IDENTO 45 S, 45 S-F – – – –

 BLANCO IDESSA 45 S – – – –

 BLANCO IDESSA 5 S / 6 S / XL 6 S – – – –

 BLANCO LANTOS 45 S / 5 S / 45 S-IF / 5 S-IF –  •60 – –

 BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric – – – –

SILGRANIT®/
keramika
vytĺkať		

podfrézovaný	otvor	
(na	mieste)

ovládanie
	vpredu	 vzadu

Nerez
možnosť	spraviť

otvor	s	dierovačom
35	mm	

(na	mieste)

ovládanie
	vpredu	 vzadu

Typ drezu

Pri modeloch BLANCO JARON, CLARON-IF/A, FLOW-IF a  
ZEROX-IF/A s priestorom pre batériu nie je montáž vyššie uvedených 
modelov batérií priamo za prepadom možná.

Upozornenie:
Použitie	príslušenstva	môže	byť	obmedzené.

BLANCO	PERISCOPE-S-F	II	/	BLANCO	ELOSCOPE-F	II
Kombinácie	s	BLANCO	drezmi
Pre	montáž	batérií	na	drez	sú	potrebné	dva	otvory	pre	výpusť	a	páku	ovládania.	Pre	druhý	otvor	pozri	dole
uvedené	možnosti.

  – =	nie	je	možná
• =	možný	otvor	35	mm	pre	ovládanie
•60 =	možné	len	pri	šírke	spodnej	skrinky	60	cm
•80 =	možné	len	pri	šírke	spodnej	skrinky	80	cm
•oA =	iba	ak	nie	je	zvolené	žiadne	excentrické	olvádanie	ako	voliteľné	príslušenstvo
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BLANCO PERISCOPE-S-F II
Kovový povrch
Zasúvateľná batéria pre zabudovanie pred okno
•	riešenie	pred	okno	v	modernej	optike
•	aktuálny,	moderný	dizajn
•	vysoká	výpusť	umožňuje	ľahšie	naplnenie	hrncov	
a	váz

•	jedinečná:	zasúvateľná,	pritom	však	neustále	
funkčná

•	vysokokvalitné	kovové	vyhotovenie	spršky
•	rovnaký	výrez	otvorov	(2	x	35	mm)	pre	batériu		
a	páku	ovládania

•	vhodná	predovšetkým	v	kombinácii	s	drezmi	pod	
pracovnú	dosku

Minimálny odstup stredu otvoru pre batériu 
je 70 mm.
Maximálny odstup stredu otvoru pre 
batériu je 500 mm.
Hĺbka zabudovania pre BLANCO 
PERISCOPE-S-F II je 450 mm (inkl. sprch. 
hadice).
Inak hrozí kolízia s košovým systémom, 
bojlerom, atď.  
Minimálny požadovaný odstup drezu od 
okna: 5 cm.

- zasúvateľná a o 360° stupňov otáčateľná batéria
- 2 x Ø 35 mm otvor pre batériu a páku ovládania
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát

 

Voliteľné príslušenstvo

  
Filter pre rohový ventil (1 kus) Usmerňovač sprškovej hadice

  
128 434 511 920

 CERT  

BLANCO 
PERISCOPE-S-F II

Kovový povrch
 

360°

SPECIAL

 

chróm
516 671 tlaková
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BLANCO LINUS-F
Kovový povrch
Praktická vo forme a funkciách - pre zabudova-
nie pred okno*
•	vhodná	na	montáž	pred	okno
•	minimalistický	dizajn
•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

•	vyššie	umiestnená	výpusť	vody	pre	ľahšie	naplne-
nie	hrncov	a	váz

•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok
•	páka	batérie	môže	byť	variabilne	umiestnená	
vľavo,	v	strede	alebo	vpravo

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

  

BLANCO LINUS-F Kovový povrch
 

36
0°

*Minimálna vzdialenosť 
medzi drezom a krídlom 
okna 2,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
514 025 tlaková
 
514 277 beztlaková
 

 

imitácia nerez
514 026 tlaková
 
   
 

BLANCO LINUS-S-F
Kovový povrch
Praktická vo forme a funkciách - pre zabudova-
nie pred okno*
•	vhodná	na	montáž	pred	okno
•	minimalistický	dizajn
•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

•	výsuvná	sprška
•	vyššie	umiestnená	výpusť	pre	ľahšie	naplnenie	
hrncov	a	váz

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717
- LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie 

  

BLANCO LINUS-S-F Kovový povrch
 

14
0°

*Minimálna vzdialenosť 
medzi drezom a krídlom 
okna 4,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
514 023 tlaková
 
514 276 beztlaková
 

 

imitácia nerez
514 024 tlaková
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BLANCO ALTA-F Compact
Kovový povrch
Estetika v kompaktnej forme - pre zabudovanie 
pred okno*
•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

•	štíhla	batéria	v	estetickom	dizajne
•	odtok	vody	je	v	prednej	časti	otáčateľný	-	umož-
ňuje	ľahšie	naplnenie	fliaš

•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok	
vody

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát

 

 CERT  

BLANCO ALTA-F 
Compact

Kovový povrch
 

200

*Minimálna vzdialenosť 
medzi drezom a krídlom 
okna 4,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
518 412 tlaková
 
   
 

BLANCO ALTA-S-F  
Compact
Kovový povrch
Estetika v kompaktnej forme - pre zabudovanie 
pred okno*
•	montáž	pred	okno
•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

•	štíhla	batéria	v	estetickom	dizajne
•	vysokokvalitné	kovové	prevedenie	spršky

- o 128° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku EN 1717
- požiadané o LGA certifikát
- DVGW certifikát 

 CERT  

BLANCO ALTA-S-F 
Compact

Kovový povrch
 

200

128

*Minimálna vzdialenosť 
medzi drezom a krídlom 
okna 4,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
518 413 tlaková
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BLANCO LARESSA-F  
páka vľavo
Kovový povrch
Vhodná na zabudovanie pred okno
•	moderný	dizajn
•	pohodlný	sklopný	mechanizmus	a	optimálna	kon-
štrukčná	výška	umožňujú	sklopiť	batériu	nabok

•	tlmený	sklopný	mechanizmus	a	bezpečné	zais-
tenie

•	páka	ovládania	umiestnená	naboku,	voliteľné	ľavé	
alebo	pravé	prevedenie

•	vysoká	výpusť	pre	ľahšie	napĺňanie	hrncov	a	váz

- otáčateľný odtok vody o 360° a v prednej časti tiež 
otáčateľný

- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 500 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO LARESSA-F 
páka vľavo

Kovový povrch
 

*Minimálna vzdialenosť  
drezu od krídla okna 6,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
521 546 tlaková
 
   
 

BLANCO LARESSA-F 
páka vpravo
Kovový povrch
Vhodná na zabudovanie pred okno
•	moderný	dizajn
•	pohodlný	sklopný	mechanizmus	a	optimálna	kon-
štrukčná	výška	umožňujú	sklopiť	batériu	nabok

•	tlmený	sklopný	mechanizmus	a	bezpečné	zais-
tenie

•	páka	ovládania	umiestnená	naboku,	voliteľné	ľavé	
alebo	pravé	prevedenie

•	vysoká	výpusť	pre	ľahšie	napĺňanie	hrncov	a	váz

- otáčateľný odtok vody o 360° a v prednej časti tiež 
otáčateľný

- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 500 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO LARESSA-F 
páka vpravo

Kovový povrch
 

*Minimálna vzdialenosť  
drezu od krídla okna 6,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
521 545 tlaková
 
   
 



343

Zm
ie

ša
va

ci
e 

ba
té

ri
e,

dá
vk

ov
ač

e 
um

ýv
ac

ie
ho

 p
ro

st
ri

ed
ku

BLANCO CORESSA-F 
páka vľavo
Kovový povrch

Vhodná na zabudovanie pred okno
•	moderný	dizajn
•	pohodlný	sklopný	mechanizmus	a	optimálna	kon-
štrukčná	výška	umožňujú	sklopiť	batériu	nabok

•	tlmený	sklopný	mechanizmus	a	bezpečné	zais-
tenie

•	páka	ovládania	umiestnená	naboku,	voliteľné	ľavé	
alebo	pravé	prevedenie

•	vysoká	výpusť	pre	ľahšie	napĺňanie	hrncov	a	váz

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO CORESSA-F 
páka vľavo

Kovový povrch
 

*Minimálna vzdialenosť  
drezu od krídla okna 6,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
521 544 tlaková
 
   
 

BLANCO CORESSA-F 
páka vpravo
Kovový povrch
Vhodná na zabudovanie pred okno
•	moderný	dizajn
•	pohodlný	sklopný	mechanizmus	a	optimálna	kon-
štrukčná	výška	umožňujú	sklopiť	batériu	nabok

•	tlmený	sklopný	mechanizmus	a	bezpečné	zais-
tenie

•	optimálna	konštrukčná	výška	umožňuje	komplet-
né	sklopenie	výpuste	do	vaničky	drezu

•	páka	ovládania	umiestnená	naboku,	voliteľné	ľavé	
alebo	pravé	prevedenie

•	vysoká	výpusť	pre	ľahšie	napĺňanie	
hrncov	a	váz

- otáčateľný odtok vody o 360°
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 450 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie pri jej zabudovaní do nerezových drezov
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- LGA certifikát
- požiadané o DVGW certifikát

 

  

BLANCO CORESSA-F 
páka vpravo

Kovový povrch
 

*Minimálna vzdialenosť  
drezu od krídla okna 6,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
521 543 tlaková
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BLANCO TIVO-F
Kovový povrch
Komfort v najlepšej forme - pre zabudovanie 
pred okno*
•	montáž	pred	okno
•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

•	vyššie	umiestnená	výpusť	uľahčuje	prácu	pri	
dreze

•	rozšírený	akčný	rádius:	o	360°	otáčateľný	odtok	
vody

- o 360° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- DVGW certifikát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

 CERT  

BLANCO TIVO-F Kovový povrch
 

*Minimálna vzdialenosť 
drezu od krídla okna  
4,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
518 408 tlaková
 
518 409 beztlaková
 

BLANCO TIVO-S-F
Kovový povrch
Komfort v najlepšej forme - pre zabudovanie 
pred okno*
•	montáž	pred	okno
•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

•	vyššie	umiestnená	výpusť	uľahčuje	prácu	pri	
dreze

•	výsuvná	sprška	s	prepínačom

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- DVGW certifikát* *pre vysokotlakové prevedenie 

 CERT  

BLANCO TIVO-S-F Kovový povrch
 

*Minimálna vzdialenosť 
drezu od krídla okna  
5,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
518 410 tlaková
 
518 411 beztlaková
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BLANCOORION-F
Kovový povrch
Osvedčená kvalita - vhodná aj na zabudovanie 
pred okno*
•	cenovo	výhodná	batéria	vhodná	pre	montáž	pred	
okno

•	vysoká	a	dlhá	výpusť
•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

- o 120° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej 

batérie
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie

 

  

BLANCOORION-F Kovový povrch
 

*Minimálna vzdialenosť 
drezu od krídla okna 2,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
514 207 tlaková
 
514 279 beztlaková
 

BLANCOORION-S-F
Kovový povrch
Osvedčená kvalita - vhodná aj na zabudovanie 
pred okno*
•	cenovo	výhodná	batéria	vhodná	pre	montáž	pred	
okno

•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

•	vysúvateľná	sprška
•	2	varianty	prúdu

- o 140° otáčateľný odtok vody
- Ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na zvýšenie stability kuchynskej batérie
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717
- požiadané o LGA certifikát*
- požiadané o DVGW certifkát*
*pre vysokotlakové prevedenie 

  

BLANCOORION-S-F Kovový povrch
 

140°

*Minimálna vzdialenosť 
drezu od krídla okna 4,5 cm.

SPECIAL

 

chróm
514 208 tlaková
 
514 278 beztlaková
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BLANCO DARAS-F
Kovový povrch
Obľúbený dizajn
•	vhodná	na	zabudovanie	pred	okno
•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

•	vhodná	pre	malé	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius	-	o	360°	otáčateľná	výpusť

- otáčateľný odtok vody o 360° 
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu

 

  

BLANCO DARAS-F Kovový povrch
 

*Minimálna vzdialenosť 
drezu od krídla okna 3 cm.

SPECIAL

 

chróm
521 751 tlaková
 
   
 

BLANCO DARAS-S-F
Kovový povrch
Obľúbený dizajn
•	vhodná	na	zabudovanie	pred	okno
•	jednoduchá	obsluha:	kolmo	nadvihnúť	a	položiť	
nabok

•	s	výsuvnou	sprškou
•	vhodná	pre	malé	drezy
•	rozšírený	akčný	rádius	-	o	80°	otáčateľná	výpusť

- otáčateľný odtok vody o 80°  
- ø 35 mm otvor
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné hadičky s dĺžkou 750 mm a 3/8‘‘ maticou pre 

jednoduchú inštaláciu
- sprchová hadica obalená nylonom
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje 

spätnému toku podľa EN 1717

 

  

BLANCO 
DARAS-S-F

Kovový povrch
 

*Minimálna vzdialenosť 
drezu od krídla okna 4 cm.

SPECIAL

 

chróm
521 752 tlaková
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BLANCO LEVOS
Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku - konzek-
ventne hranatý
•	exkluzívny	systémový	dizajn	od	BLANCO	SteelArt
•	perfektne	zladený	ku	SteelArt	výrobkom,	najmä	k	
modelom	BLANCO	CLARON,	-DIVON	a	-FLOW-IF

•	nerez,	hodvábne	lesklá	a	hodvábne	matná:	per-
fektne	zladené	k	SteelArt	povrchom

•	pohodlné	napĺňanie	zhora

 

 

 

chróm
517 585
 

 

nerez, hodvábny lesk
517 586
 

 

nerez, hodvábne matná
517 587
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

BLANCO LEVOS

- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 500 ml

BLANCO QUADRIS
Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku - 
konzekventne hranatý
•	exkluzívny	systémový	dizajn	od	BLANCO	SteelArt
•	perfektne	zladeny	ku	SteelArt	výrobkom,	najmä	
zo	série	BLANCO	ZEROX

•	nerez,	hodvábne	lesklá	a	hodvábne	matná:	
perfektne	zladené	k	SteelArt	povrchom

•	pohodlné	napĺňanie	zhora

 

 

 

chróm
517 588
 

 

nerez, hodvábny lesk
517 589
 

 

nerez, hodvábne matná
517 590
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

BLANCO QUADRIS

- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 500 ml
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BLANCO LIVIA
Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku
•	moderný	dizajn	vhodný	do	rustikálnych	kuchýň
•	systémový	dizajn	-	možno	kombinovať	aj	s	doko-
nale	zladeným	tiahlom	či	kuchynskou	batériou

•	dostupný	v	rôznych	povrchových	úpravách
•	pohodlné	napĺňanie	zhora

 

 

 

chróm
521 291
 

 

leštená mosadz
521 292
 

 

mangán
521 293
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

Dávkovač saponátu 
BLANCO LIVIA

- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 500 ml

BLANCO PIONA
Kovový povrch

Dávkovač umývacieho prostriedku
•	perfektne	dizajnovo	zladený	k	viacerým	BLANCO	
a	SteelArt	kuchynským	batériám

•	vhodný	najmä	k	batériám	v	povrchovej	úprave	
chróm,	imitácia	nerez,	leštená	nerez,	nerez	
hodvábny	lesk	a	nerez	hodvábne	matná

•	pohodlné	napĺňanie	zhora

 

 

 

chróm
517 667
 

 

leštená nerez
517 537
 

 

nerez, hodvábny lesk
515 991
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

BLANCO PIONA

 

nerez, hodvábne matná
515 992
 

- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 500 ml
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BLANCO TANGO
Kovový povrch
Dávkovač umývacieho prostriedku
•	jednoduché	napĺňanie	zhora
•	praktické	príslušenstvo
•	imitácia	nerez:	zladený	najmä	k	nerezovým	
drezom

 

 

 

chróm
511 266
 

 

imitácia nerez
512 643
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

BLANCO TANGO

- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 300 ml

BLANCO TORRE
Kovový povrch
Dávkovač umývacieho prostriedku
•	jednoduché	napĺňanie	zhora
•	praktické	príslušenstvo
•	perfektne	dizajnovo	zladený	k	viacerým	BLANCO	
a	SteelArt	kuchynským	batériám

 

 

 

chróm
512 593
 

 

leštená nerez
521 541
 

 

imitácia nerez
512 594
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

Materiál/farba
 

BLANCO TORRE

- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 300 ml
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BLANCO TIGA
Kovový povrch
Dávkovač umývacieho prostriedku
•	jednoduché	napĺňanie	zhora
•	praktické	príslušenstvo

 

 

 

chróm
510 769
 

Materiál/farba
 

BLANCO TIGA

- ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 250 ml

BLANCO YANO
Kovový povrch

•	moderný	dizaj	vhodný	k	BLANCO	kuchynským	
batériám

•	praktické	príslušenstvo	pre	každodenné	použitie
•	jednoduché	napĺňanie	zhora

 

 

 

chróm
524 256
 

Materiál/farba
 

BLANCO YANO

- Ø 35 mm otvor
- objem nádobky: 300 ml
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BLANCO košové systémy
Inteligentné košové a organizačné systémy pre spodnú skrinku

BLANCO SOLON elegantné riešenie pre pracov-
nú dosku.

BLANCO SELECT s jednoducho vyberateľnými 
nádobami.

BLANCO BOTTON stabilný systém pre jedno-
duchú montáž o dno skrinky.

BLANCO FLEXON II systém do zásuvky vhodný 
pre všetky bežné výsuvy.

Okrem drezov, batérií a príslušenstva 

optimalizujú aj BLANCO košové systémy 

priebeh prác pri umývacom centre a 

zabezpečujú jednoduchú údržbu jednot-

livých pracovných zón.

Ergonomicky optimalizované a zohľad-

ňujúc praktické potreby modernej  

kuchyne ponúkajú jednotlivé modely 

rôzne možnosti.

Či klasické dvierka alebo výsuv, manu-

álne alebo automatické ovládanie, jedna 

alebo viacero nádob, BLANCO košové 

a organizačné systémy zabezpečujú dl-

hodobý komfort. Vďaka premyslenému 

dizajnu je priestor skrinky pod drezom 

maximálne využitý.   

BLANCO SELECT Orga: Organizačná zásuvka poskytuje dodatočný úložný priestor.

BL
AN

CO
 

SE
LE

CT
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BLANCO SELECT 
Košové a organizačné systémy

 

Optimálna hĺbka zabudovania

S hĺbkou len 40 cm je BLANCO SELECT 

perfektne integrovateľný do každej 

skrinky.

Viac čistoty

Integrované úchyty, ako aj zrezané okraje 

s hladkými hranami sú obzvlášť ľahké na 

údržbu. 

Flexibilné usporiadanie

Rozličné veľkosti nádob sa dajú rôzne 

kombinovať. A tak je možné napr. na 

bio odpady použiť menšiu nádobu 

s vhodným krytom.

Najlepšie využitie priestoru

BLANCO SELECT košové systémy 

sú dostupné vo všetkých bežných 

veľkostiach spodných skriniek (45 cm, 

50 cm, 60 cm) a ponúkajú tak optimálne 

využitie priestoru.

Praktický držiak pre vrece na odpadky

S držiakom pre vrece na odpad BLANCO 

SELECT Clip sa vrecia ľahko napĺňajú 

a optimálne využívajú. Clip on lišty sú 

vhodné pre všetky 15 l a 30 l nádoby 

a pre všetky bežné veľkosti vriec na 

odpadky.

Perfektná organizácia

Stabilný plechový kryt je plne výsuvný a 

slúži aj ako praktický odkladací priestor. 

Dodatočný odkladací priestor ponúka 

organizačná zásuvka. 

Pohodlná obsluha

Vďaka BLANCO MOVEX možno dvierka  

skriniek otvoriť pomocou nohy a s mini  -

málnou námahou. Túto vychytávku 

možno použiť na všetky skrinky s vý-

suvom. 

Vysoká stabilita

Systém sa ľahko ovláda aj pri plnej záťaži, 

nádoby a úchyty sú stabilné a zaťažiteľné, 

systém je testovaný až na 38 kg záťaž.

Rýchla montáž

Neuveriteľne ľahká a rýchla montáž.
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BLANCO SELECT
Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový  
a organizačný systém novej generácie
•	v ponuke modely s malými nádobami s vekom, 

ideálne na zbieranie bioodpadu 
•	optimálne využitie priestoru
•	moderný, harmonický a funkčný dizajn
•	integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
•	vysokokvalitná organizačná zásuvka opticky 

zladená k systému SELECT
•	neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž
•	voliteľne dostupné: 

praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, 
SELECT clip držiak pre vrecia na odpadky, 
elektrický otvárací systém BLANCO SELECT 
AutoMove alebo nožný výsuv BLANCO MOVEX

  

Voliteľné príslušenstvo  

     
BLANCO SELECT Clip držiak 
pre vrecia na odpadky 

521 300

BLANCO SELECT AutoMove
elektrický otvárací systém

521 301

BLANCO MOVEX nožné 
ovládanie 

519 357

SELECT univerzálny box 
vhodný pre 8 l, 15 l alebo 
19 l nádobu
229 342

 

 
 

 

Výška zabudovania 474 mm (použité univerzálne boxy sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôsobeniu sa odtokovej armatúre), hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky 
pre pojazdy 450 mm. 
• Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov s úchytom. 
• Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami s rámom od 40 mm. 
• Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku.
• Minimálna odporúčaná výška soklíka pre montáž BLANCO MOVEX: 100 mm.

60 cm  
Rozmer skrinky

49 l

BLANCO SELECT Materiál/farba  

 

BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725  

V dodávke

organizačná zásuvka,  30 l a 19 l nádoba

 

 
 

BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726  

V dodávke

organizačná zásuvka, 3 x 15 l nádoba

60 cm  
Rozmer skrinky

45 l

 
 

BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783  

V dodávke

organizačná zásuvka, 2 x 15 l a 2 x 6 l  nádoba, veko na nádobu 6 l

60 cm  
Rozmer skrinky

42 l

 
 

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782  

V dodávke

organizačná zásuvka, 30 l a 2 x 8 l  nádoba, veko na nádobu 8 l

60 cm  
Rozmer skrinky

46 l
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BLANCO SELECT
Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový  
a organizačný systém novej generácie
•	v ponuke modely s malými nádobami s vekom, 

ideálne na zbieranie bioodpadu 
•	moderný, harmonický a funkčný dizajn
•	integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
•	ľahká údržba všetkých častí
•	voliteľne dostupné: 

praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, 
SELECT clip držiak pre vrecia na odpadky, 
elektrický otvárací systém BLANCO SELECT 
AutoMove alebo nožný výsuv BLANCO MOVEX 

•	vysokokvalitný, ľahko vysúvateľný kryt
•	neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž

  

Voliteľné príslušenstvo  

     
BLANCO SELECT Clip držiak 
pre vrecia na odpadky 

521 300

BLANCO SELECT AutoMove
elektrický otvárací systém

521 301

BLANCO MOVEX nožné 
ovládanie 

519 357

  

  
  

 

Výška zabudovania 361 mm, hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm. 
• Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov, s úchytom. 
• Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so 40 mm rámom. 
• Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku. 
• Minimálna odporúčaná výška soklíka pre montáž BLANCO MOVEX: 100 mm.

45 cm  
Rozmer skrinky

32 l

BLANCO SELECT Materiál/farba  

 

BLANCO SELECT 45/2 518 721  

V dodávke

2 x 16 l nádoba

 

 
 

BLANCO SELECT 50/2 518 722  

V dodávke

2 x 19 l nádoba

50 cm  
Rozmer skrinky

38 l

 
 

BLANCO SELECT 50/3 520 779  

V dodávke

1 x 19 l a  2 x 8 l nádoba, veko na nádobu 8 l

50 cm  
Rozmer skrinky

35 l
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BLANCO SELECT
Najlepší SELECT od firmy BLANCO: Košový  
a organizačný systém novej generácie
•	v ponuke modely s malými nádobami s vekom, 

ideálne na zbieranie bioodpadu 
•	moderný, harmonický a funkčný dizajn
•	integrovaná konštrukcia zabraňujúca znečisteniu
•	ľahká údržba všetkých častí
•	vysokokvalitný, ľahko vysúvateľný kryt
•	neprekonateľne rýchla a jednoduchá montáž
•	voliteľne dostupné: 

praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, 
SELECT clip držiak pre vrecia na odpadky, 
elektrický otvárací systém BLANCO SELECT 
AutoMove alebo nožný výsuv BLANCO MOVEX

  

Voliteľné príslušenstvo  

     
BLANCO SELECT 
organizačná zásuvka pre  
60 cm skrinku
518 727

BLANCO SELECT Clip držiak 
pre vrecia na odpadky

521 300

BLANCO SELECT AutoMove
elektrický otvárací systém

521 301

BLANCO MOVEX nožné 
ovládanie 

519 357

 

 
 

 

Výška zabudovania 361 mm, hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm. 
• Je nutné mať samostatné dvierka bez pántov, s úchytom. 
• Montáž vhodná aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so 40 mm rámom. 
• Pri plánovaní treba zohľadniť výšku zabudovania košového systému, hĺbku drezu a z toho vyplývajúci min. rozmer pre spodnú skrinku. 
• Minimálna odporúčaná výška soklíka pre montáž BLANCO MOVEX: 100 mm.

60 cm  
Rozmer skrinky

49 l

BLANCO SELECT Materiał/kolor  

 

BLANCO SELECT 60/2 518 723  

V dodávke

30 l a 19 l nádoba

 

 
 

BLANCO SELECT 60/3 518 724  

V dodávke

3 x 15 l nádoba

60 cm  
Rozmer skrinky

45 l

 
 

BLANCO SELECT 60/4 520 781  

V dodávke

2 x 15 l a 2 x 6 l  nádoba, veko na nádobu 6 l

60 cm  
Rozmer skrinky

42 l

 
 

BLANCO SELECT XL 60/3 520 780  

V dodávke

30 l a 2 x 8 l  nádoba, veko na nádobu 8 l

60 cm  
Rozmer skrinky

46 l
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BLANCO FLEXON II
Perfektný rám pre vysokú flexibilitu
•	moderný, harmonický a funkčný dizajn
•	novinkou je inovatívny integrovaný rám košového 

systému
•	vhodný pre všetky bežné výsuvy
•	ľahký prístup a údržba zásuvky a všetkých častí
•	neprekonateľne jednoduchá a rýchla montáž
•	modely s malými nádobami s krytmi sú vhodné 

na zbieranie bioodpadov
•	voliteľne dostupné: 

praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, 
držiak pre vrecia na odpadky SELECT Clip alebo 
nožný výsuv BLANCO MOVEX

  

Voliteľné príslušenstvo  

     
BLANCO SELECT Clip držiak 
pre vrecia na odpadky 

BLANCO MOVEX nožné 
ovládanie 

519 357

SELECT univerzálny box 
vhodný pre 8 l, 15 l alebo 
19 l nádobu

  

  
521 300 229 342   

 

Je nutná skrinka so zásuvkou. 
- výška zabudovania 370 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm 
- maximálna výška rámu 265 mm od dna zásuvky 
- vhodný aj pre skrinky s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm 
- pri plánovaní je potrebné zohľadniť, v akej výške je zabudovaný odpad, výšku umiestnenia dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci  
 minimálny rozmer pre spodnú skrinku 
- minimálna odporúčaná výška soklíka pre zabudovanie MOVEX-u: 100 mm

30 cm  
Rozmer skrinky

19 l

19 l

BLANCO FLEXON II Materiál/farba  

 

BLANCO FLEXON II 30/1 521 542  

V dodávke

kryt, nádoba 19 l

 

 
 

BLANCO FLEXON II 30/2 521 467  

V dodávke

kryt, 2 x 8 l nádoba, veko na nádobu 8 l

30 cm  
Rozmer skrinky

16 l

8 l 8 l

 
 

BLANCO FLEXON II 45/2 521 468  

V dodávke

kryt, 2 x 16 l nádoba

45 cm  
Rozmer skrinky

32 l
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BLANCO FLEXON II
Perfektný rám pre vysokú flexibilitu
•	moderný, harmonický a funkčný dizajn
•	novinkou je inovatívny integrovaný rám košového 

systému
•	vhodný pre všetky bežné výsuvy
•	ľahký prístup a údržba zásuvky a všetkých častí
•	neprekonateľne jednoduchá a rýchla montáž
•	modely s malými nádobami s krytmi sú vhodné 

na zbieranie bioodpadov
•	voliteľne dostupné: 

praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, 
držiak pre vrecia na odpadky SELECT Clip alebo 
nožný výsuv BLANCO MOVEX

  

Voliteľné príslušenstvo  

     
BLANCO SELECT Clip držiak 
pre vrecia na odpadky 

BLANCO MOVEX nožné 
ovládanie 

519 357

SELECT univerzálny box 
vhodný pre 8 l, 15 l alebo 
19 l nádobu

  

  
521 300 229 342   

Je nutná skrinka so zásuvkou. 
- výška zabudovania 370 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm 
- maximálna výška rámu 265 mm od dna zásuvky 
- vhodný aj pre skrinky s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm 
- pri plánovaní je potrebné zohľadniť, v akej výške je zabudovaný odpad, výšku umiestnenia dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci  
 minimálny rozmer pre spodnú skrinku 
- minimálna odporúčaná výška soklíka pre zabudovanie MOVEX-u: 100 mm

50 cm  
Rozmer skrinky

38 l

BLANCO FLEXON II Materiál/farba  

 

BLANCO FLEXON II 50/2 521 469  

V dodávke

kryt, 2 x 19 l nádoba

 

 
 

BLANCO FLEXON II 50/3 521 470  

V dodávke

kryt, 1 x 19 l a  2 x 8 l nádoba, veko na nádobu 8 l

50 cm  
Rozmer skrinky

35 l

 
 

BLANCO FLEXON II 90/4 521 475  

V dodávke

3 x 19 l a 1 x 16 l  nádoba

90 cm  
Rozmer skrinky

73 l
19 l 19 l 19 l 16 l
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BLANCO FLEXON II
Perfektný rám pre vysokú flexibilitu
•	moderný, harmonický a funkčný dizajn
•	novinkou je inovatívny integrovaný rám košového 

systému
•	vhodný pre všetky bežné výsuvy
•	ľahký prístup a údržba zásuvky a všetkých častí
•	neprekonateľne jednoduchá a rýchla montáž
•	modely s malými nádobami s krytmi sú vhodné 

na zbieranie bioodpadov
•	voliteľne dostupné: 

praktické príslušenstvo ako veko na nádoby, 
držiak pre vrecia na odpadky SELECT Clip alebo 
nožný výsuv BLANCO MOVEX

  

Voliteľné príslušenstvo  

     
BLANCO SELECT Clip držiak 
pre vrecia na odpadky 

BLANCO MOVEX nožné 
ovládanie 

519 357

SELECT univerzálny box 
vhodný pre 8 l, 15 l alebo 
19 l nádobu

  

  
521 300 229 342   

 

Je nutná skrinka so zásuvkou. 
- výška zabudovania 370 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm 
- maximálna výška rámu 265 mm od dna zásuvky 
- vhodný aj pre skrinky s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm 
-  pri plánovaní je potrebné zohľadniť, v akej výške je zabudovaný odpad, výšku umiestnenia dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci 

minimálny rozmer pre spodnú skrinku
- minimálna odporúčaná výška soklíka pre zabudovanie MOVEX-u: 100 mm

60 cm  
Rozmer skrinky

49 l

BLANCO FLEXON II Materiál/farba  

 

BLANCO FLEXON II 60/2 521 471  

V dodávke

kryt, 30 l a 19 l nádoba

 

 
 

BLANCO FLEXON II 60/3 521 472  

V dodávke

kryt, 3 x 15 l nádoba

60 cm  
Rozmer skrinky

45 l

 
 

BLANCO FLEXON II 60/4 521 474  

V dodávke

kryt, 2 x 15 l a 2 x 6 l  nádoba, veko na nádobu 6 l

60 cm  
Rozmer skrinky

42 l

 
 

BLANCO FLEXON II XL 60/3 521 473  

V dodávke

kryt, 30 l a 2 x 8 l  nádoba, veko na nádobu 8 l

60 cm  
Rozmer skrinky

46 l
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BLANCO BOTTON 
Pro Automatic
Jednoduchá montáž, stabilný, pohodlný
•	rýchla a jednoduchá montáž o dno skrinky 

pomocou montážneho príslušenstva
•	optimálny pomer ceny a úžitkovosti
•	stabilný systém s atraktívnym dizajnom
•	pojazdy s plným výsuvom
•	funkčná úchytka pre pohodlné používanie
•	optimálne využitie priestoru pre spodnú skrinku 

so šírkou 45 a 60 cm
•	veľký objem (26, príp. 39 litrov)

30

  

 

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

Materiál/farba  

 

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

517 468  

V dodávke

kompletne predmontovaný systém z plastu, s nádobami s objemom 2 x 13 l a ramienkom pre otváranie dvierok, 
montážne príslušenstvo

45 cm  
Rozmer skrinky

Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic: 
- dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100° 
- maximálna šírka pántov 35 mm 
- hĺbka montáže: 400 mm 
- výška montáže: 350 mm

26 l

13 l 13 l

 

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

Materiál/farba  

 

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

517 470  

V dodávke

kompletne predmontovaný systém z plastu, s nádobami s objemom 3 x 13 l a ramienkom pre otváranie dvierok, 
montážne príslušenstvo

60 cm  
Rozmer skrinky

Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic: 
- dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100° 
- maximálna šírka pántov 35 mm 
- hĺbka montáže: 400 mm 
- výška montáže: 350 mm

39 l

13 l 13 l 13 l
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BLANCO BOTTON 
Pro Manual
Jednoduchá montáž, stabilný, pohodlný
•	rýchla a jednoduchá montáž o dno skrinky
•	optimálny pomer ceny a úžitkovosti
•	stabilný systém s atraktívnym dizajnom
•	pojazdy s plným výsuvom
•	funkčná úchytka pre pohodlné používanie
•	optimálne využitie priestoru pre spodnú skrinku 

so šírkou 45 alebo 60 cm
•	veľký objem (26 l, príp. 39 l)

30

  

 

 

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

Materiál/farba  

 

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

517 467  

V dodávke

kompletne predmontovaný systém z plastu, s nádobami s objemom 2 x 13 l, montážne príslušenstvo

45 cm  
Rozmer skrinky

Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual: 
- pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť veľkosť dverovej vložky. 
- hĺbka montáže: 400 mm 
- výška montáže: 350 mm

26 l

13 l 13 l

 

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

Materiál/farba  

 

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

517 469  

V dodávke

kompletne predmontovaný systém z plastu, s nádobami s objemom 3 x 13 l, montážne príslušenstvo

60 cm  
Rozmer skrinky

Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual: 
- pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť veľkosť dverovej vložky. 
- hĺbka montáže: 400 mm 
- výška montáže: 350 mm

39 l

13 l 13 l 13 l
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BLANCO SINGOLO 
BLANCO SINGOLO-S
Praktický košový systém pre zabudovanie na 
dvierka
•	jednoducho zhora vyberateľný kôš, nádoba so  

14 l objemom
•	pohodlne sa otvára spolu s dvierkami skrinky
•	odnímateľný kryt s praktickým skladovacím 

priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
•	vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 45, 50  

a 60 cm
•	aj do kazetových dvierok
•	alternatíva – deliaca stena umožňuje rozdeliť 

nádobu na dve časti

  

 

     
     

     
     

 

 

BLANCO SINGOLO Materiál/farba  

 

BLANCO SINGOLO 512 880  

V dodávke

nádoba so 14 l objemom, odnímateľný kryt

45 cm  
Rozmer skrinky

 
14 l

 

BLANCO SINGOLO-S Materiál/farba  

 

BLANCO SINGOLO-S 512 881  

V dodávke

nádoba so 14 l objemom, odnímateľný kryt, deliaca stena

45 cm  
Rozmer skrinky

 
14 l



362

BLANCO SOLON-IF
Integrované kompletné riešenie na pracovnej 
doske
•	odkladanie odpadu priamo do smetnej nádoby 

zabudovanej do pracovnej dosky
•	kvalitná a ľahko umývateľná nerez
•	vyvážený dizajn

  

30 cm  
Rozmer skrinky

7 l

BLANCO SOLON-IF Materiál/farba  

 

BLANCO SOLON-IF 512 471  

 V dodávke
 
kryt, 7 l nádoba, zabudovateľný kruh a nerezová pokrývka
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Príslušenstvo pre BLANCO SELECT

Praktický držiak pre vrecia na odpadky pre BLANCO SELECT a FLEXON II
•	Clip-on lišty pre jednoduché a bezpečné uchytenie vriec na odpadky
•	vhodné pre všetky veľkosti nádob BLANCO SELECT a FLEXON II s objemom od 15 l 

a pre všetky veľkosti vriec na odpad
•	perfektne zosúladený dizajn k BLANCO SELECT a FLEXON II

 BLANCO SELECT Clip 521 300   

BLANCO SELECT Clip
 

Rozmer v mm

Elektrický systém otvárania pre BLANCO SELECT
•	systém pre otváranie všetkých výsuvných dvierok pomocou jemného zatlačenia
•	viac slobody pri realizácií kuchýň bez úchytiek
•	poistka proti neúmyselnému otvoreniu
•	jednoduchá a rýchla montáž
•	odporúčame použiť úsporný sifón

 BLANCO SELECT AutoMove 521 301   

BLANCO SELECT AutoMove
 

Pohodlné nožné ovládanie pre BLANCO SELECT, FLEXON II a všetky výsuvné 
dvierka kuchynských skriniek
•	inovatívny výsuvný systém - predné dvierka sa otvoria zasunutím nohy pod 

profilovanú lištu
•	pohodlné a jednoduché ovládanie
•	jednoduchá montáž vďaka montážnej šablóne, nie je nutné žiadne nastavovanie
•	kvalitná nerezová lišta

 BLANCO MOVEX 519 357   

BLANCO MOVEX
 

Rozmer v mm
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Príslušenstvo pre BLANCO SELECT

Efektívne riešenie
•	optimálne využitie priestoru pomocou organizovanej zásuvky v spodnej skrinke
•	zásuvka s dodatočným odkladacím priestorom pre BLANCO SELECT do spodnej 

skrinky so šírkou 60 cm
•	perfektne zosúladený dizajn k BLANCO SELECT
•	súčasťou dodávky pri všetkých BLANCO SELECT Orga modeloch

 BLANCO organizačná zásuvka 518 727   

BLANCO organizačná zásuvka
 

Rozmer v mm

•	možnosť zavesiť do 8 l, 15 l alebo 19 l nádoby BLANCO SELECT a FLEXON II
•	ideálny aj na zbieranie bioodpadu alebo drobného odpadu
•	vhodný do umývačky riadu
•	súčasťou dodávky pri BLANCO SELECT Orga

 Univerzálny box 229 342   

Univerzálny box
 

Rozmer v mm

•	veko na nádobu a na odkladanie drobností
•	perfektne zosúladený dizajn k BLANCO SELECT a FLEXON II
•	6 l veko na nádobu vhodné pre BLANCO SELECT a FLEXON II 60/4 a 60/4 Orga
•	8 l veko na nádobu vhodné pre BLANCO SELECT a FLEXON II 30/2, 50/3, XL 60/3  

a XL 60/3 Orga (1 ks v dodávke)
•	15 l veko na nádobu vhodné pre BLANCO SELECT a FLEXON II 60/3 a 60/4

BLANCO veko na nádobu 15 l 229 338   

BLANCO veko na nádobu 8 l 231 975

BLANCO veko na nádobu 6 l 231 974

 BLANCO veko na nádobu
 



365

BL
AN

CO
 

SE
LE

CT

Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy 

•	účinná kombinácia  uhlíkového filtra a nerezového plátu zabraňuje 
nepríjemnému zápachu z bionádoby

•	vhodné pre SELECT a FLEXON II 6 l a 8 l nádobu

AktivBio-veko 6 l 524 219   

AktivBio-veko 8 l 524 220   

AktivBio-veko
  

 

•	obsahuje: 4 ks

•	výmena filtra sa odporúča každé 3 mesiace 

•	sada pokrýva odporúčanú ročnú spotrebu

Filter pre AktivBio-veko 6 l 524 225   

Filter pre AktivBio-veko 8 l 524 226   

Filter pre AktivBio-veko
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Typ
drezu Materiál Obj. č. Miery v mm

Náhradné diely a príslušenstvo pre vstavané drezy

dodávané príslušenstvo
voliteľné príslušenstvo

ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň kompozitná doska, jaseň 230 436 432 x 240 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Rohová miska umelá hmota 235 866  183,5 x 299 x 108 mm

ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
Doska na krájanie z bieleho satinovaného skla

satinované bezpečnostné sklo
satinované bezpečnostné sklo

225 546
225 545

500 x 310 mm 
 500 x 310 mm

ALAROS Štrukturovaná mriežka nerez 225 353 358 x 300 x 17 mm

ANDANO XL 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
Funkčná nerezová miska nerez 227 692 415 x 201 x 81 mm
Sklenená doska, zamatovo-matná tmavomodrá bezpečnostné sklo 232 846 495 x 280 mm
Nerezové koľajničky nerez/umelá hmota 235 906  416 x 60 mm

ANDANO XL 6 S-IF Compact
Nerez, hodvábny lesk
Funkčná nerezová miska nerez 227 692 415 x 201 x 81 mm
Sklenená doska, zamatovo-matná tmavomodrá bezpečnostné sklo 232 846  495 x 280 mm
Nerezové koľajničky nerez/umelá hmota 235 906 416 x 60 mm

AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Sklenená doska na krájanie, biela bezpečnostné sklo 234 045 497 x 350 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa kompozitná doska, jaseň 234 051 489 x 350 x 48 mm

AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Sklenená doska na krájanie, biela bezpečnostné sklo 234 045 497 x 350 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa kompozitná doska, jaseň 234 051 489 x 350 x 48 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 233 739 368 x 185 x 82 mm

AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur® 
Sklenená doska na krájanie, biela bezpečnostné sklo 234 045 497 x 350 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa kompozitná doska, jaseň 234 051 489 x 350 x 48 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 233 739 368 x 185 x 82 mm

AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur® 
Sklenená doska na krájanie, biela bezpečnostné sklo 234 045 497 x 350 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa kompozitná doska, jaseň 234 051 489 x 350 x 48 mm

AXIS III 45 S-IF
Nerez, hodvábny lesk 
Sklenená doska na krájanie, biela bezpečnostné sklo 234 047 510 x 340 x 17 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 224 787 361 x 201 x 77 mm
Podložka na krájanie umelá hmota 225 469 382 x 290 mm

AXIS III 5 S-IF
Nerez, hodvábny lesk 
Sklenená doska na krájanie, biela bezpečnostné sklo 234 047 510 x 340 x 17 mm
Nerezová vložka nerez 224 789 296 x 113 x 37 mm
Podložka na krájanie umelá hmota 225 469 382 x 290 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm

AXIS III 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
Sklenená doska na krájanie, biela bezpečnostné sklo 234 047 510 x 340 x 17 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 224 787 361 x 201 x 77 mm
Podložka na krájanie umelá hmota 225 469  382 x 290 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm

AXIS III 6 S-IF Edition
Nerez, hodvábny lesk
Multifunkčná nerezová miska nerez 224 787 361 x 201 x 77 mm
Prelínacia doska, orech drevo 225 331 494 x 290 x 41 mm
Multi uskladňovacia miska nerez 220 145 361 x 201 x 21 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm
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AXIS III 6 S-IF Dampfgar-Edition
Nerez, hodvábny lesk
Multifunkčná nerezová miska  nerez 232 180  344 x 194 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu  umelá hmota 232 181  349 x 209 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm

AXON II 6 S
Keramika PuraPlus®

Sklenená doska na krájanie, strieborná bezpečnostné sklo 227 700 495 x 300 x 17.5 mm
Multifunkčná miska nerez 225 681 350 x 180 x 71 mm
Kôš na riad nerez 231 696 230 x 355 x 128 mm

CLASSIC NEO 45 S
SILGRANIT® PuraDur® 
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu  umelá hmota 232 181  349 x 209 mm
Multifunkčná nerezová miska  nerez 232 180  344 x 194 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm

CLASSIC NEO 5 S
SILGRANIT® PuraDur® 
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu  umelá hmota 232 181  349 x 209 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Multifunkčná nerezová miska  nerez 232 180  344 x 194 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm

CLASSIC NEO 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu  umelá hmota 232 181  349 x 209 mm
Multifunkčná nerezová miska  nerez 232 180  344 x 194 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297  360 x 160 x 130 mm

COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur® 
Úložna miska s vekom umelá hmota 235 845 300 x 166 mm
Drevená doska na krájanie,z masívného javora javor 235 844 490 x 280 mm

DELTA
Keramika PuraPlus®

Multifunkčná miska nerez 207 360 306 x 220 x 81 mm
BLANCO TORRE Dávkovač saponátu chróm 512 593

DELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Multifunkčná nerezová miska nerez 232 585  303 x 219 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Doska na krájanie z masívneho javora horského drevo 232 841  463 x 260 mm

DELTA-IF
Nerez, hodvábny lesk
Multifunkčná nerezová miska nerez 207 360 306 x 220 x 81 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 513 484 250 x 433 x 23.5 mm

DIVON II 6 S
Nerez, hodvábny lesk
Multifunkčná nerezová miska nerez 231 396 387 x 187 mm
Sklenená doska na krájanie, strieborná bezpečnostné sklo 230 970 425 x 300 mm

ELON 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Odkvapkávacia nerezová mriežka nerez 229 234 436 x 205 x 12 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela umelá hmota 217 611 530 x 260 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 227 689 435 x 175 x 78 mm

ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Odkvapkávacia mriežka z nerezu nerez 229 234 436 x 205 x 12 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela umelá hmota 217 611 530 x 260 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 227 689 435 x 175 x 78 mm
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ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Odkvapkávacia nerezová mriežka nerez 229 234 436 x 205 x 12 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela umelá hmota 217 611 530 x 260 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 227 689 435 x 175 x 78 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm

ETAGON 500-IF
Nerez, hodvábny lesk
Dve ETAGON koľjničky nerez/umelá hmota 234 164 386,5 x 60 mm
Sklenená doska na krájanie - strieborná bezpečnostné sklo 227 697 435 x 240 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa kompozitná doska, jaseň 230 700 424 x 240 x 24 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 231 396 387 x 187 mm

ETAGON 500-IF/A
Nerez, hodvábny lesk
Dve ETAGON koľajničky nerez, hodvábny lesk 234 164 386,5 x 60 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa kompozitná doska, jaseň 230 700 424 x 240 x 24 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 231 396 387 x 187 mm
Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý umelá hmota 230 734 430 x 380 mm

ETAGON 500-U
Nerez, hodvábny lesk
Dve ETAGON koľajničky nerez/umelá hmota 234 164 386,5 x 60 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa kompozitná doska, jaseň 230 700 424 x 240 x 24
Sklenená doska na krájanie - strieborná bezpečnostné sklo 227 697 435 x 240 x 17 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 231 396 387 x 187 mm

ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Dve ETAGON koľajničky nerez/umelá hmota 234 164 386,5 x 60 mm
Sklenená doska na krájanie - strieborná bezpečnostné sklo 227 697 435 x 240 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa kompozitná doska, jaseň 230 700 424 x 240 x 24 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 227 689 435 x 175 x 78 mm

LANTOS 5 S
Nerez, hodvábny lesk
Nerezová vložka nerez 221 256 294 x 114 x 25 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Kôš na riad nerez 220 573 387 x 307 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm

LANTOS 5 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
Nerezová vložka nerez 221 256 294 x 114 x 25 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Kôš na riad nerez 220 573 387 x 307 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu  umelá hmota 232 181  349 x 209 mm

LANTOS 6 S-IF
Nerez, hodvábny lesk
Multifunkčná nerezová miska nerez 235 236 307 x 197 x 80 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu  umelá hmota 232 181  349 x 209 mm
Kôš na riad nerez 220 573 387 x 307 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm

LANTOS 6 S-IF Centric
Nerez, hodv.bny lesk
Nerezová miska nerez 235 236 307 x 197 x 80 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu  umelá hmota 232 181  349 x 209 mm
Kôš na riad nerez 220 573 387 x 307 mm

LANTOS 6-IF
Nerez, hodvábny lesk
Nerezová miska nerez 208 195 327 x 178 x 78 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý umelá hmota 230 734 430 x 380 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu  umelá hmota 232 181  349 x 209 mm

LANTOS 6-IF
Nerez, hodvábny lesk
Plastová miska trans. šedá umelá hmota 214 443 310 x 158 x 125 mm
Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý umelá hmota 230 734 430 x 380 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm
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LEXA 6 S
Nerez, hodvábny lesk
Nerezová miska nerez 220 736 272 x 179 x 72 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela umelá hmota 217 611 530 x 260 mm

LIVIT 5 S Centric
Nerez, hodvábny lesk
Nerezová vložka nerez 221 133 324 x 111 x 26 mm
SmartCut-doska na krájanie z kvalitného plastu  umelá hmota 232 181  349 x 209 mm
Kôš na riad nerez 220 573 387 x 307 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela umela hmota 217 611 530 x 260 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm

LIVIT 6 S Centric
Nerez, hodvábny lesk
Multifunkčná nerezová miska nerez 221 132 359 x 190 x 76 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm
Kôš na riad nerez 220 573 387 x 307 mm

METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Multifunkčná nerezová miska nerez 221 132 359 x 190 x 76 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm
Kôš na riad nerez 220 573 387 x 307 mm

SUBLINE 700-U Level
SILGRANIT® PuraDur®

Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Mriežka do vaničky nerez 234 795 252 x 384 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 227 689 435 x 175 x 78 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa kompozitná doska, jaseň 230 700 424 x 240 x 24 mm
Sklenená doska na krájanie - strieborná bezpečnostné sklo 227 697 435 x 240 x 17 mm
Nerezové koľajničky nerez/umelá hmota 235 906 530 x 260 mm

YOVA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Doska na krájanie z masívneho jaseňa  kompozitná doska, jaseň 230 434 386 x 386 mm
Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný) nerez 507 829 405 x 308 x 133 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm

ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla bezpečnostné sklo 224 629 367 x 375 x 17.5 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  kompozitná doska, jaseň 229 421 375 x 367 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 223 077 360 x 164 x 59 mm

ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla bezpečnostné sklo 224 629 367 x 375 x 17.5 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  kompozitná doska, jaseň 229 421 375 x 367 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 223 077 360 x 164 x 59 mm

ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla bezpečnostné sklo 223 078 367 x 460 x 17.5 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  kompozitná doska, jaseň 229 411 460 x 367 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 223 077 360 x 164 x 59 mm

ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Sklenená doska na krájanie, čierna bezpečnostné sklo 233 677 367 x 235 x 17 mm
Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  kompozitná doska, jaseň 233 679 368 x 235 x 24 mm
Multifunkčná nerezová miska nerez 223 077 360 x 164 x 59 mm
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ZENAR XL 6 S Steamer SystemPlus
SILGRANIT® PuraDur®

Doska na krájanie z bezpečnostného skla bezpečnostné sklo 232 790 383 x 402 x 17 mm
Doska na krájanie z masívneho jaseňa bezpečnostné sklo 232 791 383 x 402 mm 
GN 1/3 parná nerezová nádoba, perforovaná,  
65 mm hlboká

nerez 1 565 814 176 x 325 x 65 mm

GN 1/2 parná nerezová nádoba, perforovaná,  
65 mm hlboká

nerez 574 343 265 x 325 x 65 mm

SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Multifunkčná nerezová miska  nerez 231 178 182 x 272 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela umelá hmota 217 611 530 x 260 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm
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BLANCO ANTIKALK
1 x 30 ml fľaška

520 523

Nerez

BLANCO POLISH
•  ošetrenie škrabancov
•  odstránenie hrdze a fľakov
•  obnovenie povrchu nerez. drezov
•  zabraňuje tvorbe prstových odtlačkov
•  vytvára hodvábne matný lesk

Upozornenie:
BLANCO POLISH sa nesmie používať na povrchy  
z prírodného a profilovaného nerezu, pochrómované 
povrchy alebo kuchynské batérie.

BLANCO POLISH
1 x 150 ml tuba

511 895

SILGRANIT®

BLANCO ACTIV – prášok
• aktívny proti fľakom
•  na dôkladné čistenie drezov z materiá-

lu SILGRANIT®

•  odstráni farebné povlaky napr. po 
káve, čaji a ovocí

•  pre dosiahnutie optimálneho účinku 
BLANCO ACTIV odporúčame odolné 
usadeniny vodného kameňa najskôr 
odstrániť použitím prostriedku  
BLANCO ANTIKALK

Kuchynské batérie a všetky povrchy

BLANCO ANTIKALK
•  efektívne odstránenie usadenín  

a vodného kameňa
•  šetrný ku všetkým povrchom BLANCO 

batérií a drezov
•  špeciálne vyvinutá receptúra pre  

BLANCO umývacie centrá
•  šetrný k životnému prostrediu,  

biologicky rozložiteľný

BLANCO Utierka z mikrovlákna 

BLANCO ACTIV – prášok
12 x 3 x 25 g stojan

520 785

BLANCO POLISH
12 x 150 ml pultový stojan

511 894

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494

Keramika

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
•  Starter – prípravok na predčistenie 

ošetrované ho povrchu
•  Liquid – prípravok na regeneráciu  

BLANCO PuraPlus® keramických povrchov

BLANCO CeraCare
1 x 350 g dóza
so špongiou

519 080

BLANCO ACTIV – prášok
1 balenie obsahuje 3 sáčky

520 784

BLANCO CeraCare
•  čistí, leští, konzervuje, a to všetko  

v jednom kroku
•  odstraňuje nečistoty a kovové otery na 

keramických drezoch a vaničkách
•  odstraňuje mastnotu a vodný kameň
•  organické zloženie šetrné voči životnému 

prostrediu

BLANCO CARE
Čistiace a ošetrujúce prípravky

ZENAR XL 6 S Steamer SystemPlus
SILGRANIT® PuraDur®

Doska na krájanie z bezpečnostného skla bezpečnostné sklo 232 790 383 x 402 x 17 mm
Doska na krájanie z masívneho jaseňa bezpečnostné sklo 232 791 383 x 402 mm 
GN 1/3 parná nerezová nádoba, perforovaná,  
65 mm hlboká

nerez 1 565 814 176 x 325 x 65 mm

GN 1/2 parná nerezová nádoba, perforovaná,  
65 mm hlboká

nerez 574 343 265 x 325 x 65 mm

SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Multifunkčná nerezová miska  nerez 231 178 182 x 272 mm
Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela umelá hmota 217 611 530 x 260 mm
CapFlow™ kryt na výpusť nerez 517 666 Ø 114 mm
Multifunkčný nerezový kôš nerez 223 297 360 x 160 x 130 mm
Doska na krájanie z masívneho buka drevo 218 313 530 x 260 x 28 mm

BLANCO Utierka z mikrovlákna
126 999

Zubehoer_SK.indd   371 08.02.18   09:40
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Viac funkcií s vhodným príslušenstvom 
BLANCO príslušenstvo pre drezy a vaničky 

Rohová miska 

Rohová a odkvapkávacia miska pre 

potraviny a riad, praktická aj ako odkla-

dací priestor pre čistiace prostriedky.

• variabilné umiestnenie so  

stabilným držiakom

• efektívne a flexibilné použitie vo vaničke

• vhodná pre BLANCO DALAGO,  

METRA, ADON a PLEON

Nerezové koľajničky

Umiestnené na okraji vaničky vytvárajú  

ďalšiu pracovnú úroveň. 

• nespočetné možnosti využitia vo  

vaničke a tiež na pracovnej doske

• vyrobené z kvalitnej nerezi 

• vhodné pre BLANCO SUBLINE  

a PLEON z materiálu SILGRANIT®, ako 

aj pre ANDANO, SUPRA, CLARON, 

FLOW, JARON, ZEROX a CRONOS-IF

Mriežka do vaničky 

Mriežka umiestnená vo vaničke vytvára 

dodatočnú funkčnú úroveň na odkvapka-

nie riadu, umytie potravín atď. Na pracov-

nej ploche ju možno využiť ako podložku 

pod hrnce. 

 

• rozširuje možnosti umývacieho centra  

na malom priestore 

• vyrobené z kvalitnej nerezi 

• vhodná pre BLANCO PLEON, SUBLINE  

z materiálu SILGRANIT® a keramiky
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Viac funkcií s vhodným príslušenstvom 
BLANCO príslušenstvo pre drezy a vaničky 

Rohová miska 

Rohová a odkvapkávacia miska pre 

potraviny a riad, praktická aj ako odkla-

dací priestor pre čistiace prostriedky.

•	variabilné umiestnenie so  

stabilným držiakom

•	efektívne a flexibilné použitie vo vaničke

•	vhodná pre BLANCO DALAGO,  

METRA, ADON a PLEON

Nerezové koľajničky

Umiestnené na okraji vaničky vytvárajú  

ďalšiu pracovnú úroveň. 

•	nespočetné možnosti využitia vo  

vaničke a tiež na pracovnej doske

•	vyrobené z kvalitnej nerezi 

•	vhodné pre BLANCO SUBLINE  

a PLEON z materiálu SILGRANIT®, ako 

aj pre ANDANO, SUPRA, CLARON, 

FLOW, JARON, ZEROX a CRONOS-IF

Mriežka do vaničky 

Mriežka umiestnená vo vaničke vytvára 

dodatočnú funkčnú úroveň na odkvapka-

nie riadu, umytie potravín atď. Na pracov-

nej ploche ju možno využiť ako podložku 

pod hrnce. 

 

•	rozširuje možnosti umývacieho centra  

na malom priestore 

•	vyrobené z kvalitnej nerezi 

•	vhodná pre BLANCO PLEON, SUBLINE  

z materiálu SILGRANIT® a keramiky

Umiestnené na okraji vaničky vytvárajú ďalšiu pracovnú úroveň.

•	nespočetné	možnosti	využitia	vo	vaničke	a	tiež	na	pracovnej	doske

•	vyrobené z kvalitnej nerezi 

•		vhodné	pre	BLANCO	SUBLINE	a	PLEON	z	materiálu	SILGRANIT®, ako  

aj pre, ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX a CRONOS-IF

 Obj. č.  235 906

Nerezové koľajničky 

Rohová a odkvapkávacia miska pre potraviny a riad, praktická  

aj ako odkladací priestor pre čistiace prostriedky. 

•	variabilné	umiestnenie	so	stabilným	držiakom

•	efektívne	a	flexibilné	použitie	vo	vaničke

•	vhodná	pre	BLANCO	DALAGO,	METRA,	ADON	a	PLEON

 Obj. č.  235 866 

Mriežka umiestnená vo vaničke vytvára dodatočnú funkčnú úroveň na  

odkvapkanie riadu, umytie potravín atď. Na pracovnej ploche ju možno  

využiť ako podložku pod hrnce.

•		rozširuje	možnosti	umývacieho	centra	na	malom	priestore	

•	vyrobená z kvalitnej nerezi 

•	 vhodná pre BLANCO PLEON, SUBLINE z materiálu SILGRANIT® a keramiky

 Obj. č.  234 795

Rohová miska 

Mriežka do vaničky

Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy 
Kvalita a komfort pre centrálne miesto v kuchyni
S ergonómiou a funkčnosťou je všetko jednoduchšie. Všestranné, sofistikované príslušenstvo perfektne dopĺňa kuchynský drez. 

Inovatívny koncept a vysokokvaltiné materiály robia z BLANCO kuchynských drezov moderné pracovisko bez kompromisov.

•		nezvyčajný,	atraktívny	dizajn

•		vysoká	funkčnosť	vďaka	veľmi	dobrému	efektu	 

odkvapkávania 

•		ideálny	doplnok	pre	drezy	pod	pracovnú	dosku,	modely	 

s IF-okrajom a pre drezy zabudované zhora 

 Obj. č.   230 734

BLANCO Odkvapkávač z kvalitného plastu, tmavosivý

•		estetický	kryt	pre	výpusť

•		plná	funkčnosť	sitka

•		univerzálne	použiteľný	pre	všetky	 

BLANCO drezy a vaničky s 3,5“ výpusťou

•  nie je kompatibilný s InFino® výpusťou

 Obj. č.   517 666
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Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

•  vhodná do umývačky riadu ( do 65°C)

•  ideálna ochrana kuchynských nožov a dosiek 

•  potravinovo nezávadná a hygienická

• univerzálne použitie pre dosky na krájanie

 Obj. č.   225 469

Doska na krájanie

vyrobená z amerického vlašského orechu pre použitie na  

pracovnú dosku alebo stôl. 

 Obj. č.  515 914

 

BLANCO Flexibilná podložka na krájanie

Prelínacia doska na krájanie, univerzálna

290290

38
2

•  s vonkajšími vodiacimi lištami, umožňuje flexibilnú prácu  

v umývacom centre 

•  k dispozícii z masívného buka a kvalitného plastu

•  vhodná pre drezy so šírkou 435 mm, 500 mm a 510 mm

•  vhodné pre drezy zabudované zhora 

Šírka drezu 435 mm: 

Doska na krájanie z masívneho buka   Obj. č.  225 685

Šírka drezu 500 mm:

Doska na krájanie z masívneho buka  Obj. č.  218 313 

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  Obj. č.  217 611 

Šírka drezu 510 mm: 

Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  Obj. č.  210 521

BLANCO Doska na krájanie
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Príslušenstvo k drezom BLANCO

Záslepka otvoru pre batériu,  
48 mm Ø nerez

Dvojitá výpusť s prepadom 1 ½”
(pre ED 8 x 4)
pre BLANCO TOP

Dvojitá výpusť s prepadom 1 ½”
pre BLANCO TOP

Zápachový uzáver 1 ½” 
s nastaviteľným odtokom
výstup Ø 40 i 50 mm

Zápachový uzáver 1 ½” 
s flexibilnou hadicou
otvor Ø 40 i 50 mm

Špeciálny zápachový uzáver 1 ½” 
ploché prevedenie, pri montáži
odporučený Ø 50 mm výstup

Flaškový zápachový uzáver s 1 ½”
prípojkou na umývačku riadu, vývod
pre rúru DN40

Prepojenie vaničiek 2 x 1”
Prepojenie vaničiek pri zabudovaní dvoch 
vaničiek s 1 ½” výpusťou

Odtokové spojenie 2 x 3 ½”
odtokové spojenie pri zabudovaní  
z 2 vaničiek s 3 ½” výpusťou

Odtokové spojenie 2 x 3 ½” resp.
1 x 3 ½” - 1 x 1 ½”
odtokové spojenie so zápachovým
uzáverom - vývod 50 mm pre zabudova-
nie dvoch vaničiek s 3 ½” sitkom  
a odkvapom s 1 ½” výpusťou

Prepojenie vaničiek 3 x 3”, prípl. 2 x 
3” - 1 x 1”
Prepojenie vaničiek s vývodom pre 
zápach.uzáver DN 50 (50 mm) a DN 40 
(40 mm) pre prepojenie dvoch, príp. 
troch vaničiek s 3 ½” výpusťou a jednou 
odkvap.plochou s 1 ½” výpusťou

1 ½” bočný prepad pre BLANCO TOP, 
naložené drezy

Popis  Obj. č.    
 

Trubkový ventil 1 ½”
(pre EE 5 x 5-4,3)

Zápachový uzáver Obj. č.
Popis 

137 164 

504 748

224 044

222 458

369 964

137 034

Ventil na odvzdušnenie DN40
zlepšuje odtekanie

225 616

Popis Obj. č. 
 

Odtokové spojenie  Obj. č.
Popis  

137 267 

137 262 

137 287 

137 158 

225 088

225 087

225 089

Upozornenie:

Pri objednávke je nutné uviesť typ drezu a dátum dodania!
Náhradné diely a ostatné informácie nájdete aj v online-katalógu  
náhrad. dielov na stránke www.BLANCO.de/ersatzteile

*  Pri objednávke odtokových armatúr treba zohľadniť typ drezu 
a dátum dodania. Informácie o cene a dostupnosti vám radi 
poskytneme.

GN 1/3 parná nerezová nádoba,  
nedierovaná, 65 mm hĺbka

GN 1/3 parná nerezová nádoba,  
dierovaná, 65 mm hĺbka

GN 1/2 parná nerezová nádoba,  
nedierovaná, 65 mm hĺbka

GN 1/2 parná nerezová nádoba,  
dierovaná, 65 mm hĺbka

GN 2/3 parná nerezová nádoba,  
nedierovaná, 65 mm hĺbka

GN 2/3 parná nerezová nádoba,  
dierovaná, 65 mm hĺbka

GN 1/3 nerezový kryt

GN 1/2 nerezový kryt

1 550 577

1 565 814

1 550 581

574 343

1 550 585

1 565 800

550 655

550 656
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Príslušenstvo k drezom BLANCO

Tesniaca gumička Obj. č.

Tesniaca páska Obj. č.

Popis  Obj. č. Popis  Obj. č.  
      

Montážny set
pre masívne pracovné dosky

212 330

Montážny set
pre podfrézovanú pracovnú dosku

212 331

Dierovač otvorov
na vŕtanie otvorov pre batérie s priemerom 
35 mm do nerezových drezov

Dierovač otvorov
na vŕtanie otvorov pre batérie s priemerom 
45 mm do nerezových drezov

 
 
137 001

137 002

Kľúč na kartušu
SW 44
Kľúč na kartušu
SW 30 i SW 36

127 432

127 433

139 181Nastaviteľný gumený kľúč
pre maticu

Montážny prvok
pre zabudovanie drezov z kompozitného
materiálu pre pracovné dosky  
z plastu, umelej žuly, mramoru

 
 
 
140 918

Tesniaca gumička
z umelej hmoty v šedej farbe

 
137 513

Tesniaca gumička
z umelej hmoty v šedej farbe slúži na
tesnenie strán výška okraju 30 mm
dĺžka na želanie zákazníka

 
 
 
137 528

Tesniaca gumička z šedého plastu
pre obojstranné drezy 
   800 mm dĺžka
 1000 mm dĺžka
 1200 mm dĺžka 

137 075
137 077
137 078

Montážny set pre nerezové drezy 220 311

Flexibilná tesniaca páska
pre zabudovanie kuchynských batérií,
excentrických ovládaní a dávkovačov
do laminátových pracovných dosiek pri
drezoch bez priestoru pre batériu alebo
keramických drezoch. 3 x 150 mm inkl.
montážnej šablóny.

 
120 055

 Montážny set
SILGRANIT®-drezy
pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou 
doskou. Úchyty.

sada úchytov (6 ks)
sada úchytov (4 ks)

212 596
212 332

Montážny set
SUBLINE SILGRANIT®-vaničky
pre montáž pod masívne pracovné
dosky. Úchyty.

sada úchytov (6 ks)
sada úchytov (4 ks)

218 269
218 268

Montážny set
SUBLINE Keramické vaničky
pre montáž pod masívne pracovné
dosky. Úchyty.

sada úchytov (6 ks) 220 605

Diamantový dierovač otvorov 
na vŕtanie otvorov pre batérie s priemerom 
35 mm do drezov z materiálu SILGRANIT®

 
 
122 071

Dávkovače umývacieho 
prostriedku
pozri stranu 347-350
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 Popis Obj. č. 
 

Príslušenstvo pre zmiešavacie batérie

Kolík na páku ovládania, krátky, chróm - LINUS/-S, -F, S-F, Vario, s pákou vľavo
Kolík na páku ovládania, krátky, matný chróm (kolík celkovo 90 mm) - LINUS/-S
Kolík na páku ovládania, krátky, imitácia nerez (kolík celkovo 80 mm) - LINUS/-S, -F, S-F, s pákou vľavo
Kolík na páku ovládania, krátky, leštená nerez (kolík celkovo 80 mm) - LINUS/-S
Kolík na páku ovládania, krátky, chróm (kolík celkovo 70 mm) - FILO/-S, FINESS, FONTAS
Kolík na páku ovládania, krátky, leštená nerez (kolík celkovo 70 mm) - FILO/-S, FINESS
Kolík na páku ovládania, krátky, chróm (kolík celkovo 35 mm) - MIDA, MILA/-S, MILI

120 361
120 364
120 362
120 363
120 977
121 182
121 161

Dodatočný stabilizátor kuchynských zmiešavacích batérií 
Set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií pre nerezové
drezy, dodatočne namontovateľný.
V dodávke:
Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40,  
2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na pripevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky
šponovací plech 60 mm
šponovací plech 75 mm

Servisný kľúč na perlátor
bezproblémová výmena a čistenie perlátora
vhodný pre perlátory s koncovkami M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1

Patentovaný perlátor pre vysokotlakové batérie
ochranné sitko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1
znižuje tvorbu vodného kameňa
Balenie obsahuje 10 ks

Patentovaný perlátor pre nízkotlakové batérie
s tesnenim a úchytom, M 24 x 1
nepoškodzuje ohrievač vody
Balenie obsahuje 10 ks

Regulujúci ventil
sa skladá z  dvoch ventilov
– vyskúšaná značka
– splnené normy
– DN 15
– pochrómovaná mosadz

Filter pre rohový ventil (1 kus)

Usmerňovač sprškovej hadičky 
zmiešavacej batérie

Flexibilné hadičky
s ⅜“ maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie
a s ⅜“ maticou pre pripojenie na rohový ventil
V dodávke vždy 2 kusy.

300 mm dĺžka

500 mm dĺžka

513 383
513 384

511 324

511 325

511 326

511 327

128 434

511 920

511 320

511 321
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Voľnosť pri výbere perfektného ovládania výpuste

Tri rady - mnoho možností 

 

 
Tak napínavé možnosti výberu ovládania tu ešte neboli. BLANCO Vám ponúka možnosť si individuálne a jedinečne vybrať ovlá-

danie výpuste. Osvedčený, do detailu prepracovaný ovládací element a nové technológie dávajú dizajnérovi voľnú ruku.  

S ovládaním výpuste z rad ADVANCED, DESIGN a COMFORT dáte Vašej kuchyni jedinečný komfort a osobitý dizajn, ktorý zapad-

ne do Vášho životného štýlu. 

ADVANCED ovládanie výpuste 
BLANCO SensorControl 

Blue je jedinečné spojenie 

technológie a elegancie,  

ktoré vyhovie každému 

prianiu. Jemným dotykom 

sa postará o precízne  

otvorenie alebo zatvorenie  

odtoku. Vysoká kvalita dizajnu sa preukazuje vo všetkých  

aspektoch, od materiálu cez funkcionalitu až po výšku  

ovládania do 5 mm. 

BLANCO PushControl 

je kontrola na dosah ruky. 

Pomocou intuitívného 

stlačenia sa premyslená 

mechanika postará o ovlá-

danie výpuste - jednodu-

cho, spoľahlivo a precízne. 

Ploché, 3 mm vysoké dizajnové ovládanie pôsobí nenápadne 

v každom pracovnom prostredí. Vysoká kvalita a elegantné 

prevedenie obohacuje každú kuchyňu o funkčný dôraz.

  

COMFORT ovládanie 

výpuste je veľké plus 

pre každé umývacie 

centrum. Ponúka spo-

ľahlivé ovládanie z vonku. 

Predstavuje nadčasový 

komfort pre prácu pri 

dreze, s rozmanitými povrchovými úpravami a spoľahlivým 

ovládaním. Otočiť alebo ťahať - podľa Vášho priania.

COMFORT ovládanie výpuste 
DESIGN ovládanie vý-

puste sa perfektne dopĺňa 

s kuchynskými batériami, 

ktoré si získajú pozornosť 

v každej domácnosti. 

Bolo navrhnuté tak, aby 

tvorilo jeden celok spolu 

s batériou. Odzrkadľuje dejiny kvality, harmónie a štýl života.  

DESIGN ovládanie výpuste 
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Možnosť dodatočnej montáže 
Dva kroky k dokonalému excentrickému ovládaniu 

Krok 2: Vyberte si z celkovej ponuky vaše ovládanie výpuste

BLANCO poskytuje možnosť výberu excentrického ovládania

Krok 1: Definovanie východiskovej situácie

Dodatočný excentrický set  
k InFino® výpusti 

232 459

Nie je potrebný žiadny dodatočný set
Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si 
ADVANCED, DESIGN alebo COMFORT 

ovládanie výpuste 

InFino®-výpusť

InFino® manuálna 
BEZ ExcENtrIckého ovláDaNIa 

InFino® 
S excentrickým ovládaním 

Štandardná výpusť

BEZ excentrického ovládania  
ventil bez bowdenového lanka 

Dodatočný excentrický set 
k štandardnej výpusti 

Obj. č. dodatočného setu závisí od 
typu drezu a dátumu dodania,  

kontaktujte nás prosím  
cez www.blanco.sk

S excentrickým ovládaním  
ventil s bowdenovým lankom 

Nie je potrebný žiadny  
dodatočný set 

Prejdite priamo na krok  
2 a  vyberte si DESIGN  

alebo COMFORT ovládanie  
výpuste 

ADVANCED ovládanie výpuste (exkluzívne pre BLANCO InFino®)
Upozorňujeme: ovládanie výpuste z rady aDvaNcED je možné kombinovať len s výpusťou InFino®

BlaNco Pushcontrol

nerez 233 696

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

BlaNco Sensorcontrol Blue

nerez 233 695

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

DESIGN ovládanie výpuste
vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť

BlaNco lIvIa tiahlo 

chróm  521 294

leštená mosadz 521 295

mangán 521 296

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

COMFORT ovládanie výpuste
vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť 

vršok excentra 

nerez 119 293

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

COMFORT ovládanie výpuste
vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť 

tiahlo 

nerez, hodvábne matná 222 118

nerez, hodvábne lesklá  222 115

nerez, leštená nerez  226 540

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

tiahlo 

mosadz, imitácia nerez 221 336

chróm 221 339

pochrómovaný plast 225 112

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

COMFORT ovládanie výpuste
vhodné pre InFino® a štandardnú výpusť



55
69

/S
K

/0
1-

20
18

   
K

D
 ·

 ©
 B

LA
N

C
O

 G
m

b
H

 +
 C

o 
K

G
 2

01
8 

V
še

tk
y 

p
rá

va
 v

yh
ra

d
en

é.
 Z

m
en

y 
sl

úž
ia

ce
 t

ec
hn

ic
ké

m
u 

p
ok

ro
ku

 m
ám

e 
vy

hr
ad

en
é.

 N
ep

at
rn

é 
fa

re
b

né
 o

d
ch

ýl
ky

 s
ú 

m
ož

né
.

Kuchynské drezy, zmiešavacie
batérie a systémy triedenia odpadu

www.blanco-germany.com
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