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De Silgranit Black Edition-spoelbakken BLANCO SUBLINE 500-U en BLANCO 
ETAGON 6 zijn dé oplossing voor iedereen die een statement wil maken!  

De Black Edition is immers een bijzondere highlight voor perfectionisten en lief-
hebbers van design: alle zichtbare functionele elementen (trekknop, C-Overflow en 
InFino-afloopsysteem) zijn op consequente wijze zwart en – nog beter – ze worden 
standaard meegeleverd. Zo hoeft u ze niet extra te bestellen en optisch gezien krijgt u 
een geheel in één en dezelfde tint.

EEN STATEMENT 
IN HET ZWART.
Black Edition.

ETAGON 6 Black Edition 
inclusief matzwart af- en 
overloopsysteem

SUBLINE 500-U Black Edition 
inclusief matzwart af- en  
overloopsysteem
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Trendy zwart. Vooral in moderne keukens met een industriële look, in een elegante donkere omgeving of voor een spel met contrasten maken 
ontwerpers graag gebruik van zwarte accenten. 

Daarom hebben we ons aanbod aan matzwarte producten uitgebreid: het optionele systeem bestaande uit de C-overflow en het InFino- 
afloopsysteem, bestaat nu dus ook in trendy matzwarte afwerking en vervolledigt de reeds gekende kranen LINUS/-S en CATRIS-S Flexo, de 
afwasmiddeldispenser LATO en de ronde trekknop. Op die manier kan u zowel spannende contrasten als een zuivere look in één en dezelfde 
tint creëren: volledig naar wens van de klant. De meest gebruikte plek in de keuken wordt de absolute blikvanger. Door hun hoogwaardige, 
high-performance laag zijn de functionele elementen aangepast aan een dagelijks gebruik en bestand tegen krassen.

Af- en overloopsysteem dubbel

Af- en overloopsysteem enkel

Trendy zwart

• Tint-op-tint uitzicht voor spoeltafels     
en spoelbakken in Silgranit zwart

• Een spannend contrast als 
optioneel accessoire

• Hoogwaardig materiaal dat 
geschikt is voor dagelijks gebruik

• ETAGON 6 Black Edition: 
matzwart af- en overloopsysteem 
standaard meegeleverd.

• SUBLINE 500-U Black Edition: 
matzwart af- en overloopsysteem 
standaard meegeleverd.

Bijkomende informatie vindt u in 
onze catalogus 2021 of 
op www.blanco.be

INDIVIDUEEL 
COMBINEREN.
Met een matzwart af- en overloopsysteem.

SUBLINE 350/350-U PALONA 6 Keramiek

Als optioneel accessoire adviseren wij het 
matzwarte af- en overloopsysteem voor alle 
spoeltafel- en spoelbakmodellen met InFino 
(behalve BLANCO CLASSIMO) die in combinatie 
uitermate indrukwekkend overkomen.

CLARON 500-IF/A ZEROX 500-U Dark Steel
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SOEVEREIN EN 
GEHEIMZINNIG.
BLANCO Dark Steel – zuiver roestvrij staal in een mat 
glanzende donkergrijze tint.

Het model ZEROX Dark Steel is een spoelbak 
waarop het nieuwe matzwarte af- en overloop-
systeem ook achteraf nog optioneel kan worden 
geïnstalleerd.

U kan de fijne zijdeachtige structuur eenvoudig 
reinigen met water en een microvezeldoek.

De geslepen vlakke IF-rand staat in een  
harmonieus contrast met het elegante donkergrijze 
roestvrij staal.
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Met BLANCO Dark Steel presenteert SteelArt nog maar eens een  
sensationele innovatie op het vlak van materialen. Het indrukwekkende 
oppervlak in elegant, mat glanzend donkergrijs roestvrij staal trekt alle blikken 
naar zich toe. Door de soevereine uitstraling geeft dit oppervlak een persoonlijk-
heid aan uw keuken. De geheimzinnig lijkende look past perfect bij een moderne 
keuken in donkere tinten en met kwalitatief hoogwaardige materialen. BLANCO 
Dark Steel is de perfecte oplossing voor exclusieve projecten waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan het individuele karakter van de inrichting.

Dark Steel is “zuiver” roestvrij staal zonder toplaag dat in de hightech-manu-
factuur van SteelArt met een speciaal procédé wordt veredeld. Het oppervlak 
vertoont een verrassende, aangenaam warme en zijdezacht fijne structuur, die bij 
een eerste aanraking niet aan koel metaal herinnert. Dit innovatieve en zeer hoog- 
waardige roestvrij staal weet echter niet alleen te overtuigen met zijn look, maar 
ook op vlak van reiniging en onderhoud. Vingerafdrukken en vuil kan u makkelijk 
verwijderen met water en een microvezeldoek. De kleur verbleekt niet door de 
lichtinval.

Dark Steel is in de vorm van de markante BLANCO ZEROX-spoelbakken in twee  
afmetingen voor onderbouw en met een IF-rand verkrijgbaar. De hoogwaardige 
uitrusting met InFino en C-overflow zorgt daarbij voor elegante accenten in ge-
polijst roestvrij staal. Een ander optisch element binnen de mix aan harmonieuze 
oppervlakken is te vinden bij de IF-modellen: de matte vlakke rand ziet er in de 
IF-uitvoering uit als een kader rond de spoelbak.

SOEVEREIN EN 
GEHEIMZINNIG.

ZEROX 500-U Dark Steel

ZEROX 700-IF Dark SteelZEROX 500-IF Dark Steel

ZEROX 700-U Dark Steel

Elegante roestvrijstalen spoelbakken in
mat glanzend donkergrijs

• Puur innovatief roestvrij staal
• Warme uitstraling en fluweelzachte fijne     
    structuur
• Twee spoelbakgroottes voor onderbouw of    
     met IF-rand
• Onderhoudsvriendelijk

Bijkomende informatie vindt u in onze  
catalogus 2021 of op www.blanco.be
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Bij de modellen met een kraanrichel wordt 
de intuïtieve afloopbediening PushControl 
meegeleverd.

SOLIS inbouwspoelbakken kunnen flexibel 
gecombineerd worden met bijbehorende 
accessoires zoals een afwasmiddeldispenser 
en een trekknop.

Door de kleine bodemradius van de spoelbak 
kan u het bodemoppervlak optimaal ge- 
bruiken, bijvoorbeeld om de vaat veilig neer 
te zetten.

HARMONIEUS
SAMENSPEL.
BLANCO SOLIS – aantrekkelijke spoelbakken uit roestvrij staal.
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In de moderne keuken gaat de trend steeds sterker in de richting 
van individueel geplande spoelbakken, hetzij alleenstaand hetzij 
gecombineerd tot een dubbele spoelbak. 

Met het nieuwe SOLIS-gamma breidt BLANCO zijn 
programma spoelbakken uit met een bijkomende 
aantrekkelijke lijn uit roestvrij staal met een gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding en die bij de planning nog meer 
mogelijkheden tot diversificatie biedt.

BLANCO SOLIS is een harmonieuze combinatie van aantrekkelijk 
design en hoogwaardige uitrusting. De moderne vormgeving met 
grote hoekradius en kleinere bodemradius, de afgedekte C-over-
flow overloop en het elegante InFino-afloopsysteem beklemtonen 
het hedendaagse karakter van dit gamma spoelbakken.

De SOLIS-spoelbakken scoren ook op het vlak van functionaliteit. 
Het grote bodemoppervlak en de comfortabele diepte zorgen 
samen voor veel plaats en dat maakt het voorbereiden en het 
schoonmaken aan de waterzone in de keuken een stuk 
makkelijker.

Dankzij het evenwichtige samenspel van functionele en optische 
elementen is SOLIS een perfecte aanvulling op het bestaande 
gamma spoelbakken in roestvrij staal. Daardoor biedt SOLIS bij 
de planning een groot aantal andere interessante mogelijkheden. 
De spoelbakken uit de grote SOLIS-familie zijn verkrijgbaar in de 
zes meest gangbare afmetingen. Ze kunnen gepland worden 
in een onderbouwuitvoering of met een elegante vlakke IF-rand 
alsook met of zonder geïntegreerde kraanrichel.

Wie nog een extraatje wenst, kan aan de spoelbakken praktische 
opties zoals een snijplank uit bamboe, TOP-rails of een multifunctionele 
korf toevoegen.

Aantrekkelijk gamma spoelbakken in roestvrij staal

• Interessant design, hoogwaardige uitrusting
• Grote hoekradius en kleine bodemradius
• Comfortabele diepte, groot bodemoppervlak
• Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding

Bijkomende informatie vindt u in onze catalogus 2021 
of op www.blanco.be

HARMONIEUS
SAMENSPEL.
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SOLIS 700-IF/A

SOLIS 700-IF/ -U

COMFORTABELE
DIVERSITEIT.
BLANCO SOLIS Spoelbakken.

SOLIS 180/340-IF/ASOLIS 500-IF/ASOLIS 400-IF/ASOLIS 340/180-IF/ -U SOLIS 180/340-IF/ -U

SOLIS 500-IF/ -USOLIS 450-IF/ -USOLIS 400-IF/ -USOLIS 340-IF/ -USOLIS 180-IF/ -U

Dankzij het nieuwe, nog meer uitgebreide gamma vindt u bij BLANCO voor elke smaak en voor elk budget de juiste spoelbak in roestvrij staal.
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HET VENSTER KAN OPEN 
MET EEN HANDGREEP. 
BLANCO LANORA-F.

LANORA-F Lage druk
Roestvrij staal geborsteld

LANORA-S-F
Roestvrij staal geborsteld

LANORA-F
Roestvrij staal geborsteld

De mooiste plek in de keuken is de plek aan het venster. BLANCO LANORA-
F zorgt voor een ongehinderd uitzicht. U kan de kraan eenvoudig loodrecht uit de 
spoelbak trekken en op de rand van de spoeltafel leggen. Nu kan u snel en makkelijk 
het venster openen.
 
Door de praktische L-vormige uitloop zijn ook grote potten en vazen makkelijk te 
vullen. Wie ergonomisch wil werken, kan makkelijk en snel met de zijdelingse  
bediening werken. Massief, kwalitatief hoogstaand verwerkt roestvrij staal is een 
uiting van elegantie. De nauwkeurig radiaal geborstelde oppervlakken van de  
bedieningselementen ontwikkelen een subtiele glans en zijn aangenaam om aan te 
raken. Dit is een helder design met aantrekkelijke accenten voor het venster.

De modellenreeks LANORA wist al van bij haar introductie te overtuigen met een 
tijdloos design en kwalitatief hoogwaardige afwerking. Ze is nu uitgebreid met drie 
modellen voor aan het venster.

Potten en vazen makkelijk vullen met de uittrekbare 
uitloop van het model BLANCO LANORA-S-F.

Met een enkele beweging kan u BLANCO  
LANORA-F verwijderen … 

… en aan de rand van de spoeltafel leggen.

Voor installatie aan het venster

• Eenvoudig te verwijderen kraan
• Hoogwaardige afwerking
• Hoge uitloop voor het makkelijk vullen van potten en vazen

Bijkomende informatie vindt u in onze catalogus 2021 of 
op www.blanco.be
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BLANCO Villae Single BLANCO Villae Double

TRADITIONELE 
LANDELIJKE STIJL.
BLANCO VILLAE – smaakvol en traditioneel design.

VILLAE Single: Stijlvolle keramische enkele spoelbak in kristalwit 
glanzend.

Traditionele elegantie ontmoet modern verfijnd 
design met deze stijlvolle spoelbakken in keramiek 
kristalwit glanzend. De keramische BLANCO VILLAE 
reeks is elegant, tijdloos, solide en kan een designken-
merk op zichzelf zijn. Dankzij de twee modellen, enkel en 
dubbel, heeft u verschillende opties die passen bij 
uw keukenontwerp. Smaakvol traditioneel in een
modern ontwerp voor die landelijke stijl in uw keuken.

Design voor een landelijke stijl

• Stijlvolle spoelbakken in keramiek kristalwit   
 glanzend
• Enkele en dubbele optie
• Geschikt voor 80 cm onderkast

Bijkomende informatie vindt u in onze 
catalogus 2021 of op www.blanco.be
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UITBREIDING 
POPULAIRE FAMILIES.
BLANCO Spoelbakken en mengkranen.

De authentieke Silgranit beton-stijl breidt uit met de onderbouw- 
versies BLANCO ETAGON 500-U en BLANCO ETAGON 700-U.

De BLANCO LEGRA 8 biedt een ruime, comfortabele plek dankzij het 
parallel gebruik van twee bakken.

Het minimalistisch design van het kranengamma BLANCO LINUS 
breidt uit met een PVD stalen oppervlak. 

De BLANCO ANDANO-IF/A modellen met kraanrichel worden nog 
eleganter dankzij de vlakke en intuïtieve PushControl afloopbediening.

We weten dat het de vele kleine details zijn die bepalen of het dagelijks leven in de keuken gemakkelijk is. Daarom zijn onze producten  
zorgvuldig ontworpen en doordacht uitgewerkt, iets wat enkel specialisten met een passie voor hun werk kunnen bereiken. Het uitbreiden van 
productfamilies is dan ook van uiterst belang om u in staat te stellen uw eigen droomkeuken te plannen.

Populaire families

• BLANCO ETAGON 500-F is nu ook 
beschikbaar in vlakbouwversie

• Beton-stijl is een fascinerend Silgranit 
kleur met een unieke uitstraling 

• BLANCO LEGRA staat voor een  
tijdloos design in hedendaagse  
keukens

• Keukenarchitectuur komt tot haar recht 
door de rustige, rechtlijnige schoonheid 
van de BLANCO ANDANO-reeks

• LINUS is al jaren één van BLANCO’s 
meest geliefde kranenreeks

Bijkomende informatie vindt u in 
onze catalogus 2021 of 
op www.blanco.be
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EVOL-S Pro Filter FONTAS II Filter TRIMA Filter

GEFILTERD.
PRECIES. UITSTEKEND.
BLANCO drink.filter EVOL-S Pro: De gewenste hoeveelheid water.

drink.filter EVOL-S Pro: De combinatie van verfijnd water en de juiste  
hoeveelheid dankzij Click & Touch.

Een slok fris water kan zo lekker zijn! 
En als u echt dorst heeft, is er niets wat beter smaakt. Maar ook 
voor een lekker kopje thee, voor het sodawater dat u zelf maakt, 
of voor ijsblokjes wilt u op water van een goede kwaliteit kunnen 
vertrouwen. Naast de EVOL-S Pro Filter met doseerfunctie 
bieden nog andere filterkranen zoals de FONTAS II Filter en de 
TRIMA Filter de juiste oplossing.

NIEUW
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Een ingebouwde BWT-meertrapsfilter zuivert het water en 
vermindert de hoeveelheid kalk en het gehalte aan zware metalen. 
Zo krijgt het water een duidelijk betere smaak. Met BLANCO  
drink.filter systemen heeft u de keuze uit drie mogelijkheden: warm 
water, koud water en gefilterd koud water. Bovendien biedt de 
EVOL-S Pro Filter een doseerfunctie voor gefilterd water. Zo krijgt 
u steeds precies de gewenste hoeveelheid water. Slim en nog 
milieuvriendelijk ook.

De twee afzonderlijke bedieningsknoppen voor koud resp. warm 
water aan de rechterzijde en gefilterd water aan de linkerzijde  
zorgen ervoor dat u op elk ogenblik het water van uw keuze kan 
nemen. De BLANCO drink.filter systemen: u kiest, u geniet.

Bovendien zorgt de hoge filtercapaciteit ook voor een lange 
gebruiksduur en u hoeft het filterpatroon niet zo vaak te  
vervangen, wat u ook geld bespaart.

Terwijl het model EVOL-S Pro Filter voorzien is van een 180° 
draaibare uitloop voor gefilterd water, heeft het model FONTAS-S 
II een uittrekbare uitloop voor koud resp. warm water en gefilterd 
water. Die uitloop maakt een flexibele hantering rond de spoeltafel 
mogelijk. 

In beide gevallen kan u huishoudtoestellen zoals een waterkoker 
of het waterreservoir van een koffiemachine makkelijk met gefilterd 
water vullen.

Click & Touch: afstelling van de hoeveelheid gefilterd water met een 
draaiknop, activering met een Touch-sensor – alleen bij het model 
EVOL-S Pro Filter. 

Hygiënisch: alle filterkranen van BLANCO beschikken over een afgescheiden 
circuit voor gefilterd water.

Hoogwaardige BWT-meertrapsfilter voor minder kalk en meer smaak. Door 
de hoge capaciteit van de filter kan u deze ook langer gebruiken.

De gewenste hoeveelheid water: gefilterd koud water, verkrijgbaar in 17 
vooraf gedefinieerde hoeveelheden gaande van 100 ml tot 5.000 ml – alleen 
bij het model EVOL-S Pro Filter. 

drink.filter EVOL-S Pro
Het drinkwatersysteem in het kort:

• Gefilterd water (koud)
• Warm en koud water
• BWT-meertrapsfilter 

Bijkomende informatie vindt u in onze catalogus 2021 of 
op www.blanco.be



14

EVOL-S Pro Hot & Filter

NIEUW
drink.hot EVOL-S Pro: heetwatersysteem met semiprofessionele meng-
kraan en hoeveelheidsregeling.

VAN KOUD TOT 
KOKENDHEET.
BLANCO drink.hot EVOL-S Pro: gewenste hoeveelheid heet water.

Maakt niet uit of u verse thee zet, koffie maakt, groenten 
blancheert of een warmwaterkruik vult: om water te laten koken, 
moet u wachten. Maar dat is nu gedaan! Want de  
drink.hot systemen van BLANCO leveren u binnen enkele 
seconden kokendheet water. Volstrekt veilig en op één enkele 
plek in uw keuken, de waterzone.

Onmiddellijk, dus zonder de minste wachttijd, kokendheet 
water ter beschikking hebben, is een enorm voordeel want 
u spaart waardevolle tijd. De keukenkraan wordt een echt 
drinkwaterstation in uw privékeuken. Het verkrijgen en drinken 
van gefilterd water, hetzij kokendheet hetzij koud, is niet alleen 
veilig en snel, het spaart ook waardevolle ruimte uit op uw 
werkblad. Die waterkoker kan nu immers eindelijk weg.
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drink.hot EVOL-S Pro
Het drinkwatersysteem in het kort:

• Gefilterd water (kokendheet/koud)
• Warm en koud water
• Perfect inpasbare box met BWT-meertrapsfilter 

en boiler voor heet water 

Bijkomende informatie vindt u in onze catalogus 2021 of 
op www.blanco.be

Ingebouwde veiligheidsfunctie: onmiddellijk kokendheet water als u de 
draaiknop tegelijkertijd indrukt en draait.

De geïsoleerde uitloop en de gebundelde en spatarme waterstraal  
beschermen uw handen tegen het hete water.

Links: boiler uit solide titanium voor 4 liter heet water. 
Rechts: hoogwaardige BWT-meertrapsfilter voor minder kalk en meer smaak.

Volstrekt veilig multitasken: de 4-in-1-kraan met draaigreep voor gefilterd 
kokendheet en koud water en de mengkraan voor koud en warm water.

Kokend water met een druk op de knop. Het is mogelijk dankzij 
de slimme integratie van twee functies in één kraan. Links krijgt u 
gefilterd kokendheet water en koud water, rechts krijgt u koud en 
warm leidingwater. Deze kraan ziet er op het eerste gezicht gewoon 
uit als een semiprofessionele en hoogwaardige keukenkraan, maar 
is eigenlijk een geïntegreerd 4-in-1-drinkwatersysteem dat op elk 
ogenblik naar believen gefilterd kokendheet water en gefilterd koud 
water levert. Het unieke zit in de combinatie van het filteren van het 
water met de mogelijkheid om een vooraf bepaalde hoeveelheid te 
verkrijgen. 

Door de intuïtieve Click-&-Touch-bediening is de kraan bijzonder 
makkelijk te bedienen. Bovendien zorgen de gescheiden 
watercircuits en de onafhankelijke bediening van de uitlopen ervoor 
dat u het leidingwater en het gefilterde drinkwater tegelijkertijd kunt 
bedienen zonder een van de functies te hoeven opgeven.

De filter reduceert de hoeveelheid kalk en schadelijke stoffen. Hij 
verbetert ook de kwaliteit en de smaak van het water. Door de 
hygiënische titanium-boiler voor heet water, die perfect is afgestemd 
op het afvalsysteem BLANCO SELECT II Compact 60/2, wordt het 
kokend water tot exact 105 °C verwarmd en op voorhand door 
de hoogwaardige BWT-meertrapsfilter gezuiverd. Dat bespaart 
waardevolle tijd.
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VERZAMELEN,  
SORTEREN, ORDENEN.
BLANCO SELECT II – de nieuwe generatie.

Iets goeds nog verbeterd. Bij de planning wordt ze vaak verwaar-
loosd, maar in het dagelijkse leven is ze belangrijk: de onderkast 
onder de spoelbak. Met BLANCO SELECT II wordt ook die ruimte 
nu optimaal benut in functie van de noden van uw klanten.

BLANCO SELECT II combineert alle voordelen van het bestaande 
afvalsysteem, die hun nut al hadden bewezen, met nieuwe eigen-
schappen. Op die manier is dit model nog waardevoller bij allerlei 
soorten keukenplanningen.

De moderne look met elementen uit hoogwaardig aluminium is 
nieuw.

En ook technisch is er een en ander veranderd: SELECT II is nu nog 
eenvoudiger te monteren door de duidelijk verbeterde afstelbaar-

heid. Dit is het gevolg van een bijkomende horizontale afstelling. 
Zonder te meten, te markeren of voor te boren.

De overstap van bijvoorbeeld twee naar vier emmers is dankzij het 
flexibel te gebruiken frame en de individueel verkrijgbare emmers 
nog makkelijker. Dat verstaan wij onder flexibel je afval sorteren.

En de kers op de taart: de lade om materiaal onder te brengen is 
voorzien van een gedempt zelfsluitmechanisme.
 
Dingen bewaren, sorteren en ordenen was nog nooit zo eenvoudig 
en gemakkelijk.
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De flexibele oplossing voor de onderkast

• Comfortabelere montage door horizontale afstelmogelijkheid
• Hoogwaardige elementen uit aluminium 
• Nog meer mogelijkheden bij de configuratie van de emmers
• Flexibel inzetbaar frame om de opstelling van de emmers makkelijk te wijzigen
• Organisatielade met een gedempt zelfsluitmechanisme 

Bijkomende informatie vindt u in onze catalogus 2021  
of op www.blanco.be

VERZAMELEN,  
SORTEREN, ORDENEN.

Modern design met hoogwaardige elementen in aluminium.

Aanpassen is makkelijk met het flexibele frame en 
de individueel verkrijgbare emmers.

Slimme accessoires: doordachte details, bv. de 
MOVEX voetbediening en het AutoMove zelfsluit-
mechanisme.

Afvalsysteem: 
BLANCO SELECT II Orga 60/3

Nu is de organisatielade uitgerust met een 
gedempt zelfsluitmechanisme.
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Afvalsystemen voor montage op en achter draaideuren. Speciaal voor onder-
kasten met beperkte ruimte breidt de BLANCO BOTTON PRO en BLANCO 
SINGOLO familie uit.

BOTTON II 30/2 - het complete afvalsysteem voor installatie achter draaideuren. Het 
systeem is flexibel te positioneren in de onderkast en de emmers kunnen eenvoudig 
worden verwijderd door ze omhoog te tillen.

SINGOLO XL - het compacte afvalsysteem voor montage op draaideuren. Ondanks 
de compacte afmetingen omvat het afvalsysteem een groot afvalvolume en is het 
eenvoudig te openen met de kastdeur. De XL cilindervormige emmer kan eenvoudig 
worden verwijderd door deze omhoog te tillen. Het afvalsysteem BLANCO SINGOLO XL biedt 

een passende oplossing voor de onderkast met 
draaideur.

VERZAMELEN EN  
SORTEREN.
BLANCO BOTTON II 30/2 en BLANCO SINGOLO XL.

Afvalsysteem: 
BLANCO BOTTON II 30/2
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Professionele reiniging en onderhoud

• Optimale reiniging van alle BLANCO oppervlakken 
• Voor langdurig mooie spoeltafels en kranen 
• In drie stappen naar een perfect resultaat

Bijkomende informatie vindt u in onze catalogus 2021 
of op www.blanco.be

PERFECT ONDERHOUD 
WORDT KINDERSPEL.

VERZAMELEN EN  
SORTEREN.

BLANCO CARE Reinigings- en onderhoudsproducten.

De oppervlakken van de BLANCO spoel-
tafels en kranen zijn robuust en aantrek-
kelijk. Om dat lang zo te houden, moeten 
ze regelmatig schoongemaakt en 
onderhouden worden. Met de reinigings- 
en onderhoudsproducten van BLANCO 
CARE lukt dat permanent en duurzaam. 
De producten zijn makkelijk te gebruiken 
en door de samenstelling zijn ze perfect 
afgestemd op de BLANCO-oppervlakken.

Drie stappen zijn voldoende voor een 
optimaal resultaat: 
• Dagelijks schoonmaken met huis-    
 houdelijke producten, bv. afwasmiddel    
 en een microvezeldoek 
• Regelmatige reiniging met DailyClean+
• Grondige reiniging met op het materiaal  
 afgestemde reinigingsproducten uit het  
 DeepClean gamma

Alle producten zijn speciaal voor de 
BLANCO materialen ontwikkeld en 
intensief getest door onze Research & 
Development afdeling.

DeepClean Keramiek lost vet en kalk op, verwijdert 
vuil en metaalresten, polijst en beschermt.

Met DeepClean Silgranit verwijdert u hardnekkige 
verkleuringen, bijvoorbeeld vlekken van koffie, thee 
of fruit.

DeepClean Roestvrij staal wordt altijd gebruikt als 
vlekken of kleine krassen op spoeltafels uit roestvrij 
staal een intensievere reiniging vereisen.

DailyClean+ is de professionele kalkverwijderaar 
voor alle oppervlakken van spoeltafels en kranen.
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ARTIKELNUMMER MODEL PRIJS (CODE) BLADZIJDE

239 449 BLANCO Snijplank in bamboe (voor SOLIS, ETAGON en ANDANO)  € 59 (P) 7

239 975 BLANCO Overloop en afloopsysteem zwart mat Single  € 95 (P) 3

239 979 BLANCO Overloop en afloopsysteem zwart mat Double  € 169 (P) 3

525 163 BLANCO VILLAE Single  € 789 (P) 10

525 164 BLANCO VILLAE Double  € 749 (P) 10

525 244 BLANCO ANDANO 400-IF/A auto.  € 639 (H) 11

525 245 BLANCO ANDANO 500-IF/A auto.  € 719 (H) 11

525 246 BLANCO ANDANO 700-IF/A auto.  € 769 (H) 11

525 247 BLANCO ANDANO 340/180-IF/A Hoofdbak rechts auto.  € 1.005 (H) 11

525 248 BLANCO ANDANO 340/340-IF/A auto.  € 1.029 (H) 11

525 249 BLANCO ANDANO 400/400-IF/A auto.  € 1.049 (H) 11

526 113 BLANCO SOLIS 180-U man.  € 229 (P) 6

526 114 BLANCO SOLIS 180-IF man.  € 279 (P) 6

526 115 BLANCO SOLIS 340-U man.  € 279 (P) 6

526 116 BLANCO SOLIS 340-IF man.  € 339 (P) 6

526 117 BLANCO SOLIS 400-U man.  € 309 (P) 6

526 118 BLANCO SOLIS 400-IF man.  € 369 (P) 6

526 119 BLANCO SOLIS 400-IF/A auto.  € 499 (P) 6

526 120 BLANCO SOLIS 450-U man.  € 319 (P) 6

526 121 BLANCO SOLIS 450-IF man.  € 379 (P) 6

526 122 BLANCO SOLIS 500-U man.  € 389 (P) 6

526 123 BLANCO SOLIS 500-IF man.  € 429 (P) 6

526 124 BLANCO SOLIS 500-IF/A auto.  € 549 (P) 6

526 125 BLANCO SOLIS 700-U man.  € 399 (P) 6

526 126 BLANCO SOLIS 700-IF man.  € 469 (P) 6

526 127 BLANCO SOLIS 700-IF/A auto.  € 589 (P) 6

526 128 BLANCO SOLIS 340/180-U Hoofdbak rechts man.  € 589 (P) 6

526 129 BLANCO SOLIS 340/180-U Hoofdbak links man.  € 589 (P) 6

526 130 BLANCO SOLIS 340/180-IF Hoofdbak rechts man.  € 829 (P) 6

526 131 BLANCO SOLIS 340/180-IF Hoofdbak links man.  € 829 (P) 6

526 132 BLANCO SOLIS 340/180-IF/A auto.  € 909 (P) 6

526 179 BLANCO LANORA-F roestvrij staal geborsteld  € 409 (P) 9

NUMERIEK 
PRODUCTOVERZICHT.
BLANCO Nieuwigheden.
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ARTIKELNUMMER MODEL PRIJS (CODE) BLADZIJDE

526 180 BLANCO LANORA-S-F roestvrij staal geborsteld  € 459 (P) 9

526 181 BLANCO LANORA-F roestvrij staal geborsteld (lage druk)  € 509 (P) 9

526 200 BLANCO SELECT II 45/2  € 279 (P) 16

526 201 BLANCO SELECT II 50/2  € 289 (P) 16

526 202 BLANCO SELECT II 50/3  € 309 (P) 16

526 203 BLANCO SELECT II 60/2  € 319 (P) 16

526 204 BLANCO SELECT II 60/3  € 329 (P) 16

526 205 BLANCO SELECT II XL 60/3  € 339 (P) 16

526 206 BLANCO SELECT II 60/4  € 359 (P) 16

526 207 BLANCO SELECT II Compact 60/2  € 329 (P) 16

526 208 BLANCO SELECT II 60/2 Orga  € 389 (P) 16

526 209 BLANCO SELECT II 60/3 Orga  € 399 (P) 16

526 210 BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga  € 429 (P) 16

526 211 BLANCO SELECT II 60/4 Orga  € 449 (P) 16

526 212 BLANCO SELECT II Orga Organisatielade  € 189 (P) 16

526 223 BLANCO LEGRA 8 zwart man.  € 395 (P) 11

526 224 BLANCO LEGRA 8 antraciet man.  € 395 (P) 11

526 225 BLANCO LEGRA 8 alumetallic man.  € 395 (P) 11

526 226 BLANCO LEGRA 8 wit man.  € 395 (P) 11

526 227 BLANCO LEGRA 8 jasmijn man.  € 395 (P) 11

526 229 BLANCO LEGRA 8 café man.  € 395 (P) 11

526 241 BLANCO LINUS PVD staal  € 569 (P) 11

526 242 BLANCO LINUS-S PVD staal  € 789 (P) 11

526 243 BLANCO ZEROX Dark Steel 500-U  € 989 (H) 4

526 244 BLANCO ZEROX Dark Steel 700-U  € 1.069 (H) 4

526 245 BLANCO ZEROX Dark Steel 500-IF  € 969 (H) 4

526 246 BLANCO ZEROX Dark Steel 700-IF  € 1.019 (H) 4

526 305 BLANCO DailyClean  € 15 (P) 19

526 306 BLANCO DeepClean Roestvrij staal  € 19 (P) 19

526 307 BLANCO DeepClean Silgranit  € 19 (P) 19

526 308 BLANCO DeepClean Keramiek  € 19 (P) 19

526 310 BLANCO EVOL-S Pro Hot & Filter € 2.995 (P) 14

kt@blanco.be       Alle prijzen in EURO excl. BTW       Tel. 016 44 11 40
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ARTIKELNUMMER MODEL PRIJS (CODE) BLADZIJDE

526 311 BLANCO EVOL-S Pro Filter € 1.399 (P) 12

526 339 BLANCO ETAGON 6 Black edition auto.  € 729 (P) 2

526 340 BLANCO SUBLINE 500-U Black edition man.  € 709 (P) 2

526 341 BLANCO ETAGON 500-U beton-stijl man.  € 669 (P) 11

526 342 BLANCO ETAGON 700-U beton-stijl man.  € 769 (P) 11

526 343 BLANCO ETAGON 500-F antraciet man.  € 659 (P) 11

526 344 BLANCO ETAGON 500-F rock grey man.  € 659 (P) 11

526 345 BLANCO ETAGON 500-F alumetallic man.  € 659 (P) 11

526 346 BLANCO ETAGON 500-F wit man.  € 659 (P) 11

526 347 BLANCO ETAGON 500-F jasmijn man.  € 659 (P) 11

526 348 BLANCO ETAGON 500-F café man.  € 659 (P) 11

526 349 BLANCO ETAGON 500-F zwart man.  € 659 (P) 11

526 376 BLANCO BOTTON II 30/2  € 135 (P) 18

526 377 BLANCO SINGOLO XL  € 85 (P) 18
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NOTITIES.
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