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CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

Esztétikum és funkcionalitás a konyhában –
BLANCO csaptelepek

BLANCO konyhai csaptelepek – célszerűség és
kényelem a legmagasabb igényekre.

Control funkció. Kényelem különleges
igényekre az új kiegészítő funkcióval
(beépített lefolyó-távműködtetővel).

Optimális erősségű vízsugár. Számos
konyhai csaptelepünknél lehet választani a
normál és az erős lemosó vízsugár közt.

Vízkövesedést gátló dudorok a
BLANCOMASTER-S Semi-Profi,
BLANCOACTIS-S, BLANCORADOS-S
modellnél.

Króm

Kihúzató zuhanyfej a tökéletes kényelem szolgálatában! A kihúzható zuhanyfej rendkívül megkönnyíti a napi munkát a
konyhában.

A magas kifolyók megkönnyítik a magas
fazekak és vázák megtöltését.

Helytakarékos, praktikus és biztonságos: beépített elzárószelep, illetve
mosogatószer-adagoló.

Aktuális példák
Konyhai csaptelepek és mosogatófelületek
Konyhai csaptelepek

Mosogatófelületek

Konyhai csaptelepek

Mosogatófelületek

Konyhai csaptelepek

Mosogatófelületek

Rozsdamentes acél,
fényezett
Rozsdamentes acél,
selyemfényű

Rozsdamentes
acél

Rozsdamentes
acél

Króm

ChromoDur®

Króm, matt

Szövetmintás

Konyhai csaptelepek

Mosogatófelületek

Konyhai csaptelepek

Mosogatófelületek

Konyhai csaptelepek

Mosogatófelületek

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®

Kerámia-Look

BLANCO kerámia

Rozsdamentes
acél

Rozsdamentes
acél, selyemfényű
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Microtex®

BLANCO csaptelepek –
minőség a részletekben is.

Nem folyhat vissza a használt víz.
A zuhanyfejes csaptelepeknél beépített
vissza-folyásgátlók akadályozzák meg,
hogy a víz visszafolyhasson a
tápvezetékbe.

Hosszúéletűek, könnyűjárásúak,
nyomásállók. A BLANCO által alkalmazott kerámiabetétek hosszú élettartamúak és különösen könnyen járnak.

Vízkövesedés-gátló. A szabadalmazott
vízsugárszabályzónk megakadályozza a
vízkő nagymérvű lerakódását.

Jellegzetesen BLANCO: kiérlelt technika – egyszerű szerelhetőség
Kihúzható zuhanyfejes
csaptelep

Keverék

3

2

1

Vízmelegítő

1 Hidegvíz-csatlakozás

Keverék

3

2

1

Vízmelegítő

2 Hidegvíz

3 Melegvíz

A rugalmas csatlakozótömlőink
450 mm hosszúak, és ezáltal még a
bonyolult beépítési helyzetekben is
megfelelnek külön hosszabbítás nélkül.

Szilárd tartás. Egy kiegészítő rögzítőlap
gondoskodik arról, hogy a csaptelep
mindig szilárdan álljék a mosogatón.

Aki a DIN-DVGW vizsgálati jelzettel

Beszerelés és ápolás – biztonságos beépítés és tökéletes ápolás

Az alacsonynyomású csaptelepek
(nyomásmentes armatúrák) 3
csatlakozótömlővel vannak felszerelve.
Egy tömlő szolgál a hidegvíz-hálózatra
kötéshez, a másik kettőt a vízmelegítőre
szerelik.

ellátott armatúrákat választja, biztos
lehet benne, hogy olyan jó minőségű

• Csak engedélyes szakemberre bízza a

termékeket kap, amelyek megfelelnek a vízellátás
biztonsági és higiéniai követelményeinek.

beszerelést!

javító- és ügyfélszolgálata helyben áll az
ön rendelkezésére.

• A konyhai armatúrák tisztításához ne

A DVGW minősítő intézete által adott jelzetet

használjon karcoló vagy erős dörzshatású

A csaptelepnek a szennyeződésektől és

viselő termékeket szigorú vizsgálatoknak és

segédeszközöket!

károsodásoktól (szivárgás, akadályozott

ellenőrzéseknek vetik alá.
A BLANCO csaptelepek megfelelnek
a vízeresztés közbeni zajkeltésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek.

• Ha a megszokottnál kevesebb víz folyik ki

Geräuschklasse

I

vízátfolyás) való megóvására ajánlatos a

a csapból vagy gyengébb a vízsugár, akkor

sarokszelep és a csatlakozótömlő közé egy

ajánlatos a vízsugár-szabályzót kitisztítani.

szennyszűrőt
beszerelni.

A konyhai csaptelepeink a jelenlegi leg-

Ezt az általános építészet-felügyeleti bizonyít-

magasabb műszaki színvonalon készül-

vány is tanúsítja, amelyet az LGA (= Tartományi

nek, és azokat a legszigorúbb minőségi

Iparfelügyelet) igazol és dokumentál.

ellenőrzésnek vetjük alá. Ha mégis problémák adódnának, akkor egy nagy márka
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CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

Kifolyócsöves
csaptelep

BLANCOORION-S
Bevált minőség
• Kihúzható zuhanyfej
• Kétféle vízsugár
• Kengyelfogantyús kezelőkar
• Selyemfényű rozsdamentes acél: különösen jól illik a rozsdamentes
mosogatókhoz

BLANCOORION-S

Anyag/szín
króm
magasnyomású

511 268

alacsonynyomású

511 272

matt króm
magasnyomású

512 063

rozsdamentes színhatás
magasnyomású

512 543

Tartozékok
Szennyszűrő a sarokszelephez

Tartozékok
128 434

Megjegyzés:
A BLANCOORION-S nem kombinálható a következő BLANCO mosogatóval: BLANCOAXON. Az ok:
A vágódeszka összeütközik a konyhai armatúrával (a kifolyóval).
140°

Zuhanytömlő-vezető

-
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511 920

Egykaros keverőcsaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez Ø 35 mm-es furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
Az alacsonynyomású kivitel átfolyásmennyiség-szabályzóval a
vízmelegítő védelmére
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Szerkezeti biztosítás a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint*
Az LGA által vizsgált* (I-es zajszintosztály)
A DIN DVGW által vizsgált*						
*Magasnyomású kivitelhez

BLANCOORION
Bevált minőség
• Magas és hosszú kifolyó
• Kengyelfogantyús kezelőkar
• Selyemfényű rozsdamentes acél: különösen jól illik a rozsdamentes
mosogatókhoz

Anyag/szín
króm
magasnyomású

511 276

alacsonynyomású

511 280

matt króm
magasnyomású

512 064

rozsdamentes színhatás
magasnyomású

512 542

CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

BLANCOORION

Tartozékok
Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Megjegyzés:
A BLANCOORION nem kombinálható a következő BLANCO mosogatóval:
BLANCOAXON. Az ok: A vágódeszka összeütközik a konyhai armatúrával
(a kifolyóval).

-

Egykaros keverőcsaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a
vízkőlerakódást*
Az alacsonynyomású kivitel átfolyásmennyiség-szabályzóval a
vízmelegítő védelmére
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Az LGA által vizsgált* (I-es zajszintosztály)
A DIN DVGW által vizsgált*
*Magasnyomású kivitelhez
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BLANCOORION-S-F
Bevált minőség – az ablak elé is beépíthető*
• Az ablak elé szerelhető kedvező árú csaptelep
• Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és helyezze le
oldalt
• Kihúzható zuhanyfej
• Kétféle vízsugár
• Könnyen kezelhető a kengyelfogantyúval
• *Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm.

BLANCOORION-S-F

Anyag/szín
króm
magasnyomású

514 208

-

Egykaros konyhai csaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN
1717 szerint
LGA minősítéssel (I-es zajszintosztály)
DIN DVGW minősítéssel

BLANCOORION-F
Bevált minőség – az ablak elé is beépíthető*
• Az ablak elé szerelhető kedvező árú csaptelep
• Magas és hosszú kifolyó
• Könnyen kezelhető a kengyelfogantyúval
• Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és helyezze le
oldalt
• *Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm.

BLANCOORION-F

Anyag/szín
króm
magasnyomású

514 207

-
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Egykaros konyhai csaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a
vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
LGA minősítéssel (I-es zajszintosztály)
DIN DVGW minősítéssel

BLANCONAVA
Klasszikus design
• A magas és hosszú kifolyóval könnyű megtölteni a fazekakat és a
vázákat
• Kibővített használati tartomány: a kifolyó 360 fokban forgatható el

BLANCONAVA

Anyag/szín
króm
magasnyomású

CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

513 649

Tartozékok
Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

-

Egykaros konyhai csaptelep, ½’’-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8’’os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
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BLANCOARUM-S
• Kihúzható zuhanyfej
• Kétféle vízsugár

BLANCOARUM-S

Anyag/szín
króm
magasnyomású

515 585

-

Egykaros konyhai csaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a
vízkőlerakódást
Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN
1717 szerint
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Az I-es zajszintosztály minősítés alatt
DIN DVGW minősítés folyamatban

BLANCOARUM
• Magas és hosszú kifolyó
• Kibővített használati tartomány: a kifolyó 360 fokban forgatható el

BLANCOARUM

Anyag/szín
króm
magasnyomású

515 584

-
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Egykaros konyhai csaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a
vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Az I-es zajszintosztály minősítés alatt
DIN DVGW minősítés folyamatban

BLANCOWEGA-S
Minőség kedvező áron
• Újdonság: most átállítható zuhanyfejjel (kihúzható)
• Kis mosogatókhoz alkalmas
• Ablak elé szerelhető (legalább: 14,5 cm magasság)
• Újdonság: most alacsonynyomású kivitelben is kapható

Megjegyzés:
A BLANCOWEGA-S nem kombinálható a következő BLANCO mosogatókkal: BLANCOAXON, BLANCOPRION, kerámia BLANCODELTA
Anyag/szín
króm
magasnyomású

512 035

-

alacsonynyomású

514 212

-

fehér
magasnyomású

-

Egykaros keverőcsaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a
vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Szerkezeti biztosítás a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
Az LGA által vizsgált (I-es zajszintosztály)
A DIN DVGW által vizsgált

512 036

CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

BLANCOWEGA-S

BLANCOWEGA
Minőség kedvező áron
• Magas és hosszú kifolyó
• Kis mosogatókhoz alkalmas
• Újdonság: most alacsonynyomású kivitelben is kapható

Megjegyzés:
A BLANCOWEGA nem kombinálható a következő BLANCO mosogatókkal: BLANCOAXON, BLANCOPRION, kerámia BLANCODELTA
BLANCOWEGA

Anyag/szín
króm
magasnyomású

137 228

alacsonynyomású

514 211

fehér
magasnyomású

-

Egykaros keverőcsaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a
vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Az LGA által vizsgált (I-es zajszintosztály)
A DIN DVGW által vizsgált

137 229
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BLANCOWEGA-S
SILGRANIT®-Look
Minőség kedvező áron
• Újdonság: most átállítható zuhanyfejjel (kihúzható)
• Kis mosogatókhoz alkalmas
• Ablak elé szerelhető (legalább: 14,5 cm magasság)
• Kilenc divatos, kiváló minőségű SILGRANIT®-színben kapható
• Tökéletes színegyezés a csaptelep és a SILGRANIT® mosogató
közt

BLANCOWEGA-S

Anyag/szín

BLANCOWEGA-S

antracit
magasnyomású

512 047

jasmín
magasnyomású

512 041

alumetál
magasnyomású

512 038

pezsgő
magasnyomású

513 996

kőszürke
magasnyomású

512 243

sand
magasnyomású

512 042

halványszürke
magasnyomású

514 972

konyak
magasnyomású

513 107

silgranitfehér
magasnyomású

512 039

kávé
magasnyomású

514 949

Tartozékok
Szennyszűrő a sarokszelephez

Tartozékok
128 434

Megjegyzés:
A BLANCOWEGA-S nem kombinálható a következő
BLANCOmosogatókkal: BLANCOAXON, BLANCOPRION, kerámia
BLANCODELTA

Zuhanytömlő-vezető

-
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Anyag/szín

511 920

Egykaros keverőcsaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a
vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Szerkezeti biztosítás a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
Az LGA által vizsgált (I-es zajszintosztály)
A DIN DVGW által vizsgált

BLANCOWEGA
SILGRANIT®-Look
Minőség kedvező áron
• Magas és hosszú kifolyó
• Kis mosogatókhoz alkalmas
• Kilenc divatos, kiváló minőségű SILGRANIT®-színben kapható
• Tökéletes színegyezés a csaptelep és a SILGRANIT® mosogató
közt

Anyag/szín

BLANCOWEGA

Anyag/szín

antracit
magasnyomású

511 113

jasmín
magasnyomású

511 116

alumetál
magasnyomású

511 880

pezsgő
magasnyomású

513 995

kőszürke
magasnyomású

512 244

sand
magasnyomású

511 115

halványszürke
magasnyomású

514 973

konyak
magasnyomású

513 108

silgranitfehér
magasnyomású

511 110

kávé
magasnyomású

514 950

CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

BLANCOWEGA

Tartozékok
Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Megjegyzés:
A BLANCOWEGA nem kombinálható a következő BLANCO mosogatókkal:
BLANCOAXON, BLANCOPRION, kerámia BLANCODELTA

-

Egykaros keverőcsaptelep, ½"-os
Lengő kifolyó
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és ⅜"os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó/Cascade jelentősen csökkenti a
vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Az LGA által vizsgált (I-es zajszintosztály)
A DIN DVGW által vizsgált
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BLANCOVITIS-S
• Kihúzható zuhanyfejjel
• Kis mosogatókhoz alkalmas

BLANCOVITIS-S

Anyag/szín
króm
magasnyomású

515 583

-

Egykaros konyhai csaptelep, 1/2”-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8”os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó csökkenti a vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN
1717 szerint
Az I-es zajszintosztályi minősítés folyamatban
DIN DVGW minősítés folyamatban

BLANCOVITIS
• Magas, hosszú kifolyó
• Kis mosogatókhoz alkalmas
• Nagyon használhatósági tartomány a 360 fokban elforgatható
kifolyóval

BLANCOVITIS

Anyag/szín
króm
magasnyomású

515 582

-
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Egykaros konyhai csaptelep, 1/2”-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8”os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó csökkenti a vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Az I-es zajszintosztályi minősítés folyamatban
DIN DVGW minősítés folyamatban

BLANCOVITIS-S
SILGRANIT®-Look
• Kihúzható zuhanyfejjel
• Kis mosogatókhoz alkalmas
• Tízféle, nagyon divatos, kiemelkedő minőségű SILGRANIT színben
kapható

Anyag/szín

BLANCOVITIS-S

Anyag/szín

antracit
magasnyomású

515 376

jasmín
magasnyomású

515 371

alumetál
magasnyomású

515 369

pezsgő
magasnyomású

515 372

kőszürke
magasnyomású

515 375

sand
magasnyomású

515 373

halványszürke
magasnyomású

515 378

konyak
magasnyomású

515 374

silgranitfehér
magasnyomású

515 370

kávé
magasnyomású

515 377

Tartozékok
Szennyszűrő a sarokszelephez

CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

BLANCOVITIS-S

Tartozékok
128 434

Zuhanytömlő-vezető

-

511 920

Egykaros konyhai csaptelep, 1/2”-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8”os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó csökkenti a vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Minden csaptelep szerkezetileg biztosított a visszafolyás ellen az EN
1717 szerint
Az I-es zajszintosztályi minősítés folyamatban
DIN DVGW minősítés folyamatban
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BLANCOVITIS
SILGRANIT®-Look
• Magas, hosszú kifolyó
• Kis mosogatókhoz alkalmas
• Nagyon használhatósági tartomány a 360 fokban elforgatható
kifolyóval
• Tízféle, nagyon divatos, kiemelkedő minőségű SILGRANIT színben
kapható

BLANCOVITIS

Anyag/szín

BLANCOVITIS

Anyag/szín

antracit
magasnyomású

515 366

jasmín
magasnyomású

515 361

alumetál
magasnyomású

515 359

pezsgő
magasnyomású

515 362

kőszürke
magasnyomású

515 365

sand
magasnyomású

515 363

halványszürke
magasnyomású

515 368

konyak
magasnyomású

515 364

silgranitfehér
magasnyomású

515 360

kávé
magasnyomású

515 367

Tartozékok
Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

-
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Egykaros konyhai csaptelep, 1/2”-os
Lengő kifolyó
A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
Kerámiabetéttel
Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8”os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
A szabadalmazott vízsugárszabályzó csökkenti a vízkőlerakódást
Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására
Az I-es zajszintosztályi minősítés folyamatban
DIN DVGW minősítés folyamatban

Mosogatószer-adagolók
• Kényelmesen tölthető meg felülről
• Praktikus tartozék

Szín/anyag

Cikkszám

BLANCOCRATON
Térfogat: 350 ml

króm

513 650

BLANCOTIGA
Térfogat : 250 ml

króm

510 769

cm-es
szekrényméret

Megjegyzés:
Plusz furat szükséges, átmérője 35 mm
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CSaptelepek,
mosogatószer-adagolók

Leírás

BLANCOSELECT sustav za odvajanje otpada
Sa sigurnošću više udobnosti.
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Iskorištenost prostora. Poklopac može

Sigurnost pri planiranju. Sustav za

Izdržljivost. Materijali visoke kvalitete i

poslužiti kao površina za odlaganje

odvajanje otpada izvrsno pristaje sudo-

solidna obrada osiguravaju natprosječnu

sredstava za čišćenje.

peru, ormaru i armaturi.

stabilnost.

Trajnost. BLANCOSELECT znači veliku

Jednostavno montiranje. Šablone,

Ne propušta mirise. Poklopac dobro

izdržljivost, što pokazuje i dugotrajno ispi-

pomične tračnice ili okretni centri za

zatvara kantu te neugodni mirisi ostaju

tivanje od 60 000 ciklusa pod potpunim

namještanje vrata pomažu brzu ugradnju,

u njoj.

opterećenjem.

čak i naknadno.

BLANCOSELECT BASIC
Tiszta hulladékosztályozási lehetőség nem csupán kezdőknek
Az alaptartozékban bennfoglaltatik: keret golyóscsapágyazott teljeskihúzóval
és fehér felületkezelésű fedél, szerelési anyagok, műanyag vödrök.
• Kézi kihúzóval
• Megbízható technika
• Kiváló minőségű anyagból (horganyzott, porfestett acél)

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

45 cm

Vödörtérfogat

34 l
17 l

17 l

Leírás

Cikkszám

BLANCOSELECT
BASIC 45/2

516 593

BLANCOSELECT
BASIC 50/3

516 594

BLANCOSELECT
BASIC 60/3

516 595

362

400

max
.
min 418
. 412

50 cm

39 l

11 l
17 l
11 l

362

400

max
.
min 468
. 46
2

60 cm

49 l

16 l
17 l
16 l

362

400

BLANCOSELECT

max
min . 568
. 56
2

Az alaptartozékban bennfoglaltatik: keret golyócsapágyazott teljeskihúzóval és fehér felületkezelésű fedél, szerelési anyagok, műanyag vödrök
Beépítési tudnivalók a SELECT-hez
Beépítési mélység: 400 mm, szükséges szekrénybelméret 450 mm.
Megjegyzés:
kivetőspántok, fogantyúk és furatok nélküli frontajtók szükségesek.
Alkalmas 60 mm-es keretű kazettás ajtajú alsószekrényekbe való beépítésre is.

Tartozékok

Tömlővezető a keverő
csaptelepekhez
511 920
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BLANCOSELECT FLEXON
Hulladékosztályozó frontkihúzós alsószekrényekhez
• Tökéletes helykihasználás
• Utólagos beszerelésre ideális
• Gyors és egyszerű szerelés: a rendszer beillesztése a fiókba,
rögzítés – kész!
• Kapható a 30 és 90 cm közti összes alsószekrény-szélességhez

Alsószekrényszélesség

30 cm

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

22 l

Leírás

11 l

Cikkszám

BLANCOSELECT
FLEXON 30/2

516 596

BLANCOSELECT
FLEXON 40/2

516 597

BLANCOSELECT
FLEXON 45/2

516 598

BLANCOSELECT
FLEXON 50/3

516 599

BLANCOSELECT
FLEXON 60/3

516 600

BLANCOSELECT
FLEXON 90/6

516 601

11 l

40 cm

32 l

16 l
16 l

45 cm

34 l
17 l

50 cm

39 l

17 l

11 l
17 l
11 l

60 cm

49 l

16 l
17 l
16 l

90 cm
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57 l

BLANCOSELECT
FLEXON BIG
A BLANCO nem fogy ki az ötletekből
• Minden szokványos kihúzórendszerbe beszerelhető
• A keret mélysége csak 370 mm
• Két rendszer négy szekrényszélességhez

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

45, 50, 55 cm

Vödörtérfogat

35 l

Leírás

Cikkszám

BLANCOSELECT
FLEXON BIG 45/1

516 602

BLANCOSELECT
FLEXON BIG 60/3

516 603

35 l-es vödör plusz komposztgyűjtő

60 cm

49 l

7l

BLANCOSELECT

7l

35 l-es vödör, 2 x 8 l-es vödör

Minden változat horganyzott anyagú, felületkezelt fémből, műanyag vödrökkel és műanyag fedlappal
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BLANCOSELECT BOTTON
Automatic (önműködő)
A kényelmes megoldás minden alsószekrényhez
• Illik minden 45 cm-nél szélesebb alsószekrényhez
• Egyszerűen beszerelhető – utólag is
• Különösen nagy lerakodófelület takarító- és tisztítószerek számára
A vödrök az ajtó kinyitásával
teljesen kitolódnak a
szekrényből: biztonságos
betöltés fáradságos
hajlongás nélkül.
Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

45 - 60 cm

Vödörtérfogat

Leírás

28 l

BLANCOSELECT BOTTON

28 l

BLANCOSELECT BOTTON

Cikkszám

512 296

Automatic

512 816

Automatic S
Egyik vödörben válaszfal

A BLANCOSELECT BOTTON Automatic beszerelési tudnivalói: 110 fokos nyílásszögű ajtók szükségesek. Beépítési mélység 400 mm. Ha 90 cm-es
alsószekrénybe szerelik be, a korpuszfront egy síkba építhető be.

BLANCOSELECT BOTTON
Manuell (kézi)
A kényelmes megoldás minden alsószekrényhez
• Illik minden 45 cm-nél szélesebb alsószekrényhez
• Egyszerűen beszerelhető – utólag is
• Különösen nagy lerakodófelület takarító- és tisztítószerek számára

45 - 80 cm

28 l

BLANCOSELECT BOTTON

28 l

BLANCOSELECT BOTTON

512 297

Manuell

512 815

Manuell S

A BLANCOSELECT BOTTON Manuell beszerelési tudnivalói: beépítési mélység 400 mm. 80 cm-es alsószekrénybe a BLANCOSELECT
BOTTON Manuell-t az ajtóvasalat mögött hátrébb kell helyezni (kb. 7 cm-rel). Figyelem: kevesebb a hely a vízszerelvények számára!
Ha 90 cm-es alsószekrénybe szerelik be, a korpuszfront egy síkba építhető be.
Tartozékok
Válaszfal a második vödör
két részre osztására
512 817
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BLANCOSELECT BOTTON 9 E
Az elforgatható hulladékgyűjtő rendszer – a kényelmes
megoldás minden alsó sarokszekrényhez
• Egyszerűen, gyorsan beszerelhető – utólag is
• Különösen nagy lerakóhely a takarító- és tisztítószerek számára
• Választás szerint válaszfal a vödrök egyikéhez
• Teljes egészében kivehető, hogy az alsó sarokszekrény belső sarkait
is ki lehessen használni
• Illik a legtöbb alsó sarokszekrényhez, minden sarokmosogató alá
befér a lefolyógarnitúrák és a csaptelepek szerelvényeivel együtt

Alsószekrényszélesség

90 x 90 cm

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

28 l

Leírás

Cikkszám

BLANCOSELECT BOTTON 9 E
Manuell

513 630

28 l

A BLANCOSELECT BOTTON 9 E mellett még sok
hely van a sarokban.

BLANCOSELECT

Beépítési tudnivalók a BLANCOSELECT BOTTON 9 E-HEZ:
beépítési mélység 400 mm, az ajtó áteresztési mérete legalább 345 mm.
Nagyobb alsó sarokszekrényekbe (105 x 105 cm) is könnyen beszerelhető.

Tartozékok

Válaszfal a második vödör
két részre osztásához
512 817
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További hulladékgyűjtési megoldások
a BLANCO mosogatókhoz
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Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Leírás

H 300 mm
 265 mm

Beépíthető szeméttároló
Törzs és fedél: rozsdamentes acél
Gyűrű és betét: műanyag
Térfogat: 11 liter

H 300 mm
 265 mm

Beépíthető szeméttároló
Törzs: horganyzott acéllemez fehér lakkozással
Gyűrű és betét: műanyag
Fedél: fekete műanyag
Térfogat: 11 liter

H 300 mm
 265 mm

Beépíthető szeméttároló
Törzs: horganyzott acéllemez bézs lakkozással
Gyűrű és betét: műanyag
Fedél: barna műanyag
Térfogat: 11 liter

Cikkszám

137 265

137 266

137 263

Tartozékok a BLANCO mosogatókhoz
Cikkszám

Csaphelydugó, 48 mm Ø
rozsdamentes acél

Utólag felszerelhető excenteres
távműködtető, forgatógombos:
a BLANCOMULTI-BOX,
BLANCOTWEN,
BLANCOCLASSIC
45, BLANCOMULTI,
BLANCOHIT, BLANCOPLUS45
jelű modellekhez
Króm

Bűzzáró, 1½"-os
elállítható kifolyóval,
kimeneti átmérő 50 mm

137 164

Lyukfúró szerszám
35 mm-es átmérőjű
csaptelepfurat kialakítására
rozsdamentes mosogatókon

137 001

Lyukfúró szerszám
mint a 137 001-es cikkszámú,
de 45 mm-es furatokhoz

137 002

Lefolyógarnitúra, 1½" -os
túlfolyóval, szifonnal,
egy medencéhez

137 978

Lefolyógarnitúra, 1½" -os
túlfolyóval, szifonnal,
két medencéhez
137 267

Lefolyógarnitúra, 1½" -os
helytakarékos
137 262

Speciális bűzzáró, 1½"-os
lapos kivitel (helytakarékos)
hulladékgyűjtő beépítésekor
ajánlott, kimeneti átmérő 50 mm

137 287

Lefolyó-összekötő, 1½"-os
(két mosogatótál beépítéséhez)
a BLANCORONDO-hoz

137 157

Szűrőkosaras lefolyó, 3½“-os,
lefolyó nélkül

Cikkszám

222 441

Bűzzáró, 1½"-os
rugalmas csővel,
kimeneti átrmérő 40 és 50 mm

Lefolyóösszekötő
(két, 3½"-os szűrőkosaras
medence beépítéséhez)
(nicht für BLANCOZEROX/
-CLARON/-CLAROX)

Leírás

507 174

137 980

Kiegészítő konyhai csapteleprögzítő
Szett a BLANCO konyhai csaptelepeinek a
rozsdamentes mosogatókon való rögzítéséhez.
Utólag is felszerelhető.
Alaptartozékok:
rögzítőszett derékszögű lemezzel,
feszítőlemezzel, 4 rögzítőcsavarral (2 db M5 x
40-es, 2 db M5 x 70-es) 3 db facsavar a munkalap alsó oldalán való rögzítésre. A szett két
hosszban kapható.
Derékszögű lemez, 60 mm-es

513 383

Derékszögű lemez, 75 mm-es

513 384

Szennyszűrő
a sarokszelephez

128 434

137 795

BLANCOCARE

Leírás

Szűrőkosaras lefolyó, 3½“-os,
túlfolyóval

Lefolyódugó, 1½"-os

137 277
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BLANCOCARE – tisztító- és ápolószerek
BLANCOPOLISH

BLANCOACTIV

alaptisztításra és a használati nyomok eltávolítására
• Karcosodás kezelésére
• Idegenrozsda és foltok eltávolítására
• Vízlepergető hatású
• Megelőzi a fogásnyomok megjelenését
és az újraszennyeződést
• Selyemmatt fényt ad a felületnek

BLANCOPOLISH
1 x 150 ml-es tubus

Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy :
a BLANCOPOLISH csak rozsdamentes mosogatókhoz használható (a natúr felület kivételével) és
a ChromoDur® mosogatókhoz, puha szivaccsal
rádörzsölve a felületre. A BLANCOPOLISH-t nem
szabad krómozott felületekhez, konyhai csaptelepekhez vagy PuraPlus® Steel mosogatókhoz
használni.

BLANCOPOLISH
12 x 150 ml, árukínáló kartonban

511 895

511 894

alaptisztításra és a használati nyomok eltávolítására
Hatékony a foltok ellen:
• SILGRANIT® mosogatók alaptisztítására
• Eltávolítja a kávé, a tea és a gyümölcs
okozta elszíneződéseket.

Más egyéb tisztítószer nélkül hat. Oldja
fel vízben, hagyja hatni, és öblítse le!

BLANCOACTIV
1 csomag x 3 x 25 g
(Értékesítés legalább
3 egységenként)
511 935

BLANCOACTIV
12 x 3 x 25 g,
árukínálóban
512 627

BLANCOANTIKALK

makacs vízkőfoltok eltávolítására
• Különösen hatékony a makacs
vízkőfoltok eltávolításában
• Kíméletes minden BLANCO csaptelep
és mosogató felületéhez
• Kifejezetten a BLANCO mosogatóközpontokhoz igazított összetételű
• Kíméli a környezetet, mert biológiailag
bomlik le
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BLANCOANTIKALK
1 x 250 ml-es flakonban
513 605

BLANCO mosogatók –
minden igényt kielégítő minőség és sokféleség.

Mosogató: BLANCOSTATURA 6 S-IF, csaptelep: BLANCOLINUS-S

Az itt bemutatott mosogatóközpontok csak egy kis ízelítő a BLANCO teljes kínálatából. Széles termékválasztékunkban még
célszerűbb és kényelmesebb modelleket is ajánlunk mosogatási és ételkészítési meg sok egyéb célra. Minden ízlésnek a
megfelelőt.

Mosogató: BLANCOIDESSA 6 S, csaptelep: BLANCOANTAS-S

Mosogató: BLANCOZENAR XL 6 S, csaptelep: BLANCOALTA-S Compact

Egy bevált alapanyag új megjelenésben:

A BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II vanyagú korszerű

a BLANCO kerámia mosogatói rendkívül ütés- és

mosogatóközpontjai minden konyhai környezetbe illenek. A

karc-, hő- és fényállók, amellett hallatlanul egyszerű

különösen gazdag színválaszték nagy teret enged az egyedi

az ápolásuk.

igények teljesülésének.
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