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Velg riktig størrelse

Størrelsen på benkeskapet ditt er avgjørende for 

hvilken vask du kan velge. BLANCO produserer 

vasker i mange størrelser og for de fleste behov, 

uansett om du har bruk for en alminnelig enkeltkum, 

en ekstra skyllekum eller XL-vaskens romslighet.

Tenk funksjon når du gjør ditt valg

Praktisk tilbehør som du kan bruke på og ved siden av vas-

ken, blandebatteri med uttrekk og smarte avfallssystemer gjør 

arbeidet ved vasken effektivt.

Tilgjengelig tilbehør til din vask finner du på våre hjemmesider 

www.nibu.no.

Farge og material-match

Ved å matche farge og materialer på vask og blandebatteri  

får du et gjennomtenkt og unikt utseende som passer stilen  

på kjøkkenet ditt.

Les mer på side 4.

Skal vasken bygges inn?

BLANCOs kjøkkenvasker kan elegant integreres  i benkeplaten 

enten du ønsker nedfelling, planliming, underliming eller under-

bygging. Ta kontakt med din kjøkkenkonsulent eller benkepla-

televerandør for riktig løsning.

Les mer på side 6.

STEELART kjøkkenvasker  8 –15

Kjøkkenvasker i rustfritt stål 16  – 27

Kjøkkenvasker i SILGRANIT™  28  – 39

Kjøkkenvasker i keramisk porselen 40  – 47

Såpedispensere og oppløft 48   – 49

Blandebatterier 50  – 79

Avfallssystemer 80  – 85

Rengjøring og pleie 86  – 87

Hver dag bruker vi mange timer på kjøkkenet. Visste du at det 

meste av arbeidet foregår tett på vasken? Derfor er det en god 

idè å sette av litt tid for vurdering av riktig kjøkkenvask.

Alltid tett på vasken

60 % vask

25 % koketopp

15 % annet

Tidsforbruk

Kjøkkenvask: BLANCO CLARON 500-IF, rustfritt stål

Blandebatteri: BLANCOCULINA-S, rustfritt stål



54

Match vasken

BLANCO CombiColours fargeverktøy hjelper deg med å finne den riktige fargematch 

på kjøkkenvask og benkeplate. Sammenlign opp til 3 utvalgte kombinasjoner av 

gangen og finn din personlige favoritt. Verktøyet er tilgjengelig for PC, iPad, iPhone 

og andre smarttelefoner.

www.nibu.no

Design din egen stil

BLANCO Mix’n’Match er en liten kon-

figurator hvor du online kan kombinere 

utvalgte kjøkkenvasker og blandebat-

terier med de mest populære benke-

platematerialer og farger. Test selv ulike 

kombinasjonsmuligheter på din iPad  

eller PC.

www.nibu.no

Kjøkkenvask: BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT™ tartufo

Blandebatteri: BLANCO PANERA-S, rustfritt stål.

Spesialutgave i BLANCO SILGRANIT™

Betong som materiale er en populær trend og sees overalt i den 

nordiske kjøkkeninnredning. Nå får du betongfarge som et supplement 

til de 10 standard fargene som finnes i SILGRANIT™ sortimentet. 

Denne fargen er en spesialutgave og leveres på utvalgte modeller.

Betong er en lys grå tone med tydelige strukturer som gir vaskene en 

betong-look. Hver vask er unik og har sin helt egen struktur og mønster.

Betong er tilgjengelig i følgende familier:

ADON, PLEON, ETAGON og METRA. Match betong med 

blandebatterier i f.eks. rustfritt stål eller SILGRANIT™ antrasitt.

Nyhet

BLANCO SILGRANIT™ PuraDur™ farger

jasmin

antrasitt

champagne

lavagrå

muskat

perlegrå

tartufo

alu metallic

kaffe

hvit

BLANCO keramiske porselensfarger

sort basalt krystallhvit blankmagnolia blank
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IF-kant
Èn modell, to monteringsmuligheter, 

ovenfra (nedfelling) eller planlimt (flush). 

Kanten er kun 1 mm høy og gir et 

elegant utseende. Egnet for alle typer

benkeplater (konferer med din benke-

plateleverandør).

Planliming
En elegant og eksklusiv løsning der 

vasken ligger plant med benkeplaten slik 

at man får en fullstendig slett overflate. 

Planliming foretas i benkeplater i stein- 

eller komposittmaterialer. BLANCO har

kjøkkenvasker i alle materialer for plan-

liming. Konferer med din benkeplate-

leverandør.

Underliming i laminat
Underliming brukes ofte på benkeplater i 

laminat, hvor vasken limes oppunder 

laminatet underifra. Denne metoden gir 

en slett overgang fra benkeplate til vask.

BLANCO har kjøkkenvasker i alle mate-

rialer for underliming i laminat, men det 

er opp til den enkelte benkeplateprodu-

sent å avgjøre hvilken vask de tilbyr for 

underliming.

Underfresing
Vasken freses opp i benkeplaten fra 

undersiden slik at en liten del av benke-

platen er synlig over vasken. Metoden 

brukes ofte til massive benkeplater som 

f.eks. granitt, Corian™, Dekton™ og tre. 

BLANCO har kjøkkenvasker i alle mate-

rialer for underfresing, men det er opp 

til den enkelte benkeplateprodusent å 

avgjøre hvilken vask de tilbyr for under-

fresing.

Underliming
Kjøkkenvasken limes oppunder benke-

platen slik at hele benkeplatens tykkelse 

er synlig over vasken. Metoden brukes 

ofte til massive benkeplater som granitt, 

Corian, Dekton og tre. Alle vasker kan 

i prinsippet underlimes men det er opp 

til den enkelte benkeplateprodusent å 

avgjøre hvilke vasker de tilbyr.

Finn den riktige monteringsløsningen

Når du skal velge kjøkkenvask er monteringsformen et viktig element fordi løsningen 

skal være praktisk og gi den riktige looken til kjøkkenet. Det finnes mange forskjelli-

ge løsninger på montering og mulighetene avhenger av materiale på vasken og type 

benkeplate.

Det kan være en komplisert sak å sette seg inn i de forskjellige løsningsmulighe-

ter, så spør din kjøkkenforhandler til råds. Det anbefales generelt at innbygging av 

vasker foretas av fagfolk som kan sikre at kjøkkenvask og monteringsform stemmer 

overens.

BLANCO tilbyr kjøkkenvasker til alle type monteringsløsninger. I oversikten under 

forklares de forskjellige metodene med symboler som du finner igjen i produktover-

sikten.

Få vask og benkeplate  
i samme nivå.

Kjøkkenvask: BLANCO AXIA III 5 S-F, planlimt i stein

Nedfelling
Klassisk montering ovenfra med tra-

disjonell profilkant. Egnet for alle typer 

benkeplater. Metoden er enkel og rime-

lig, og vasken kan om ønskelig byttes ut 

på et senere tidspunkt uten å ødelegge 

benkeplaten. Tradisjonell profilkant fås i 

alle materialer.
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BLANCO STEELART
Mesterlig håndverk i rustfritt stål

Kjøkkenvask: BLANCO CLARON Durinox™ 500-IF/A, rustfritt stål

Blandebatteri: BLANCO PANERA-S, rustfritt stål
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Benkeplater i rustfritt stål

SteelArt Creation er "skreddersøm" av benkeplater  

etter dine ønsker og behov.

Velg mellom ulike overflater, kantdesign og  

innsveisede elementer som gir en unik designløsning,  

slik du ønsker det.

Les mer om SteelArt benkeplater på www.nibu.no

Kjøkkenvask: BLANCO CLARON 700 sveiset inn i SteelArt benkeplate i Durinox™ rustfritt stål.

BLANCO STEELART
Eksklusivt ved første blikk

Vil du ha en kjøkkenvask utover det vanlige?

STEELART er for deg som verdsetter utsøkt design av  

høyeste kvalitet. Med STEELART merker du forskjellen  

i materialet med litt tykkere stål og vaskene fremstår  

i en klasse for seg.

Kjøkkenvaskene er et håndverk hvor finishen tydelig kan  

sees i stålets detaljer og designets rene linjer.

En bestselger

BLANCO CLARON er en modellfavoritt i STEELART serien.  

CLARON har lett avrundede hjørner som gir vasken en  

spesiell kantet look, men samtidig gjør den rengjørings- 

vennlig i hverdagen. Nå får du CLARON også med  

Durinox™ overflate.

Velg mellom mange størrelser og varianter, med eller uten 

Durinox™ overflate og glem ikke tilbehøret (se side 15).

En klassiker i rustfritt stål

BLANCO CRONOS XL 6 er siste tilskudd i STEELART  

sortimentet. Vaskens ekstraordinære design henter  

inspirasjon fra den amerikanske trenden, hvor kummen 

bryter med benkeplaten og kjøkkenfronten. CRONOS har 

en ekstra stor, integrert CLARON kum og den markante 

fronten tilfører noe helt nytt til kjøkkenet.

CLARON 340-IF 
Durinox™

CLARON 400-IF
Durinox™

CLARON 500-IF 
Durinox™

CLARON 700-IF 
Durinox™

CLARON 500-IF/A
Durinox™

CLARON 700-IF/A
Durinox™

CLARON 400-IF/A
Durinox™

Durinox™ – et unikt 
materiale

STEELART materialet Durinox™ har en unik, spesialdesignet 

overflate med ensartet struktur og et fløyelsaktig, matt  

utseende. Materialet fremstår som elegant og eksklusivt.

Med Durinox™ får du en vask som er meget motstandsdyktig 

mot riper og enkel å vedlikeholde.

Nyhet

Nyhet



1312

BLANCO STEELART kjøkkenvasker i rustfritt stål

30* cm

ATTIKA
Fullkommen eleganse
• Markant kant som hever
 seg over benkeplaten
• XL 60 kum & 60/T avrennerbrett  
 kan kombineres til en unik enhet

CLARON IF/A
Elegant formspråk
• Elegante hjørneradier på 10 mm
• Forsterket bakpanel slik at 
 blandebatteriet ikke vipper
• Inkl. PushControl oppløftshendel

CLARON
Elegant fromspråk
• Elegante hjørneradier på 10 mm
• Kantløse overganger 
 mellom vask og rillefelt
• Inkl. PushControl oppløftshendel

CRONOS
Kraftfullt, solid, stramt
• Markant formgivning med 51 mm
 dyp front
• Stor integrert CLARON kum
• Høyden på fronten kan 
 individuelt tilpasses

CLARON IF/U 
Klassiker i design og funksjon
• Smale hjørneradier på 10 mm gir et flott og moderne uttrykk
• Stort utvalg av kummer som kan brukes enkeltvis eller kombineres
• Optimal utnyttelse av plassen

FLOW
Flytene overganger
• Elegante overganger mellom
 vask og rillefelt
• Stor, integrert kum
• Inkl. PushControl oppløftshendel

JARON
Kunstferdig symmetri
• Symmetrisk design med panel
 i midten
• Stor, integrert CLARON kum
• Inkl. PushControl oppløftshendel

FLOW XL 6 S-IF

L: 1060 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™

CRONOS XL 6-IF/ -U

L: 595 x B: 468 x D: 190 mm
InFino™

CLARON 500-IF/A

L: 560 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™, ny i Durinox™

CLARON 550-IF/ -U 

L: 590 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™

CLARON 500-IF/ -U 

L: 540 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™, ny i Durinox™

CLARON 6 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 190/130 mm
InFino™, høyre/venstre

ATTIKA 60/A

L: 557x B: 452 x D: 175 mm
InFino™, kant: 23 mm, vendbar

JARON XL 6 S-IF

L: 925 x B: 440 x D: 190/30 mm
InFino™, vendbar

 

 

CRONOS XL 8-IF/ -U

L: 795 x B: 468 x D: 190 mm
InFino™

CLARON 700-IF/A

L: 760 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™, ny i Durinox™

 

 

CLARON 700-IF/ -U 

L: 740 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™, ny i Durinox™

CLARON 8 S-IF

L: 1160 x B: 510 x D: 190/190 mm
InFino™, høyre/venstre

 

 

 

 

FLOW 5 S-IF

L: 1160 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™

 

 

 

 

 

 

CLARON 450-IF/ -U 

L: 490 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™

CLARON 5 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™, høyre/venstre
Merk: Fås også med 3 hull

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARON 340/180-IF/A

L: 605 x B: 510 x D: 190/130 mm
InFino™, høyre

 

 

ATTIKA 60/T

L: 520 x B: 420 x D: 35 mm
InFino™, kant: 17 mm

 

 

FLOW 45 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™

 

 

CLARON 400-IF/A

L: 460 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™, ny i Durinox™

CLARON 400-IF/ -U 

L: 440 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™, ny i Durinox™

  

 

 

 

CLARON 550-IF/A

L: 610 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™

 

 

CLARON 340/180-IF/ -U 

L: 585 x B:480 x D: 190/130 mm
InFino™, høyre/venstre

 

 

ATTIKA XL 60

L: 520 x B: 420 x D: 210 mm
InFino™, kant: 17 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARON 180-IF/ -U 

L: 220 x B: 440 x D: 130 mm
InFino™

 

 

 

 

45 cm
50 cm

60 cm
80 cm

CLARON 4 S-IF

L: 780 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™, høyre/venstre

CLARON 340-IF/ -U 

L: 380 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™, ny i Durinox™

DX

NYHET

DX

NYHET

DX

NYHET

DX

NYHET

DX

NYHET

DX

NYHET

DX

NYHET

NYHET

Profilkant for nedfelling

IF-kant for nedfelling 
eller planliming

Underliming

InFino™ avløpssystem 
med manuell betjening

InFino™ avløpssystem 
med oppløft

Modellen leveres også med 
Durinox™. På IF og IF/A modeller 
er kanten polert og børstet

DX
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BLANCO STEELART kjøkkenvasker – tilleggsutstyr

BLANCO ATTIKA

SkjærefjelAsk finert 
kompaktlaminat

Passer til 60/A

Skjærefjel
Nøttetre "bro"

Passer til XL 60 og 60-T

BLANCO CRONOS

Skjærefjel
i nøttetre

Skyllebrett
rustfritt stål

Skylleskål
rustfritt stål

Avrennerbrett
rustfritt stål

BLANCO CLARON og ZEROX

Topp-skinner Skjærefjel glass Skjærefjel i nøttetre Skyllebrett
rustfritt stål

Skylleskål
rustfritt stål

Avrennerbrett
rustfritt stål

BLANCO FLOW

Skjærefjel glass Skjærefjel glass Skjærefjel glass Skyllebrett
rustfritt stål

Skylleskål
rustfritt stål

BLANCO JARON

Skjærefjel valnøtt 
kompakt laminat

Hakk, snitt og skjær ved  
vasken

Forberedelser, skylling og oppskjæring av råvarer er 

alle viktige oppgaver som bør gjøres så effektivt som 

mulig. Tilbehøret du benytter til vasken bør også 

være med og gi en god flyt i arbeidet. 

Skjærefjelen kan brukes på kjøkkenbenken og på 

vasken, skyv den gjerne frem og tilbake på vasken 

etter behov. 

En praktisk skylleskål kan f.eks. benyttes i liten og 

stor kum eller plasseres på en rist i kummen. 

Du kan se hvilket tilleggsutstyr som er tilgjengelig for 

en bestemt vask på våre hjemmesider, www.nibu.no

Se hele 

sortimentet av 

tilleggsutstyr til 

alle våre modeller 

på www.nibu.no

Topp-skinner

Topp-skinner

Topp-skinner
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BLANCO rustfritt stål
Funksjonelt – tidløst – klassisk

Kjøkkenvask: BLANCO ETAGON 700-IF/A, rustfritt stål

Blandebatteri: BLANCO PANERA-S, rustfritt stål
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ETAGON 500-IF/A

NYHET

ETAGON 700-IF/AETAGON 500-IF ETAGON 700-IF/ -U 

NYHET

Kjøkkenvask: BLANCO ANDANO 340/180 IF, rustfritt stål

Blandebatteri: BLANCO CARENA-S, krom

BLANCO rustfritt stål
Klassikeren i kjøkkenet

Det sikre valg

Rustfritt stål har gjennom generasjoner blitt betraktet som 

et enestående materiale til kjøkkenet. Materialet er tidløst og 

klassisk med en nøytral farge som passer inn i et hvert 

kjøkken. BLANCO kjøkkenvasker er produsert i 18/10 rustfritt 

kvalitetsstål som er din sikkerhet for et eksklusivt produkt 

med lang levetid.

Hygienisk og godkjent  
for mattilberedning

Materialets overflate er glatt og uten porer og dermed  

hygienisk. Av den grunn benyttes ofte rustfritt stål til  

matvareindustrien hvor det er høye krav til hygiene og  

matsikkerhet.

Rengjøringsvennlig

BLANCO kjøkkenvasker i rustfritt stål krever et minimum  

av vedlikehold og pleie. Bruk våre råd og produkter for  

rengjøring og vasken vil  holde seg eksklusiv og glansfull –  

selv etter mange års bruk (se side 86). 

Klassiker i ny drakt

BLANCO LEMIS 6-IF er en ny variant i basissortimentet til 

BLANCO. Vasken har en stor og bred kum med bakpanel 

for plassering av blandebatteriet og passer til et 60 cm 

vaskeskap. Dette er en god og tidsriktig løsning til en 

fornuftig pris.

Stor kompaktvask

Har du begrenset benkeplass og ønsker både stor kum og 

rillefelt, er løsningen BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact.

Her kan du enkelt vaske stekebrettet ditt. Vasken passer til et 

60 cm benkeskap og er en tidsriktig løsning til en fornuftig pris.

BLANCO ETAGON funksjonsvask

Når du kjøper en ETAGON vask følger det med 2 stk skinner

i rustfritt stål. Disse skinnene plasseres på den integrerte profil-

kanten i vasken og gjør det mulig å arbeide på flere nivåer 

i vasken. Bruk dem f.eks. til å sette varme gryter på eller 

dryppe av grønnsaker eller oppvask. Skinnene kan også 

brukes til å oppbevare klut og oppvaskbørste.

BLANCO ETAGON har et stort utvalg av tilleggsutstyr som 

gjør denne modellen til en fleksibel funksjonsvask.

NYHET

NYHET
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BLANCO kjøkkenvasker i rustfritt stål

30 /40 cm

ANDANO
Harmonisk samspill
• Unik kombinasjon av funksjonelle
 elementer
• Stor kum med rillefelt
• Inkl. skylleskål i rustfritt stål og 
 oppløft

AXIS III
Funksjonalitet i høysetet
• Gjennomtenkt design og tilbehør
 for optimal arbeidsflyt 
• Inkl. skjærefjel i glass, skylleskål
 i stål og oppløft

ANDANO IF og U 
Klassiker i design og funksjon
• Samspill mellom hørneradier og overflatedesign gir et moderne uttrykk
• Stort utvalg av kummer som kan brukes enkeltvis eller kombineres
• Optimal utnyttelse av plassen

CLASSIC (Pro)
Tidløs klassiker
• Klassisk og moderne funksjonalitet
• CLASSIC Pro inkl. oppløft 

ANDANO IF/A
Harmonisk samspill
• Unik komposisjon av funksjonelle 
 elementer
• Med bakpanel til blandebatteriet

• Inkl. oppløft 

ANDANO 500-IF/A

L: 540 x B: 500 x D: 190 mm
InFino™

ANDANO 500-IF/ -U

L: 540 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™

ANDANO XL 6 S-IF Compact

L: 860 x B: 500 x D: 210 mm
InFino™, høyre/venstre

 

 

 

 

 

 

ANDANO 450-IF/ -U

L: 490 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™

 

 

 

 

CLASSIC 8-IF

L: 768 x B: 498 x D: 175/175 mm

 

 

ANDANO 700-IF/A

L: 740 x B: 500 x D: 190 mm
InFino™

ANDANO 700-IF/ -U

L: 740 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™

ANDANO 340/340-IF/ -U

L: 745 x B: 440 x D: 190/190 mm
InFino™

DELTA
Design og funksjon i hjørnet
• Ergonomisk, trapesformet kum
• Stort, nedsenket avrennerbrett
• Inkl. skylleskål og oppløftt

BLANCODELTA-IF

L: 1056 x B: 575 x D: 175/120 mm
InFino™

CLASSIC Pro 45 S-IF

L: 860 x B: 510 x D: 170 mm
InFino™, vendbar

ANDANO 400-IF/A

L: 440 x B: 500 x D: 190 mm
InFino™

ANDANO 400-IF/ -U

L: 440 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™

 

 

 

 

CLASSIC Pro 6 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 170/130 mm
InFino™, vendbar, inkl. skylleskål

AXIS III 6 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 175/110 mm
InFino™, høyre/venstre

ANDANO 340/180-IF/A

L: 585 x B: 500 x D: 190/130 mm
InFino™, høyre

ANDANO 340/180-IF/ -U

L: 585 x B: 440 x D: 190/130 mm
InFino™, høyre/venstre

ANDANO XL 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 210 mm
InFino™, høyre/venstre

 

 

 

 

BLANCO CLASSIC 40 S

L: 762 x B: 492 x D: 175 mm

 

 

ANDANO 340-IF

L: 380 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™

ANDANO 180-IF/ -U

L: 220 x B: 440 x D: 130 mm
InFino™

 

 

45 cm
50 cm

60 cm
80/90 cm ANDANO 500/180-U

L: 745 x B: 440 x D: 190/130 mm
InFino™, høyre/venstre

ANDANO 400/400-IF/ -U

L: 865 x B: 440 x D: 190/190 mm
InFino™

ANDANO 340/340-IF/A

L: 745 x B: 500 x D: 190/190 mm
InFino™

ANDANO 400/400-IF/A

L: 825 x B: 500 x D: 190/190 mm
InFino™

AXIS III 5 S-IF

L: 915 x B: 510 x D: 175/60 mm
InFino™, vendbar

CLASSIC Pro 5 S-IF

L: 915 x B: 510 x D: 170/38,5 mm
InFino™, vendbar, inkl. skylleskål

DANA
Populær klassiker
• Klassisk kjøkkenvask
• Romslig kum
• Bredt bakpanel til blandebatteriet

DANA 6-IF

L: 575 x B: 505 x D: 150 mm

IF-kant for nedfelling 
eller planliming

Underliming

InFino™ avløpssystem 
med manuell betjening

InFino™ avløpssystem 
med oppløft

Profilkant for nedfelling
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BLANCO kjøkkenvasker i rustfritt stål

45 cm

DIVON II
Et eksklusivt valg
• Elegant design og flotte
 overganger
• Stor kum med 10 mm radius og 
 rillefelt
• Inkl. oppløft 

LEMIS
Den moderne klassiker
• Moderne, klare linjer
• IF-kant – velegnet for planliming eller underlimingg

ETAGON IF/A
Genial enkelt og funksjonelt
• Vakkert design og nytenkende
 funksjonalitet med profilkant og
 multifunksjonelt tilbehør
• Bakpanel for plassering av
 blandebatteri, inkl. oppløft
 

LANTOS
Klart formspråk
• Tradisjonelt oppbygd kjøkkenvask
• Til ethvert behov
• Inkl. oppløft (unntatt 8-IF 
 Compact)

LANTOS 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 160 mm
Vendbar

 

 

 

 

 

 

LANTOS 8 S-IF Compact

L: 1160 x B: 500 x D: 160/160 mm
Vendbar

DIVON II 8 S-IF

L: 1160 x B: 510 x D: 195/195 mm
InFino™, høyre/venstre

 

 

LEMIS XL 6 S-IF Compact

L: 780 x B: 500 x D: 205 mm
Vendbar

LANTOS 6-IF

L: 593 x B: 488 x D: 160/130 mm
Vendbar

ETAGON 500-IF/A

L: 540 x B: 500 x D: 190 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner

ETAGON 500-IF/ -U 

L: 540 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner

DIVON II 6 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 195/135 mm
InFino™, høyre/venstre

 

 

 

 

LEMIS 8 S-IF

L: 1160 x B: 500 x D: 190/190 mm
Vendbar

LANTOS 8-IF Compact

L: 768 x B: 488 x D: 165/165 mm
Vendbar

ETAGON 700-IF/A

L: 740 x B: 500 x D: 190 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner

ETAGON 700-IF/ -U 

L: 740 x B: 440 x D: 190 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner

DIVON II 8-IF

L: 860 x B: 510 x D: 195/195 mm
InFino™

 

 

LANTOS 5 S-IF

L: 940 x B: 490 x D: 155/42 mm
Vendbar, inkl. skylleskål

 DIVON II 5 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 195 mm
InFino™, høyre/venstre

 

 

 

 

LANTOS XL 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 160 mm
Vendbar

 

 

 

 

 

 

LEMIS 45 S-IF

L: 860 x B: 500 x D: 190 mm
Vendbar

 

 

LANTOS 45 S-IF Compact

L: 768 x B: 488 x D: 160 mm
Vendbar

 

DIVON II 45 S-IF

L: 860 x B: 510 x D: 195 mm
InFino™, høyre/venstre

50 cm
60 cm

80 cm

NYHET

LEMIS XL 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 190 mm
Vendbar

LEMIS 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 190/145mm
Vendbar

LEMIS 6-IF

L: 615 x B: 500 x D: 190 mm

NYHET NYHET

NYHET LEMIS 8-IF

L: 860 x B: 500 x D: 190/190 mm
Vendbar

ETAGON IF og U 
Genial enkelt og funksjonelt
• Vakkert design og nytenkende
 funksjonalitet
• Profilkant og multifunksjonelt
 tilbehør

IF-kant for nedfelling 
eller planliming

Underliming

InFino™ avløpssystem 
med manuell betjening

InFino™ avløpssystem 
med oppløft

Profilkant for nedfelling

LIVIT
Utnytter plassen
• Klassisk design
• LIVIT 6 S compact utnytter 
 plassen maksimalt med kum, 
 skyllekum og rillefelt

LIVIT 6 S Compact

L: 780 x B: 500 x D: 155/130 mm
Vendbar

LIVIT 50/60

L: 500 x B: 480 x D: 155 mm
Vendbar, kan også monteres  
på høykant
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BLANCO kjøkkenvasker i rustfritt stål

30 cm

TIPO
Tradisjonell, klassisk design
• Funksjonelt design
• Markant rillefelt
• Profilkant for nedfelling

SUPRA IF og U 
Klassiske kummer
• IF-kanter for nedfelling,  planliming og underliming
• Stort utvalg av kummer som kan  brukes enkeltvis eller kombineres
• Stort utvalg av tilleggsutstyr

SUPRA IF/A
Klassiske kummer
• IF kant for nedfelling eller 
 planliming
• Runde hjørner med radie 60 mm
• Inkl. standard oppløft
 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/45 cm
50 cm

60 cm
80 cm

90 cm

RONDOVAL
Rund vask til 
ethvert kjøkken
• Absolutt tidløst design
• Individuelt og samtidig allsidig
• Matchende tilbehør tilgjengelig

IF-kant for nedfelling 
eller planliming

Underliming

InFino™ avløpssystem 
med manuell betjening

InFino™ avløpssystem 
med oppløft

Profilkant for nedfelling

SUPRA 180-U 

L: 201 x B: 361 x D: 130 mm

SUPRA 500-IF/ -U

L: 530 x B: 430 x D: 175 mm

SUPRA 450-U

L: 480 x B: 430 x D: 175 mm

SUPRA 340/180-IF

L: 625 x B: 470 x D: 175/130 mm

SUPRA 340/340-U

L: 765 x B: 450 x D: 175/175 mm
Vendbar

TIPO 6 Basic

L: 605 x B: 500 x 160/80 mm
Vendbar

TIPO 8 Compact

L: 780 x B: 500 x D: 165/165 mm
Vendbar

TIPO 6 S

L: 950 x B: 500 x D: 160/130 mm
Vendbar

TIPO XL 6 S

L: 950 x B: 500 x D: 180 mm
Vendbar

TIPO XL 9 S

L: 1210 x B: 500 x D: 165/165 mm
Vendbar

TIPO XL 9

L: 950 x B: 500 x D: 165/165 mm
Vendbar

TIPO 8 S

L: 1210 x B: 500 x D: 165/165 mm
Vendbar

SUPRA 500-IF/A

L: 540 x B: 500 x D: 175 mm

SUPRA 340/180-IF/A

L: 625 x B: 470 x D: 175/130 mm

RONDOSOL
Rund vask til ethvert køkken
• Absolut tidløst design
•  Individuel og samtidig allsidig
•  Matchende tilbehør tilgjengelig

SUPRA 340-U 

L: 370 x B: 430 x D: 175 mm

SUPRA 400-IF/ -U 

L: 430 x B: 430 x D: 175 mm

TIPO 45 S Compact

L: 780 x B: 500 x D: 170 mm
Vendbar

TIPO 45 S Mini

L: 605 x B: 500 x D: 160 mm
Vendbar

TIPO 45

L: 480 x B: 500 x D: 160 mm
Vendbar

SUPRA 400-IF/A

L: 440 x B: 500 x D: 175 mm

RONDOSOL /-IF

Ø = 460 x D: 165 mm
IF: Ø = 448 x D: 165 mm

RONDOVAL

Ø = 535 x D: 180 mm
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BLANCO kjøkkenvasker i rustfritt stål – tilleggsutstyr

Skyll, drypp av og spar tid

De fleste matvarer som f.eks. frukt, grønnsaker, fisk 

m.m., skal vaskes og skylles før bruk. Mens dine 

grønnsaker drypper av, kan du bruke tiden på å gjøre 

andre ting ferdig.

Skylleskålene er perfekte til oppbevaring av de 

råvarene som skal brukes før man tilbereder dem, 

og du frigjør plass på benkeplaten.

Du kan se tilbehør til den enkelte kjøkkenvask 

på våre hjemmesider www.nibu.no. Søk frem 

din favorittvask og velg fanen "Tilbehør".

BLANCO ANDANO

Skjærefjel 
herdet glass

Skjærefjel
ask finert 

kompaktlaminat

Skylleskål
rustfritt stål

Avrennerbrett
Sort plast

Avrennerbrett
med stålinnsats

BLANCO LANTOS

Skjærefjel
Sort kunststoff

Skylleskål
sotfarget plast

Skyllskål
rustfritt stål

Trådkurv

rustfritt stål

CapFlow
pyntedeksel

BLANCO LEMIS

Skylleskål
rustfritt stål

Trådkurv 

med tallerkenstativ

rustfritt stål

CapFlow
pyntedeksel

BLANCO ETAGON

inkl. 2 stk  
ETAGON skinner

(følger med vasken)

Skjærefjel
herdet glass

Merk:
ikke til IF/A

Skjærefjel

ask finert 

kompaktlaminat

Skylleskål
rustfritt stål 
Merk: brukes på 
vaskens profilkant

Avrennerbrett 
sort plast

Se hele 

sortimentet av 

tilbehør på våre 

hjemmesider 

www.nibu.no

BLANCO SUPRA

Skjærefjel 
herdet glass

Trådkurv 
rustfritt stål

Skylleskål 
rustfritt stål

Topp-skinner Avrennerbrett 
sort plast

CapFlow 
pyntedeksel
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BLANCO SILGRANIT™ PuraDur™

Sett farge på kjøkkenet ditt

Kjøkkenvask: BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT™ alu metallic

Blandebatteri: BLANCO LINEE-S, SILGRANIT™ alu metallic/krom
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Kjøkkenvask: BLANCO SITY XL 6 S, hvit

Blandebatteri: BLANCO VIU-S, krom/lavagrå

BLANCO SILGRANIT™

Sett et personlig preg på kjøkkenet ditt

En verden av muligheter

SILGRANIT™ PuraDur™ er for deg som ønsker farger og kombinasjonsmuligheter for  

å skape et personlig uttrykk på kjøkkenet. Det unike materialet er ikke bare pent og  

behagelig å ta på, men tilfredsstiller samtidig de krav og normer som stilles til hygiene  

og rengjøringsvennlighet i kjøkkenet. SILGRANIT™ PuraDur™ leveres i 10 delikate farger 

som matcher de aktuelle innredningstrender i nordiske kjøkken.

BLANCO har blandebatterier i SILGRANIT look som gir deg full fargematch og et  

helhetlig uttrykk.

BLANCO SILGRANIT™ PuraDur™ farger

jasmin

antrasitt

champagne

lavagrå

muskat

perlegrå

tartufo

alu metallic

kaffe

hvit

Betong

Tilgjengelig i et begrenset utvalg familier: 

ADON, METRA, ETAGON, PLEON

BLANCO SITY XL 6 S

Ny modell i urban stil. Lek med farger og få den look'en som 

passer din stil og ditt kjøkken. SITY leveres i farge hvit og

antrasitt og tilbehøret finnes i fargene gul, orange, grønt og 

lavagrå. 

Blandebatteriet BLANCO VIU-S matcher tilbehøret til vasken 

med utskiftbare slange-deksler som kommer i 4 farger.

BLANCO ETAGON  
i SILGRANIT™ PuraDur™

ETAGON har en integrert profilkant i midten av vasken som gir 

et ekstra nivå i kummen. Med vasken følger 2 skinner som 

legges på profilkanten og som gir mulighet til å jobbe i 3 nivåer.  

Plasser skinnene slik at du kan sette kjelen fra deg eller stable 

dem på siden for oppbevaring av klut og oppvaskbørste. 

Mulighetene er mange.

ETAGON 500-U

ETAGON 700-U

NYHET

NYHET

ETAGON 6

NYHET

ETAGON 8

NYHET

Robust materiale
Meget motstandsdyktig og ripefast. Du kan f.eks. 
skjære direkte på overflaten uten å ødelegge den. 
Gjennomfarget og falmer ikke.

Tåler varme opp til 280 °C

Rengjøringsvennlig
Flekker og merker kan enkelt fjernes med en 
alminnelig skuresvamp og vann. 
Se mer på side 86 – 87.

Hygienisk og matsikker
Overflaten på SILGRANIT™ PuraDur™ virker som 
en effektiv beskyttelse mot smuss og bakterier. 
Matvarer kan legges direkte på vasken.
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BLANCO kjøkkenvasker i SILGRANIT™ PuraDur™

45 cm
30/40 cm

ADON 
Markant symmetri
• Iøynefallende design
•  Ramme som "hever" seg
 over benkeplaten
•  Inkl. skjærefjel i ask finert
 kompaktlaminat og oppløft

ELON
Ideel til små kjøkken
• Stor kum og kompakt rillefelt
•  Inkl. drypperist og oppløft

DELTA
Design og funksjon i hjørnet
• Ergonomisk, trapesformet kum
•  Stort, nedsenket avrennerbrett
•  Inkl. skylleskål og oppløft

AXIA III 
Funksjonalitet i høysetet
• Gjennomtenkt design og tilbehør
 for optimal arbeidsflyt.
•  Inkl. skjærefjel i glass og oppløft.
 (+ skylleskål for 6 S)

COLLECTIS
Jobb og sorter i system
• Kjøkkenvask konsept for optimal 
 mattilberedning og sortering av 
 avfall
•  Inkl. avfallsboks og oppløft

ETAGON
Enkelt og funksjonelt
• vakkert design og nytenkende
 funksjonalitet
• Profilkant gir et ekstra
 funksjonsnivå i kummen

DALAGO
Rene linjer
• Moderne design med klare linjer
•  Romslige kummer med bakpanel
•  Inkl. oppløft

FARON
Til moderne landstilkjøkken
• Tradisjonell på en moderne måte
•  Gjennomført design som
 understreker stilen
•  Ekstra romslig kum med rillefelt

ETAGON 6

L: 600 x B: 510 x D: 220 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner
Betong-farge

 AXIA III XL 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 190/40 mm
InFino™, vendbar

 

 

ETAGON 500-U

L: 530 x B: 460 x D: 200 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner

 ELON XL 6 S

L: 780 x B: 500 x D: 190 mm
InFino™, vendbar

DALAGO 6

L: 615 x B: 510 x D: 190 mm

COLLECTIS 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 190/140 mm
InFino™

AXIA III 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 190/130 mm
InFino™, høyre/venstre

ADON XL 6 S

L: 980 x B: 480 x D: 190/45 mm
InFino™, vendbar
Betong-farge

FARON XL 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 200 mm
InFino™, vendbar

ETAGON 8

L: 780 x B: 510 x D: 220 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner
Betong-farge

DALAGO 8

L: 815 x B: 510 x D: 190 mm

DALAGO 5

L: 515 x B: 510 x D: 190 mm

AXIA III 5 S

L: 915 x B: 510 x D: 190/40 mm
InFino™, vendbar

 

 

ETAGON 700-U

L: 730 x B: 460 x D: 200 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner

 

 

 

 

 

 

 ELON 45 S

 
L: 650 x B: 500 x D: 190 mm
InFino™, vendbar 

DALAGO 45

L: 465 x B: 510 x D: 190 mm

AXIA III 45 S

L: 780 x B: 510 x D: 190/13 mm
InFino™, vendbar

 

 

50 cm
60 cm

80 / 90 x 90 cm

ELON XL 8 S

L: 860 x B: 500 x D: 190 mm
InFino™, vendbar

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

IF-kant for nedfelling 
eller planliming

Underliming

InFino™ avløpssystem 
med manuell betjening

InFino™ avløpssystem 
med oppløft

Profilkant for nedfelling

BLANCODELTA II

L: 1057 x B: 575 x D: 183/120 mm
InFino™
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BLANCO kjøkkenvasker  i SILGRANIT™ PuraDur™

LEXA 
Moderne vask til skråhjørner
• Stor, romslig kum
• Romslig bakpanel for montering
 av blandebatteri
• Inkl. oppløft

LEXA 9 E

L: 1070 x B: 510 x D: 190/130 mm
InFino™

30/40* cm

METRA 
Rene linjer
• Attraktiv serie i moderne design
•  Designet med store kummer og minst mulig kant
•  Inkl. oppløft (ikke 8 S og 9), (6 S inkl. skylleskål)

NAYA
Skreddersydd til din stil
• Avbalansert, moderne design
•  Store og dype kummer med
 gjennomgående bakpanel
 som gir plass til tilbehør

NOVA
Klassisk og enkel
• God utnyttelse av tilgjengelig 
 plass

45 cm
50 cm

60 cm
80/90cm

METRA XL 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190 mm 
Vendbar, Betong-farge 

METRA 45 S Compact

L: 680 x B: 500 x D: 190/15 mm
Vendbar

METRA 45 S

L: 780 x B: 500 x D: 190/15 mm
Vendbar, Betong-farge

METRA 5 S

L: 860 x B: 500 x D: 190 mm
Vendbar

NAYA 6

L: 615 x B: 510 x D: 200 mm

METRA 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190/130 mm 
Vendbar, Betong-farge 

METRA 6

L: 615 x B: 500 x D: 190/130 mm 
Vendbar 

METRA 6 S Compact

L: 780 x B: 500 x D: 190/130 mm
Vendbar 

NOVA 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190/130 mm 
Vendbar 

NOVA 6

L: 616 x B: 500 x D: 190/130 mm 
Vendbar 

NAYA 8 S

NAYA 8

L: 815 x B: 500 x D: 200/200 mm

L: 1160 x B: 500 x D: 200/200 mm

NAYA XL 9

METRA 9 E

L: 860 x B: 510 x D: 220 mm

METRA 8 S

L: 1160 x B: 500 x D: 190/190 mm 
Vendbar

METRA 9

L: 860 x B: 500 x D: 190/190 mm L: 830 x B: 830 x D: 130/190 mm

PLEON
Perfekt eleganse
• Tidløst elegant design
 med rene linjer
•  Smalt gjennomgående bakpanel
•  Ekstra dype kummer

PLEON 6 Split

L: 615 x B: 510 x D: 220/220 mm
InFino™, Betong-farge 

 

 

 

PLEON 5

L: 515 x B: 510 x D: 220 mm
InFino™, Betong-farge 

PLEON 6

L: 615 x B: 510 x D: 220 mm
InFino™, Betong-farge 

PLEON 8

L: 700 x B: 510 x D: 220 mm
InFino™, Betong-farge 

PLEON 9

L: 860 x B: 500 x D: 220/220 mm
InFino™, Betong-farge

RONDO
For individualister
• Ideel vask for små kjøkken

RONDO

Ø 450 mm x D: 165 mm

SONA
Til det travle kjøkken
• Tidløs vask med iøynefallende
 design av bakpanel
•  Maksimal kumvolum

SONA XL 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190 mm
Vendbar

SONA 45 S

L: 780 x B: 500 x D: 190 mm
Vendbar

 

 
 

SONA 5 S

L: 860 x B: 500 x D: 190 mm
Vendbar

SONA 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190/100 mm
Vendbar

SONA 8 S

L: 1160 x B: 500 x D: 190/190 mm
Vendbar
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BLANCO kjøkkenvasker i SILGRANIT™ PuraDur™

30/40* cm

SUBLINE-IF/ 
-IF/A Steelframe 
Elegant miks av materialer
• Integrert kant og bakpanel
 i rustfritt stål
• Inkl. oppløft i børstet stål

ZENAR "DAMP" 
Funksjonsvask med 
damputstyr
• Med profilkant i vasken
• Inkl. InFino, skjærefjel, oppløft, 
 2 stk Gastronom brett 1/3 og 1/2

45 cm
50 cm

60 cm
80 cm

90 cm

ZENAR
Tidløs, estetisk og funksjon
• Smart funksjonsvask med
 gjennomtenkt design og praktisk 
 tilbehør
• Inkl. skjærefjel i glass og oppløft

 

 

ZENAR XL 6 S Damp

L: 1000 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™, høyre/venstre

ZENAR XL 6 S

L: 1000 x B:510 x D 190 mm
InFino™, Venstre/høyre

ZENAR XL 6 S Compact

L: 780 x B: 510 x D 190 mm
InFino™, Venstre/høyre

IF-kant for nedfelling 
eller planliming

Underliming

InFino™ avløpssystem 
med manuell betjening

InFino™ avløpssystem 
med oppløft

Profilkant for nedfelling

SUBLINE
Design-serien for underliming
• Tidløs og elegant kumdesign
•  Moderne kummer som kan brukes enkeltvis eller kombineres til 
 det ideelle vaskesenter

 

 

 

 

SUBLINE 160-U

L: 190 x B: 460 x D: 130 mm
InFino™

SUBLINE 320-U/ -F

L: 350 x B: 460 x D: 190 mm
InFino™

SUBLINE 400-U/ -F

L: 430 x B: 460 x D: 190 mm
InFino™

SUBLINE 500-U/ -F

L: 530 x B: 460 x D: 190 mm
InFino™

SUBLINE 340/160-U/ -F

L: 555 x B: 460 x D: 190/130 mm
InFino™

SUBLINE 430/270-U

SUBLINE 700-U

L: 730 x B: 460 x D: 190 mm
InFino™

SUBLINE 350/350-U

L: 755 x B: 460 x D: 200/200 mm
InFino™

SUBLINE 700-U Level

L: 730 x B: 460 x D: 200 /140 mm
InFino™

SUBLINE 800-U SUBLINE 480/320-U

L: 830 x B: 460 x D: 220 mm
InFino™

L: 855 x B: 460 x D: 200/200 mm
InFino™

L: 755 x B: 460 x D: 200/200 mm
InFino™

SUBLINE 500-IF SteelFrame

L: 543 x B: 443 x D: 190 mm

SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

L: 543 x B: 510 x D: 190 mm

ZIA
Stramt design til skråhjørne
• Stor, romslig kum
• Romslige sidepanel for montering 
 av blandebatteri og plassering 
 av utstyr.

ZIA 9 E

L: 930 x B: 510 x D: 180/ 27 mm
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BLANCO kjøkkenvasker i SILGRANIT™ PuraDur™ – tilleggsutstyr

Bruk vasken din i flere nivåer

De nye funksjonsvaskene fra BLANCO lar deg utnytte 

plassen i og omkring vasken på en hurtig og fleksibel 

måte. 

Bruk f.eks. skinnene over vasken til å sette fra deg 

en skylleskål når råvarene skal dryppe av seg eller 

sett gryten fra deg, dermed frigjør du plass på  

benkeplaten. Skinnene kan også brukes som gryterister  

til varme kjeler på bordet.

Du kan se tilbehør til den enkelte kjøkkenvask på våre 

hjemmesider www.nibu.no. Søk frem din favorittvask 

og velg fanen "Tilbehør".

 

BLANCO ZENAR

Skylleskål
rustfritt stål

Skjærefjel 
herdet glass

(følger med  
ZENAR 6 S/XL 6 S)

Skjærefjel
ask finert 

kompaktlaminat

BLANCO DALAGO

Skjærefjel
Hvitt kunststoff

Skjærefjel
bøk

Hjørne-kurv
sort plast

Avrennerbrett
sort plast

Trådkurv oppvask
rustfritt stål

BLANCO NAYA

Skjærefjel
bøk

Skylleskål
rustfritt stål

(ikke til profilkant)

Hjørne-kurv
sort plast

Kum-rist
rustfritt stål

Skjærefjel
ask finert 

kompaktlaminat

Skjærefjel 
herdet glass

BLANCO SUBLINE

Skylleskål
rustfritt stål

Kum-rist
rustfritt sål

Avrennerbrett
sort plast

Skjærefjel
ask finert 

kompaktlaminat

Skjærefjel 
herdet glass

BLANCO ETAGON

Skylleskål
rustfritt stål

(ikke til profilkant)

Avrennerbrett
sort plast

Skjærefjel
ask finert 

kompaktlaminat

Skjærefjel 
herdet glass

Inkl. 2 stk 
ETAGON skinner

Rustfritt stål
(følger med)

Se hele 

sortimentet av 

tilbehør på våre 

hjemmesider 

www.nibu.no
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BLANCO keramisk porselen
Ikke kun et materiale til badet

Kjøkkenvask: BLANCO ETAGON 500-U, krystall hvit blank

Blandebatteri: BLANCO LINUS-S, krystall hvit porselen-look
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Kjøkkenvask: BLANCO PALONA 6, krystall hvit

Blandebatteri: BLANCO LINUS-S, black edition

BLANCO keramisk porselen
Stilbevisst og naturlig

Alletiders favoritt

BLANCO SUBLINE i keramisk porselen

er en klassisk og elegant enkeltkum-

løsning med lett avrundede hjørner som 

gjør det enkelt å holde vasken ren.

Kummene finnes kun til underliming og 

har et stort utvalg av tilbehør som gir 

mulighet for en funksjonell arbeidsplass.

BLANCO ETAGON i 
keramisk porselen

Nå leveres ETAGON også i keramisk porselen. Bruk 

profilkanten med tilbehør som f.eks. en skylleskål, så 

kan du enkelt skylle og tilberede frukt og grønt ved vasken. 

Du kan også sette de medfølgende skinnene på kanten. 

Disse egner seg godt for plassering av varme gryter eller 

bakeplate. Bruk skinnene til å tine frossen mat eller til 

å holde orden på oppvaskbørste og klut. 

Se mer på www.nibu.no

BLANCO IDENTO 
XL 6 S-F

Ønsker du en stor, romslig kum og et 

stort rillefelt, er IDENTO XL 6 S en god 

løsning. Her er en sort variant planlimt 

i en steinplate. Blandebatteriet er

i samme farge som vasken og gir et 

helhetlig uttrykk.

Klassisk eleganse

BLANCO porselensvasker er laget av keramisk porselen av høy kvalitet 

beregnet for kjøkken. 

En vask i keramisk porselen er en elegant detalj i enhver kjøkkeninnredning. 

Et perfekt valg om du f.eks. ønsker å tilføre et vintage touch til ditt moderne 

kjøkken.

Glaseringen er meget hard og motstandsdyktig og fås i både matte og 

blanke overflater. Den glatte overflaten gjør også vasken ekstra enkel 

å rengjøre.

BLANCO tilbyr design tilpasset både tradisjonelle og moderne kjøkkenstiler. 

Velg mellom 4 klare og rene farger. Den hvite fargen er ikke bare hvit men 

også blank og du finner ikke en dypere sort farge enn den matte farge-

varianten sort.

BLANCO keramisk porselensfarger

sort basalt krystalhvitmagnolia

Varme- og frostsikker
Materialet er brent ved en temperatur på 
over 1200 °C. Derfor kan varme gryter og 
panner opp til 280 °C trygt plasseres i eller 
på kjøkken-vasken. .

Meget rengjøringsvennlig
Den glatte overflaten gjør keramisk porselen 
enkel å vedlikeholde og rengjøre (se side 
86 – 87).

PuraPlus™

Porselensmaterialet er behandlet med 
PuraPlus™ som gjør overflaten enda mer 
rengjøringsvennlig og smussavvisende.

Robust og ripefast
BLANCO keramisk porselen er et stertkt og 
kompakt naturmateriale med en meget hard 
overflate som ikke etterlater seg merker eller 
riper etter normal bruk (OSB! unntak ved 
bruk av keramiske kniver).

ETAGON 6

NYHET

ETAGON 500-U

NYHET
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BLANCO kjøkkenvasker i keramisk porselen

30/40 cm
50 cm

45 cm
80 cm

90 cm
60 cm

SUBLINE
Design-serien for 
underliming
• Tidløs og elegant kumdesign
•  Kan brukes enkeltvis eller
 kombineres til den ideelle
 arbeidsstasjon

SUBLINE 375-U

L: 414 x B: 456 x D: 185 mm
InFino™

SUBLINE 350/150-U

L: 567 x B: 456 x D: 185/130 mm
InFino™, venstre

SUBLINE 500-U

L: 543 x B: 456 x D: 185 mm
InFino™

ETAGON 
Genialt enkelt og funksjonelt
• Vakkert design og nytenkende
 funksjonalitet
•  Profilkant og multifunksjonelt
 tilbehør gir et ekstra funksjons-
 nivå i kummen

ETAGON 6

L: 584 x B: 510 x D: 220 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner

ETAGON 500-U

L: 540 x B: 456 x D: 200 mm
InFino™, inkl. ETAGON skinner

NYHET

NYHET

PALONA
Moderne klassiker 
• Tidløs elegant design med rene 
 linjer
•  Designet med minst mulig kant
•  Inkl. oppløft

PALONA 6

L: 615 x B: 510 x D: 190 mm
InFino™

IDENTO 
Design med personlighet
• Designet til dagens kjøkken-
 innredning
•  Lav kant, smale radier, klare 
 arbeidssoner
•  Inkl. oppløft

IDENTO XL 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 185 mm
InFino™, vendbar

IDENTO 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 185/85 mm
InFino™, vendbar

PANOR
Stil og klassiske verdier
• Modulvask for montering mot 
 vegg
•  Attraktiv løsning for tradisjonelle
 og moderne kjøkken i landstil.
•  Leveres kun i krystall hvit blank

PANOR 60

L: 600 x B: 630 x D: 190 mm
Modulvask
Merk: Fås også med 2 hull

AXON
Funksjonalitet i høysetet
• Gjennomtenkt design og tilbehør
 for optimal arbeidsflyt
•  Inkl. oppløft, skjærefjel i glass 
 og skylleskål

AXON II 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 185/140 mm
InFino™, Høyre/venstre

Nedfelling

Underliming

InFino™ avløpssystem 
med manuell betjening

InFino™ avløpssystem 
med oppløft

Planliming

Modul

PuraPlus™ overflate – ekstra 
rengjøringsvennlig 

IDESSA
Harmoni i materiale og design
• Romslige kummer
• Blandebatteriets plassering har
 et markant kantdesign 
• Leveres kun i farge krystall 
 hvit blank

IDESSA 8 S

L: 1160 x B: 500 x D: 185/185 mm
Høyre/venstre

IDESSA 9

L: 860 x B: 500 x D: 185/185 mm

 

 

 

 

IDESSA 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 185/100 mm
Vendbar
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BLANCO kjøkkenvasker i keramisk porselen – tilleggsutstyr

Lag et ekstra nivå i vasken

BLANCOs kum-rist er et smart tilbehør som settes midt 

i vasken. Risten funger som en ekstra hylle i vasken for 

plassering av varme kjeler, panner eller annet kjøkken-

utstyr.

Du kan også bruke risten til å la oppvasken stå og 

dryppe av seg, direkte ned i vasken – på den måten 

unngår du vannsøl på benkeplaten og du frigjør 

benkeplass.

Du kan se alt av tilbehør til en bestemt vask på våre 

hjemmesider. Besøk vår hjemmeside www.nibu.no – 

søk opp din favorittvask og velg fanen "Tilbehør".

BLANCO ETAGON

Inkl. 2 stk 
ETAGON skinner 

følger med

Skjærefjel
herdet glass 

til ETAGON 500-U

Skjærefjel ask finert 
kompaktlaminat

til ETAGON 500-U

Skjærefjel
bøk

til ETAGON 6

Skylleskål
rustfritt stål

passer profilkanten

BLANCO PALONA

Skjærefjel
bøk

Trådkurv oppvask
rustfritt stål

BLANCO IDENTO

Skjærefjel
bøk

Passer til IDENTO nedfelling

Trådkurv oppvask
rustfritt stål

CapFlow
pyntedeksel

BLANCO SUBLINE

Skjærefjel 
herdet glass

Kum-rist
rustfritt stål

Skjærefjel 
bøk

Avrennerbrett
sort plast

BLANCO IDESSA

Skjærefjel ask Trådkurv 
rustfritt stål

Se tilbehør til alle 

kjøkkenvasker 

på www.nibu.no

CapFlow
pyntedeksel
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BLANCO tilbehør

Sensor- eller trykknap Oppløftshendler

Rund hendel 
Krom, stålutseende, 
rustfri, børstet rustfri

Standard, vri hendel
rustfritt stål 

LIVIA
Krom 

LIVIA
brass antique 
brushed 

LIVIA
mangan 

Ved oppgradering av InFino fra manuell til fjernbetjent oppløft: Husk å bestille oppløftssett varenr 1860124 + hendel

Sensor PushControl og SensorControl Blue fungerer kun sammen med InFino avløpssystem.

InFino™ avløpssystem Såpedispensere
BLANCO InFino™ – nytenkende design, funksjonalitet og 

hygiene i kjøkkenvasken.

BLANCO InFino™ leveres på alle STEELART kjøkkenvasker og utvalgte 

modeller i rustfritt stål, SILGRANIT™ PuraDur™ og keramisk porselen.

Oppløftsbetjeninger
Med oppløftsbetjening åpner og lukker du silkurven på en enkel og 

hygienisk måte, og du unngår å putte hendene ned i skittent vann. 

Velg mellom betjeninger med sensor- eller trykknapp, løft-opp hendel 

eller dreiehendel.

  PushControl
rustfritt stål

SensorControl Blue
rustfritt stål

Intuitiv betjening til høyre eller venstre. Velg mellom automatisk, trykk, hendel 
eller manuell betjening.

Silkurven er plassert i samme nivå som 
kummens bunn.

Kantløs integrasjon letter rengjøringen. 

PIONA

Krom Rustfritt stål Børstet 
rustfritt stål

TORRE

Krom Rustfritt stål Børstet 
rustfritt stål

TANGO

Krom Stålutseende

LIVIA

Krom Messing antikk 
børstet

mangan

VICUS

Krom Messing antikk 
børstet

TIGA YANO
NYHET

KromKrom

NYHET NYHET NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET
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BLANCO blandebatterier
Noe for enhver smak og behov

Kjøkkenvask: BLANCO CLARON 500-IF/A med SensorControl Blue oppløftsfunksjon

Blandebatteri: BLANCOCULINA-S, rustfritt stål
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Kjøkkenvask: BLANCO AXIA III XL 6 S, antrasitt

Blandebatteri: BLANCO LANORA-S, rustfritt stål

Design og fargematch

Kjøkkenvasken og blandebatteriet fra 

BLANCO kan matches perfekt i både 

design, materiale og farge. Uansett om 

du velger en stålvask, en SILGRANIT™ 

vask eller vask i keramisk porselen 

finnes det et blandebatteri som matcher 

fargen.

Spesielle funksjoner 

BLANCO har et utvalg av blandebatterier 

til spesielle kjøkkenløsninger. En modell 

kan løftes opp og legges ned i vasken. 

En annen kan trykkes ned mot benke-

platen. Disse variantene egner seg godt 

til bruk foran et vindu som åpnes innover, 

og har fått betegnelsen “F”. 

Vi bruker blandebatteriet gjennomsnittelig 75 ganger om dagen. Av den grunn er det spesielt viktig at både 

kvalitet, brukervennlighet og lang levetid er på topp. Visuelt står også blandebatteriet i sentrum. Designet 

bør være gjennomtenkt både i form, farge, materiale og funksjon slik at det passer til kjøkkeninnredningen.

Kombiner din kjøkkenvask med et matchende blandebatteri eller skap en spennende kontrast, velg  

mellom mange muligheter.

BLANCO blandebatterier
Et sentralt element i ethvert kjøkken

Metallfarger SILGRANIT™-look farger

jasmin champagne muskattartufo kaffe

antrasitt lavagrå perlegråalu metallic hvit

Porselens-look farger

sort basalt krystallhvit 
blank

magnolia 
blank

børstet 
stål

rustfritt stål

krom stålutseende
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Velkommen til fremtidens blande- 

batterier for kjøkken! BLANCO går inn 

i en ny epoke med et innovativt utvalg av 

«smarte» blandebatterier. Det «smarte» 

produktspekteret er rettet mot svært  

spesifikke bruksområder innenfor kjøkke-

net. For å si det på en annen måte, hver 

av de «smarte» blandebatteriene hjelper 

til å løse ulike hverdagsproblem. 

BLANCO EVOL-S-Volume er imponeren-

de på grunn av den nøyaktige målefunk-

sjonen som sikrer nøyaktig vannvolum. 

BLANCO FONTAS-S II-Filter med 

integrert kalkfilter gir bedre vannkvalitet  

der hvor det måtte være behov for  

filtrering av drikkevannet. Og så er det 

BLANCO SOLENTA-S Senso med 

integrert sensor for berøringsfri påsetting 

av vann. Enkelt å bruke når man har 

hendene fulle og slipper å ta i hendelen. 

Tre moderne, fremtidsrettede blande-

batterier som gir gode løsninger for den 

daglige bruken på kjøkkenet.

Alle modeller er leveringsklare høsten 

2019.

Overraskende funksjoner.
Smarte funksjoner. 
Perfekte blandebatterier.

BLANCO SOLENTA-S Senso

Har du behov for rennende vann, og har 

begge hender fulle? Det berøringsfrie bru-

kergrensesnittet med start/stopp-funksjon 

gjør det enkelt. Les mer på www.nibu.no

Senso

BLANCO FONTAS II Filter

Vil du ha vann med mindre kalk og bedre 

smak? Filterfunksjonen gjør det lett. Les 

mer på www.nibu.no

Filter

BLANCO EVOL-S Volume

Ønsker du ofte bare en eksakt vann-

mengde? Den integrerte målefunksjonen 

gjør det meget enkelt. Les mer på 

www.nibu.no

Volume

De nye, smarte blandebatteriene  
fra BLANCO.

NYHET NYHETNYHET
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BLANCO blandebatterier

BLANCO ALTA Compact
• høyde: 19 cm

• 360° svingradius

• uttrekksdusj i høykvalitets metall

• perfekt fargematch med kjøkkenvask i SILGRANIT™ PuraDur™

Krom 

BLANCO ALTA-S Compact
• høyde: 19 cm

• 128° svingradius

• uttrekksdusj i høykvalitets metall

• perfekt fargematch med kjøkkenvask i SILGRANIT™ PuraDur™

Krom Stålutseende

10 SILGRANIT™-look farger

BLANCO ALTA-S Compact Vario
• høyde: 19 cm

• 128° svingradius

• uttrekksdusj i høykvalitets metall

• Vario: velg mellom stråle eller dusj

   Krom

BLANCO ALTA
• høyde: 24 cm

• 360° svingradius

Krom Stålutseende

10 SILGRANIT™-look farger
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BLANCO CANDOR-S
• høyde: 37 cm

• 190° svingradius

• uttrekk 

Børstet rustfritt stål

Merk: Leveringsklar høsten 2019

BLANCOCULINA-S
• høyde: 54 cm

• 360° svingradius

• velg mellom stråle eller dusj

Krom Stålutseende

BLANCO blandebatterier

BLANCO CARENA-S
• høyde: 40 cm

• 190° svingradius

• uttrekk

• perfekt fargematch med kjøkkenvask i SILGRANIT™ PuraDur™

Krom

10 SILGRANIT™-look farger

NYHET

BLANCOCULINA-S Mini
• høyde: 43 cm

• 360° svingradius

• uttrekk

Krom Stålutseende
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BLANCO ELOSCOPE-F II
• høyde: 25 cm

• 360° svingradius

• utmerket for plassering foran vindu

• senkes ned i benken

• krever 2 hull x 35 mm

Krom

BLANCO FILO
• høyde: 34 cm

• 360° svingradius

Krom

BLANCO blandebatterier

BLANCO EVOL-S Volume
• høyde 31 cm

• 180° svingradius

• med uttrekk

• Volum-funksjon for nøyaktig oppmåling av vannvolum

• Smart styring av vannstrømmen

Stålutseende
Links

Stålutseende
Rechts

NYHET

Merk: Leveringsklar høsten 2019

BLANCO FILO-A
• høyde 34 cm

• 360° svingradius

• med stengekran for oppvaskmaskin

Krom
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BLANCO FILO-S
• høyde: 38 cm

• 160° svingradius

• med uttrekk

• perfekt fargematch med kjøkkenvasker i SILGRANIT™ PuraDur™

10 SILGRANIT™-look farger

Krom

BLANCO FINESS
• høyde: 33 cm

• 360° svingradius

Krom

BLANCO blandebatterier

BLANCO FONTAS-S II Filter
• høyde 30 cm

• 180° svingradius

• med separat utløp for filtrert vann

• 2 stk betjeningshendler, kaldt/varmt vann og filtrert vann

• Inkl. Flowmeter og BWT filter

Krom 

NYHET

Merk: Leveringsklar høsten 2019

BLANCO JURENA-S
• høyde 36 cm

• 190° svingradius

• med uttrekk

Krom 
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BLANCO blandebatterier

BLANCO LANORA-S
• høyde 29 cm

• 190° svingradius

• med uttrekk

Børstet rustfritt stål

BLANCO LINEE
• høyde: 28 cm

• 360° svingradius

• passer perfekt til SteelArt kjøkkenvasker, f.eks. BLANCO CLARON

Børstet
rustfritt stål

Rustfritt stålKrom 

NYHET

Merk: Leveringsklar høsten 2019

BLANCO LINEE-S
• høyde: 28 cm

• 130° svingradius

• perfekt fargematch til kjøkkenvasker i SILGRANIT™ PuraDur™

• med uttrekk

 

Børstet
rustfritt stål

Rustfritt stålKrom  

10 SILGRANIT™-look farger

BLANCO LINUS
• høyde: 28 cm

• 360° svingradius

• perfekt fargematch til kjøkkenvasker i SILGRANIT™ PuraDur™

StålutseendeKrom  

10 SILGRANIT™-look farger
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BLANCO blandebatterier

BLANCO LINUS-S
• høyde: 28 cm

• 140° svingradius

• perfekt fargematch til kjøkkenvasker i SILGRANIT™ PuraDur™ 

 og keramisk porselen

• modellen fås også med hendel til venstre, i krom og stålutseende

• med uttrekk

10 SILGRANIT™-look farger 4 Porselens-look farger

Krom Stålutseende Krom
venstre hendel

Stålutseende
venstre hendel

BLANCO LINUS-S Vario

• høyde: 28 cm

• 140° svingradius

• med uttrekk

• Vario: velg mellom stråle eller dusj

Krom

BLANCO LINUS-S-F
• høyde: 28 cm

• 160° svingradius

• velegnet for montering foran vindu

• løft opp og legg ned på siden eller i vasken

• med uttrekk

StålutseendeKrom  

BLANCO LINUS-F

• høyde: 28 cm

• 360° svingradius

• velegnet for montering foran vindu

• løft opp og legg ned på siden eller i vasken

StålutseendeKrom
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BLANCO blandebatterier

BLANCO LIVIA-S
• høyde 36 cm

• 190° svingradius

• med uttrekk

• LIVIA oppløft og såpedispenser gir full design og fargematch

krom børstet antikk 
messing

mangan

BLANCO MASTER-S Semi-Profi
• høyde: 49 cm

• 360° svingradius

• uttrekk med stråle eller dusj

Krom Stålutseende

NYHET

Merk: Leveringsklar høsten 2019

BLANCO ORION-A
• høyde 20 cm

• 140° svingradius

• med stengekran for oppvaskmaskin

Krom

BLANCO PANERA-S
• høyde 29 cm

• 160° svingradius

• uttrekk i høykvalitets metall

• velg mellom stråle eller dusj

Rustfritt stål 

NYHET

Merk: Leveringsklar høsten 2019
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BLANCO PERISCOPE-S-F
• høyde: 27 cm

• 360° svingradius

• med uttrekk

• velegnet for montering foran vindu

• skyves ned i benken, høyde 5 cm i nedsenket posisjon 

Krom  Merk: Krever 2 x 35 mm hull – ett til 
blandebatteri og ett til betjeningshendel

BLANCO QUATURA
• høyde 21 cm

• 360° svingradius

Krom 

BLANCO blandebatterier

Krom 

BLANCO QUATURA-S
• høyde 19 cm

• 120° svingradius

• med uttrekk

BLANCO SOLENTA-S
• høyde 44 cm

• 360° svingradius

• uttrekkstut i høykvalitets metall

• velg mellom stråle eller dusj

Krom

NYHET

Merk: Leveringsklar høsten 2019

Stålutseende

NYHET
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BLANCO SOLENTA-S Senso
• høyde 44 cm

• 140° svingradius

• uttrekkstut i høykvalitets metall

• start-stopp sensor-teknologi

• velg mellom stråle eller dusj

Krom

NYHET

BLANCO blandebatterier

BLANCO TERA
• høyde: 23 cm

• 360° svingradius

Krom Messing antikk 

BLANCO TRADON
• høyde: 26 cm

• 360° svingradius

Krom Messing antikk 

Merk: Leveringsklar høsten 2019
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BLANCO TIVO
• høyde: 20 cm

• 360° svingradius

• perfekt fargematch til kjøkkenvasker i SILGRANIT™ PuraDur™

Krom 

10 SILGRANIT™-look farger

BLANCO TIVO-S
• høyde: 20 cm

• 120° svingradius

• perfekt fargematch til kjøkkenvasker i SILGRANIT™ PuraDur™

Krom

10 SILGRANIT™-look farger

BLANCO blandebatterier

BLANCO VIU-S
• høyde 33 cm

• 360° svingradius

• utskiftbare slange-deksler i 4 farger følger med

Krom

NYHET

BLANCO VONDA
• høyde: 28 cm

• 200° svingradius

• ergonomisk betjeningsgrep i front 

Krom Rustfritt stål

Merk: Leveringsklar høsten 2019
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BLANCO VONDA Control
• høyde: 28 cm

• 200° svingradius

• ergonomisk betjeningsgrep i front

•  integrert oppløftsfunksjon

Krom Rustfritt stål

BLANCO WEGA
• høyde: 18 cm

• 360° svingradius 

• perfekt fargematch med kjøkkenvask i SILGRANIT™ PuraDur™

Krom 

10 SILGRANIT™-look farger

BLANCO blandebatterier

BLANCO WEGA-S
• høyde: 17 cm

• 90° svingradius

• med uttrekk, velg dusj eller stråle

• perfekt fargematch med kjøkkenvask i SILGRANIT™ PuraDur™

Krom  

10 SILGRANIT™-look farger

BLANCO ZENOS
• høyde: 15 cm

• 360° svingradius

• perfekt fargematch med kjøkkenvask i SILGRANIT™ PuraDur™

Krom  

10 SILGRANIT™-look farger

Stålutseende
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BLANCO ZENOS-S
• høyde: 15 cm

• 140° svingradius

• med uttrekk

• perfekt fargematch med kjøkkenvask i SILGRANIT™ PuraDur™

Krom  

10 SILGRANIT™-look farger

Stålutseende 

BLANCO blandebatterier
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BLANCO avfallssystemer
Få orden på din avfallssortering

Kjøkkenvask: BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT® hvit

Avfallssystem: BLANCO SELECT 60/3 med Orga skuff
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Kjøkkenvask: BLANCO METRA XL 6 S SILGRANIT®, hvit

Blandebatteri: BLANCOCULINA-S, rustfritt stål

Avfallssystem: BLANCO FLEXON II 60/4

BLANCO avfallssytemer
Finn løsningen som passer deg

Veiledning: 
Finn det riktige avfallssystemet

1. Plassering

 Vurder hvor avfallssystemet skal monteres for å sikre en  

 enkel rutine i hverdagen. Skal det monteres under vasken  

 eller er det eventuelt plass til et ekstra "avfallsskap" ved  

 siden av vasken?

2.  Skaptype

 Skaptypen er avgjørende for hvilket BLANCO system du

 skal montere. Har du skap eller skuff med en front som  

 trekkes med hele veien ut, eller hengslede skapdører?  

 Se hvilke systemer som passer til de forskjellige  

 skaptypene nedenfor.

3. Størrelse på skapet

 Jo bredere skap, jo mer plass er det til avfallsbøttene.  

 Vi anbefaler minimum 3 bøtter til en effektiv avfallssortering  

 og at det planlegges litt ekstra plass til å oppbevare f.eks.  

 rengjøringsmidler og oppvaskbørste.

4. Ekstra tilbehør

 Vurder praktiske detaljer som f.eks. avfallsposeholder  

 som festes på bøttens kant og holder posen på plass.  

 Eller MOVEX fotbetjening som monteres under skapdøren.

Ekstra tilbehør

BLANCO Activ biolokk er et lokk  

utviklet for våtorganiske bøtter på  

6 og 8 liter. Lokket har et integrert  

filter og brikke i rustfritt stål som  

hindrer vond lukt.

Til skuffer med  
frontuttrekk

BLANCO FLEXON II er rask og enkel 

å montere i en skuff med frontuttrekk. 

Med FLEXON II velger du et moderne 

avfallssystem med et gjennomtenkt og 

funksjonell konstruksjon, og som er 

enkel å rengjøre.

Til skap med  
hengslede dører

BLANCO BOTTON Pro er den perfekte 

løsning til skap med dører. Avfallssyste- 

met utnytter plassen optimalt i et 45 cm 

skap og fås med manuell betjening, eller 

automatisk uttrekk der bøttene følger 

med når skapdøren åpnes. 

Til skap med 
frontuttrekk 

BLANCO SELECT monteres i skap  

med frontuttrekk og er perfekt til  

organisering av plassen under vasken. 

Kombiner ditt SELECTsystem med en 

praktisk ORGA skuff som holder orden 

på alle de tingene du gjerne vil ha for 

hånden.

Plass til det hele

Plassen under vasken kan bli trang  

om det f.eks. skal monteres enheter 

for kokende vann e.l. En av Blancos 

spesialløsninger er BLANCO SELECT 

Compact 60/2 som krever en monte-

ringsdybde på kun 32 cm. Løsningen 

er funksjonell og alle deler er enkle å 

rengjøre. 

Store kjøkkenvasker krever store skap. 

BLANCO kommer nå med en ny variant 

i FLEXON II serien som monteres i en 

skuff med frontuttrekk.

Systemet er designet for en 80 cm bred  

skuff og utnytter dermed det store 

vaskeskapet maksimalt.

NYHET NYHET



BLANCO affaldssystemer
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30/40 cm

SELECT
Til skap med frontuttrekk
• Sidemonteres i skrogsidene
• Med kulelagerskinner og demping
• Ramme og topplate i grålakkert stål
• Topplaten fungerer som lokk/hylle

SELECT Compact  
Til skap med frontuttrekk
• Dybde 320 mm som gir mer plass i bakkant
• Sidemonteres i skrogsidene
• Med kulelagerskinner og demping
• Ramme og topplate i grålakkert stål
• Topplaten fungerer som lokk/hylle

SELECT Orga
Oppbevaringsskuff for SELECT
• Uttrekkbar skuff med skinner for 60 cm skap
• Monteres over SELECT avfallssorterer
• Inkl. 3 stk beholdere for oppbevaring av 
 rengjøringsartikler
• Bygger 42 cm i dybden

45 cm
50 cm

60 cm
80 cm

90 cm

SELECT 45/2

2 bøtter à 16 l

 

 

SELECT 50/2

2 bøtter à 19 l

SELECT 50/3

3 bøtter: 19 l + 
2 x 8 l inkl. 1 lokk*

SELECT 60/2

2 bøtter: 30 l + 19 l

SELECT 60/4

4 bøtter: 2 x 15 l + 
2 x 6 l, inkl. 1 lokk*

SELECT 60/3

3 bøtter à 15 l

ORGA skuffSELECT Compact 60/2

2 bøtter à 17 l

 

 

BLANCO avfallssystemer

SOLON-IF
For nedfelling i benkeplate
• Inkl. bøtte, krans og lokk i rustfritt stål
•  Felles ned eller planlimes i benkeplate

SELECT BOTTON Pro
Til skap med hengslede døre
• Bunnmontering
•  Med manuelt eller automatisk uttrekk der
 bøttene følger med døren når den åpnes
•  Topplaten fungerer som lokk/hylle
•  Lav høyde, store bøtter

FLEXON II
Til skuffer med frontuttrekk
• Festes i skuffens bunn og frontstykke
•  Med ramme og pulverlakkert topplate i metall
•  Maks. høyde skuffeside: 265 mm

 

Merk: 
Generell anbefaling til avfallsposer = 2 x 
bøttens volum og passende mål (H x B x D)

* På 6 l og 8 l bøtte medfølger et lokk 
 til bruk for våtorganisk avfall.

FLEXON II 60/2

2 bøtter: 30 l + 19 l,
inkl. topplate

FLEXON II 60/4

4 bøtter: 2 x 15 l + 2 
x 6 l, inkl. topplate

FLEXON II 60/3

3 bøtter: 15 l, 
inkl. topplate

BOTTON Pro 45/2  
 manuell

2 bøtter à 13 l

BOTTON Pro 45/2  
             automatisk

2 bøtter à 13 l

SOLON-IF

Bøtte: 1 x 7 l

 

 

FLEXON II 50/3

3 bøtter à 15 l,
inkl. topplate

FLEXON II 80/3

3 bøtter: 30 l / 
19 l / 16 l

 

 

FLEXON II 90/4

4 bøtter: 3 x 19 l / 
16 l
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BLANCO pleiemidler
Ta godt vare på vasken din

BLANCO POLISH 
 

Poleringskremen er utviklet for grundig 

rengjøring og pleie av overflater i rustfritt 

stål. BLANCO Polish fjerner små spor 

etter bruk, fremmed rust og flekker.

Vasken får en skinnende overflate, 

hindrer skitt og fingermerker og gjør at 

vannet preller av.

BLANCO ACTIV 
 

Brukes til grundig rengjøring og avkal-

king av kjøkkenvasker i SILGRANIT™ 

PuraDur™. Pulveret løses opp i varmt 

vann (min. 70 °C) og skal virke i mini-

mum 2 timer. Skrubb deretter vasken 

med en skuresvamp, skyll og tørk av.

BLANCO PuraPlus™ 

 

Et rengjørings- og pleiemiddel til kera-

misk porselensvasker med PuraPlus™ 

overflate. Sett med 2 produkter: „Star-

ter“ til rens og „Liquid“ til gjenoppretting 

av vaskens overflate. Til begge oppgaver 

benyttes en bløt klut.

Rengjøring av blandebatterier 
 

Til daglig renhold av ditt blandebatteri bruker du en bløt klut 

med litt oppvasksåpe og rent vann.

Opplever du mye kalk i vannet, bør du avkalke filteret i blande-

batteriet. Dette gjør du enkelt ved å skru av tuten og ta ut det 

lille filteret som legges i en eddikblanding eller BLANCOs eget 

avkalkingsmiddel.

Unngå bruk av aggressive rengjøringsmidler.

Tips til rengjøring og pleie  
av kjøkkenvask 
 

Uansett om du har kjøpt en vask, et blandebatteri eller avfallssystem, 

er det produsert i en kvalitet som sikrer meget lang levetid, forutsatt 

at produktet blir rengjort og vedlikeholdt riktig. 

Den daglige rengjøringen kan enkelt gjøres med en bløt, fuktet klut 

med alminnelige rengjøringsmidler som du har i skapet, f.eks. opp-

vaskmiddel. 

Har du behov for å rense vasken, kan du gjerne bruke hus-

holdningseddik eller sitron blandet med vann. 

BLANCO har utviklet en rekke pleiemidler velegnet for hvert enkelt 

materiale som kan kjøpes i vår nettbutikk eller hos forhandler.

Les mer om rengjøring og vedlikehold på www.nibu.no. 

BLANCO CeraCare 
 

Et biologisk middel for rengjøring og 

polering av BLANCO kjøkkenvasker 

i keramisk porselen. Fukt medfølgende 

svamp og dypp den i CeraCare. Poler 

vasken, skyll og tørk grundig.
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