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BLANCO STEELART – Chiuvete individuale si suprafete  

functionale pentru a raspunde tuturor cerintelor

STEELART inseamna maxima libertate de design in bucataria ce 

este o parte a lumii in care traim, de la designul blaturilor de lucru 

pana la preparare, gatire si spalare. De la elementele individuale  

lucrate manual pana la planificari personalizate complete, 

STEELART ofera solutii prin produse inovatoare si individualizate 

din otel inoxidabil pentru a raspunde oricarei cerinte.

Trei zone de produse STEELART deschid noi perspective in  

planificare: cu chiuvete si cuve si module de gatit lucrate manual 

si design facut pe masura special, STEELART este pentru cei 

care pretuiesc caracterul personal al bucatariei. Pentru ca  

programul aprofundat STEELART ofera mai multa flexibilitate si 

functionalitate pentru a ti se potrivi cat mai bine – printr-o gama 

larga de elemente individuale si detalii adecvate de inalta calitate. 

STEELART Element – 

Elemente individuale exclusive lucrate 

manual care pun in valoare intreaga 

bucatarie.

STEELART Concept – 

Solutii pentru sisteme prestabilite  

pentru blaturi de lucru din inox de  

diferite lungimi si adancimi.

STEELART Creation – 

Solutii pentru blaturi din inox  

personalizate pe masura; si in  

combinatie cu lemn si culoare. 

BLANCO STEELART – Unitati chiuveta  

si blaturi exclusive din otel inoxidabil
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Gama de produse  

ELEMENT ofera a gama 

larga de elemente individu-

ale exclusive din inox cu un 

aspect „fabricat“.

Liniile de chiuvete ZEROXLINE si CLARON- 

LINE de designer, lucrate manual, la fel ca 

si chiuvetele incorporabile BLANCODIVON, 

-FLOW-IF, CLARONLINE-IF si ZEROXLINE-IF  

pot fi integrate in toate bucatariile.

Gama de produse  

CONCEPT contine solutii 

pentru sisteme prefabricate 

pentru blaturi de lucru din 

inox, create pentru a se potrivi ca aspect 

si functie. Gama de lungimi si adancimi 

deschide noi posibilitati de design si  

reflecta trendurile actuale. Accesoriile  

asortate completeaza solutiile sistemului.

Mai multe informatii despre produsele 

din segmentul CONCEPT pot fi gasite in 

catalogul STEELART.

Gama de produse  

CREATION faciliteaza  

o maxima libertate de 

design cu solutii facute pe 

masura pentru blaturi din 

inox; si cu muchii din lemn pentru combi-

natii personalizate cu inox. Zone de lucru 

facute pe masura planificabile fara restrictii, 

cu o diversitate unica de elemente ce pot fi 

integrate cu usurinta.

Mai multe informatii despre produsele 

din segmentul CREATION pot fi gasite 

in catalogul STEELART.
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BLANCOFLOW-IF
Tranzitii line din inox

Designul simetric al cuvei centrale 

CLARON este deosebit de atractiv, fiind 

marginit pe ambele parti de suprafete  

de scurgere line. 

Noile centre de spalare lucrate manual 

BLANCOFLOW-IF atrag prin tranzitiile 

line si formele unice.

Tranzitia lina a picuratorului catre 

marginea ultra plata IF pune in evidenta 

designul elegant al acestui centru de 

spalare exclusiv. 

ELEMENT
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BLANCOFLOW 45 S-IF
BLANCOFLOW 5 S-IF
Inox luciu matase

Conexiunea lina

Chiuveta incastrata cu conexiuni line intre picurator  

si cuva principala

Design simetric gratie cuvei principale centrale cu 

zone de scurgere pe ambele parti

Margine plana IF pentru un aspect elegant si instalare 

la nivelul blatului

Optional: suprafata pentru baterie disponibila si cu  

gauri care pot fi configurate individual

•

•

•

•

BLANCOFLOW 45 S-IF
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 515 816

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu maneta pentru 
buton excentric actionare de la distanta, set montaj (etansare pe laterala), butonul de tragere trebuie comandat 
separat

cm dim. 
corpului45

Adancimea cuvei: 190 mm

BLANCOFLOW 5 S-IF
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 515 817

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu maneta pentru 
buton excentric actionare de la distanta, set montaj (etansare pe laterala), butonul de tragere trebuie comandat 
separat

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOFLOW-IF: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat 
lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 221 940

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

Accesorii Recipient Tocător BLANCOLEVOS 
buton

BLANCOLEVOS  
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 335  vezi pagina 335

Adancimea cuvei: 190 mm

No
u

cm dim. 
corpului50

   Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S
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ELEMENT

Cuva BLANCOCLARON lucrata manual 

si raza mica, realizata profesionist sunt 

extrem de convingatoare.

Accesoriile asortate, cu un tocător 

elegant din sticla satinata si recipient din 

inox se potrivesc perfect cu centrul de 

spalare.

Designul cu contururi clare al centrului 

de spalare desavarsit proiectat pune in 

evidenta aspectul sau superb.

BLANCODIVON
Programul de chiuvete incorporabile cu linii  

si forme clare
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BLANCODIVON 45 S-IF
BLANCODIVON 5 S-IF
Inox luciu matase

Forme si linii clare

Exclusiv, centru de spalare intr-o forma finalizata din gama 

STEELART

Cuva prelucrata manual liniei BLANCOCLARON in design pur elegant

Raze foarte inguste, intr-o concordanta excelenta

Linii clare si stralucire suverana

Sisteme de accesorii optionale in concordanta cu centrul chiuvetei: 

- Design concordant intre recipient si cuva CLARON 

- tocător elegant din sticla alba satinata

•

•

•

•

•

BLANCODIVON 45 S-IF
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 516 089 516 090

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de 
prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

cm dim. 
corpului45

Adancimea cuvei: 195 mm

BLANCODIVON 5 S-IF
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 515 931 515 932

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de 
prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

cm dim. 
corpului50

Adancimea cuvei: 195 mm

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCODIVON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat 
lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 221 940

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

Accesorii BLANCOLEVOS 
buton

BLANCOLEVOS  
dozator săpun lichid

Tocător Recipient

 vezi pagina 335  vezi pagina 335  vezi pagina 333  vezi pagina 333

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S

No
u
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BLANCODIVON 6 S-IF
BLANCODIVON 8-IF
BLANCODIVON 8 S-IF
Inox luciu matase 

Forme si linii clare

Exclusiv, centru de spalare intr-o forma finalizata din gama 

STEELART

Cuva prelucrata manual liniei BLANCOCLARON in design pur elegant

Raze foarte inguste, intr-o concordanta excelenta

Linii clare si stralucire suverana

Sisteme de accesorii optionale in concordanta cu centrul chiuvetei: 

- Design concordant intre recipient si cuva CLARON 

- tocător elegant din sticla alba satinata

•

•

•

•

•

BLANCODIVON 6 S-IF
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 515 933 515 934

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de 
prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

cm dim. 
corpului60

BLANCODIVON 8-IF
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 093

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de 
prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

cm dim. 
corpului80

Adancimea cuvei: 195/135 mm

Adancimea cuvei: 195 mm

BLANCODIVON 8 S-IF
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 516 091 516 092

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere cu prelungire, ventil tip cos 3 ½", sistem aqua stop cu buton rotund cromat*, set de 
prindere (etansare laterala) (ventil 3 ½", tip cos)

cm dim. 
corpului80

Adancimea cuvei: 195 mm

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCODIVON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat 
lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 221 940

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

Accesorii Recipient Tocător BLANCOLEVOS 
buton

BLANCOLEVOS  
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 335  vezi pagina 335

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S

No
u
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BLANCO CLARONLINE-IF
Programul de chiuvete incorporabile cu design pur elegant

Noua margine plana IF cu profil plat 

creeaza impresia unei chiuvete montate 

la nivelul blatului.

O revolutie in forma si tehnologie:  

picuratorul inovator care duce lin catre 

cuva creeaza un contur de neegalat.

Accesoriile perfect asortate completeaza 

programul de chiuvete lucrate manual 

incorporabile.

ELEMENT



610

8
0

5
1
0

4
0
0

3
0

550

312

BLANCO CLARONLINE-IF 
cu zona pentru baterie
Inox

Forme fascinante - programul de montare intr-un design elegant

O revolutie in forma si tehnica: forme si raze line pentru contururi 

inegalabile

Raza pregnanta pe colt de numai 10 mm

Program amplu care ofera o armonie perfecta cu blatul de lucru

Margine plana IF

Stabilitate perfecta a suprafetei pentru baterii printr-o tehnica unica

•

•

•

•

•

BLANCOCLARON 400-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 515 642

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu 
buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 500-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 515 643

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu 
buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON-IF: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox 
mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 221 941

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include 
cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 333.

BLANCOCLARON 550-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 516 797

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu 
buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului45

Adancimea cuvei: 190 mm

cm dim. 
corpului60

Adancimea cuvei: 190 mm

cm dim. 
corpului60

Adancimea cuvei: 190 mm

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S

No
u

Accesorii Recipient Tocător din sticla BLANCOLEVOS 
buton

BLANCOLEVOS  
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 335  vezi pagina 335
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BLANCOCLARON 700-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 515 644

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu 
buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului80

Adancimea cuvei: 190 mm

cm dim. 
corpului60

Adancimea cuvei: 190/130 mm

BLANCOCLARON 400/400-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 514 206

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos 3 ½" 
cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu 
include etansare)

cm dim. 
corpului90

Adancimea cuvei: 190/190 mm

BLANCO CLARONLINE-IF cu zona pentru baterie
Inox

BLANCOCLARON 340/180-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 514 204

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos 3 ½" 
cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu 
include etansare)

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON-IF: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox 
mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 221 941

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include 
cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 333.

Accesorii BLANCOLEVOS 
buton

Tocător Recipient Tocător

 vezi pagina 335  vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 333
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Inox

BLANCOCLARON 4 S-IF
Inox

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 513 997 513 998

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu 
buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCO CLARONLINE-IF cu zona pentru baterie

Accesorii BLANCOLEVOS 
buton

Tocător Recipient Tocător

 vezi pagina 335  vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 333

Adancimea cuvei: 190 mm

BLANCOCLARON 5 S-IF
Inox

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 513 999 514 000

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu prelungire, ventil tip cos 3 ½" cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund 
standard cromat*, set de prindere (nu include etansare) Adancimea cuvei: 190 mm

BLANCOCLARON 6 S-IF
Inox

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 514 001 514 002

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos 3 ½" 
cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu 
include etansare)

BLANCOCLARON 8 S-IF
Inox

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 514 003 514 004

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos 3 ½" 
cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu 
include etansare)

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S

Adancimea cuvei: 190/130 mm

Adancimea cuvei: 190/190 mm

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON-IF: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox 
mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 221 941

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include 
cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 333.

cm dim. 
corpului40

cm dim. 
corpului50

cm dim. 
corpului60

cm dim. 
corpului80
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BLANCOCLARON 180-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 513 528

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

Adancimea cuvei: 130 mm

BLANCOCLARON 340-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 137

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat. Din data 
01.01.2008 sistemul aqua stop se comanda separat

Adancimea cuvei: 190 mm

Adancimea cuvei: 190 mm

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

BLANCO CLARONLINE-IF  
fara zona pentru baterie
Inox luciu matase

Design si functii perfecte

Radius pregnant de 10 mm pentru mai mult design

BLANCOCLARON intr-un design pur-elegant

Utilizare optimala a cuvei

Program amplu care ofera o armonie perfecta cu blatul de lucru

•

•

•

•

BLANCOCLARON 400-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 139

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat. Din data 
01.01.2008 sistemul aqua stop se comanda separat

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria 
BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 977

Accesorii Recipient Tocător Buton excentric  
modern

BLANCOLEVOS  
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 300  vezi pagina 335

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S 
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Inox luciu matase

BLANCO CLARONLINE-IF fara zona pentru baterie

BLANCOCLARON 450-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 141

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat. Din data 
01.01.2008 sistemul aqua stop se comanda separat

BLANCOCLARON 500-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 143

 

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat. Din data 
01.01.2008 sistemul aqua stop se comanda separat

BLANCOCLARON 550-T-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 513 533

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 1 ½" (fara inchidere), set prindere (etansare laterala)

BLANCOCLARON 550-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 796

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", ventil de scurgere si 
preaplin actionat manual*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria 
BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 977

Adancimea cuvei: 190 mm

Adancimea cuvei: 190 mm

Adancimea cuvei: 18 mm

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Adancimea cuvei: 190 mm

Accesorii Recipient Tocător Buton modernizat BLANCOLEVOS  
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 300  vezi pagina 335

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S

No
u
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Inox luciu matase 

Adancimea cuvei: 190 mm

BLANCOCLARON 340/180-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 516 148 516 149

 

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere si preaplin cu teava din aliaj, scurgere de legatura, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop 
pentru cuva principala (gaura Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala). Din data 01.01.2008 sistemul aqua  
stop se comanda separat

Adancimea cuvei: 190/130 mm

Adancimea cuvei: 190/190 mm

Adancimea cuvei: 190/18 mm

BLANCO CLARONLINE-IF fara zona pentru baterie

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria 
BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 977

Accesorii Recipient pentru 
resturi

Tocător din sticla Buton modernizat BLANCOLEVOS  
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 300  vezi pagina 335

60

90

60

BLANCOCLARON 700-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 145

 

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat. Din data 
01.01.2008 sistemul aqua stop se comanda separat

BLANCOCLARON 400/400-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 151

 

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere si preaplin cu teava din aliaj, scurgere de legatura, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop 
pentru cuva principala (gaura Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala). Din data 01.01.2008 sistemul aqua  
stop se comanda separat

BLANCOCLARON 400/550-T-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 516 154 516 155

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere si preaplin cu teava din aliaj, scurgere de legatura, ventil de 3 ½" cu sistem aqua stop 
pentru cuva principala (gaura Ø 14 mm), set prindere (etansare laterala). Din data 01.01.2008 sistemul aqua  
stop se comanda separat

cm dim. 
corpului

cm dim. 
corpului

cm dim. 
corpului

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S
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BLANCOCLARON 550-IF 
Editia pentru steamer
Inox luciu matase

Eleganta pura. Placere pura.

BLANCOCLARON 550-IF/N 
Editia pentru steamer

Culoare / Material.

margine plana IF 516 989

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos 3 ½", ventile de scurgere si 
preaplin cu actionare manuala*, set de prindere (nu include etansare)
INCLUDE SI:
BLANCOCARRIER din inox, tocător universal tip pod din nuc american

* Indiciu pentru coletul livrat:  
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat 
lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 977

decupaj pentru instalare la nivelul 
blatului

decupaj pentru instalare sub blat

cm dim. 
corpului60

Accesorii BLANCOCARRIER Tocător Buton excentric 
modern

BLANCOLEVOS  
dozator săpun lichid

 inclus in pachet la livrare  inclus in pachet la livrare  vezi pagina 300  vezi pagina 335

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S

No
u

Adancimea cuvei: 190 mm

Cuva BLANCOCLARON lucrata manual, spatioasa,  
cu design pur elegant
Latimea cuvei calculata pentru a incapea BLANCOCARRIER din 
inox sau 2/3 vase pentru steamer
Accesorii perfect asortate completeaza sistemul de gatit cu abur
BLANCOCARRIER: poate sa cuprinda toate vasele pentru steamer 
disponibile in prezent – pentru pregatire usoara la chiuveta
Tocător tip pod de inalta calitate, din lemn masiv de nuc pentru  
a lucra in mod practic direct in vasele pentru steamer
Universal: Accesoriile pot fi folosite pe blatul de lucru  
sau in cuva

•

•

•
•

•

•
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BLANCO ZEROXLINE-IF
Programul de chiuvete incorporabile cu design  

cu raza zero

Noua margine plana IF da chiuvetei  

aspectul uneia montate la nivelul blatului.

Picuratorul este perfect integrat in  

chiuveta si duce lin catre cuva.

Design si suprafata  perfect asortate: 

elementele de control BLANCO- 

QUADRIS create in optica bine  

cunoscuta ZEROX din inox ucios.

ELEMENT
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Accesorii BLANCOQUADRIS 
buton

Tocător Recipient Tocător

 vezi pagina 337  vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 333

 Baterie recomandata

BLANCOQUADRIS-S

BLANCOZEROX 400-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 515 639

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop 
cu buton excentric rotund standard cromat* set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 500-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 515 640

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop 
cu buton excentric rotund standard cromat* set de prindere (nu include etansare)

Adancimea cuvei: 175 mm

Adancimea cuvei: 175 mm

BLANCO ZEROXLINE-IF 
cu zona pentru baterie
Inox

Stil puternic si consecvent – porgramul de montare intr-un  

design cu raza zero

Suprafata optima coliniara prin montarea marginilor plane margine 

plana IF

Program amplu care ofera o armonie perfecta cu blatul de lucru

Stabilitate perfecta a suprafetei pentru baterii printr-o tehnica unica

Picurator integrat asigura scurgerea directa in cuva

Montarea este posibila si cu expunere coliniara

•

•

•

•

•

BLANCOZEROX 550-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 516 794

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½", ventile de scurgere si 
preaplin cu actionare manuala*, set de prindere (nu include etansare)

Adancimea cuvei: 175 mm

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX-IF: buton actionare BLANCOQUADRIS in concordanta cu bateria BLANCOQUADRIS-S din 
inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 221 943

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include 
cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 333.

cm dim. 
corpului45

cm dim. 
corpului60

cm dim. 
corpului60

No
u
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* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX-IF: buton actionare BLANCOQUADRIS in concordanta cu bateria BLANCOQUADRIS-S din 
inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 221 943

Atentie! Chiar in spatele preaplinului, nu este posibila instalarea urmatoarelor elemente de control:
- baterii BLANCOPERISCOPE S-F II, -ELOS, ELOSCOPE-F II
- toate dozatoarele de sapun BLANCO

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include 
cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 333.

Inox

BLANCOZEROX 700-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 515 641

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop 
cu buton excentric rotund standard cromat* set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului80

Adancimea cuvei: 185 mm

BLANCOZEROX 340/180-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 513 701

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" 
cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu 
include etansare)

cm dim. 
corpului60

BLANCOZEROX 400/400-IF/A
Inox

Culoare / Material.

margine plana IF 513 703

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" 
cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu 
include etansare)

Adancimea cuvei: 175 mm

BLANCO ZEROXLINE-IF cu zona pentru baterie

Accesorii Recipient Tocător BLANCOQUADRIS 
buton

BLANCOQUADRIS 
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 337  vezi pagina 337

Adancimea cuvei: 175/130 mm

cm dim. 
corpului90

 Baterie recomandata

BLANCOQUADRIS-S
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Inox

BLANCOZEROX 4 S-IF
Inox

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 513 704 513 758

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop 
cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului40

BLANCOZEROX 5 S-IF
Inox

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 514 005 514 006

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop 
cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului50

BLANCOZEROX 6 S-IF
Inox

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 513 705 513 759

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu sistem aqua stop 
cu buton excentric rotund standard cromat*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului60

BLANCOZEROX 8 S-IF
Inox

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 513 706 513 760

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" 
cu sistem aqua stop cu buton excentric rotund standard cromat* pentru cuva principala, set de prindere (nu 
include etansare)

cm dim. 
corpului80

Adancimea cuvei: 175 mm

BLANCO ZEROXLINE-IF cu zona pentru baterie

Toate modelele IF cu zona pentru baterie pot fi configurate cu gauri perforate plasate la cerere in zona bateriei, pentru o taxa suplimentara.

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. 
Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 974

Pentru toate modelele de cuve si chiuvete cu zona pentru baterie, este inclus in pachet la livrare un buton excentric standard (rotund, cromat, include 
cablu Bowden). La cerere, un alt model de buton excentric (fara cablu Bowden) poate fi comandat. Toate modelele pot fi gasite la pagina 333.

Accesorii BLANCOQUADRIS 
buton

Tocător din sticla Recipient Tocător din sticla

 vezi pagina 337  vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 333

 Baterie recomandata

BLANCOQUADRIS-S

Adancimea cuvei: 175 mm

Adancimea cuvei: 175 mm

Adancimea cuvei: 175/130 mm
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BLANCOZEROX 180-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 513 297

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

Adancimea cuvei: 130 mm

BLANCOZEROX 340-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 116

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventilul de scurgere 
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 400-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 118

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere si preaplin cu prelungire, ventil tip cos de 3 ½" cu garnitura de scurgere si preaplin  
operata manual*, set de prindere (nu include etansare)

Adancimea cuvei: 175 mm

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Accesorii Recipient Tocător Buton excentric 
modern

BLANCOKANTOS 
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 300  vezi pagina 339

 Baterie recomandata

BLANCOKANTOS

BLANCO ZEROXLINE-IF  
fara zona pentru baterie
Inox luciu matase

Stil puternic si consecvent

„Cuva in radius zero“ cu unghiuri marcant geometrice

Program amplu care ofera posibilitatea combinarii mai multor vari-

ante de dimensiuni ale cuvelor

Suprafata cu expunere coincisa cu unghi de oprire, pentru montare 

perfecta

Combinatii, solutii pentru accesorii optimale

•

•

•

•

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. 
Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 974

Adancimea cuvei: 175 mm
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Inox luciu matase     

BLANCOZEROX 450-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 120

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat. Din data 
01.01.2008 sistemul aqua stop se comanda separat

R0R0

Adancimea cuvei: 175 mm

BLANCOZEROX 500-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 122

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat. Din data 
01.01.2008 sistemul aqua stop se comanda separat

R0R0

Adancimea cuvei: 175 mm

BLANCOZEROX 550-T-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 513 302

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 1 ½" (fara inchidere), set prindere (etansare laterala)

R0R0

Adancimea cuvei: 18 mm

BLANCO ZEROXLINE-IF fara zona pentru baterie

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. 
Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 974

BLANCOZEROX 550-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 793

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere, ventil tip cos 3 ½", garnitura manuala*, set prindere (etansare lateral) (ventil 3 ½" tip cos)

R0R0

Adancimea cuvei: 175 mm

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Accesorii Recipient Tocător Buton modernizat BLANCOKANTOS 
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 300  vezi pagina 339

 Baterie recomandata

BLANCOKANTOS

No
u
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Inox luciu matase

BLANCOZEROX 700-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 125

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare) Adancimea cuvei: 185 mm

BLANCOZEROX 340/180-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 516 128 516 129

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" 
cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

Adancimea cuvei: 175/130 mm

BLANCOZEROX 400/400-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material.

margine plana IF 516 131

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" 
cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare) Adancimea cuvei: 175/175 mm

BLANCOZEROX 400/550-T-IF/N
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

margine plana IF 516 134 516 135

F Posibil montaj la nivelul blatului

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, scurgere de legatura, ventil tip cos de 3 ½" 
cu ventil de scurgere si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare) Adancimea cuvei: 175/18 mm

BLANCO ZEROXLINE-IF fara zona pentru baterie

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. 
Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 974

Accesorii Recipient Tocător Buton modernizat BLANCOKANTOS 
dozator săpun lichid

 vezi pagina 333  vezi pagina 333  vezi pagina 300  vezi pagina 339

cm dim. 
corpului60

cm dim. 
corpului90

cm dim. 
corpului60

 Baterie recomandata

BLANCOKANTOS
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BLANCO CLARONLINE
Design pur elegant pentru instalare sub blat si la  

nivelul blatului.

BLANCOCLARON: designul pur elegant 

si raza de curbura mica de 10 mm aduc 

exclusivitate in fiecare bucatarie.

BLANCOCLARON ofera o varietate de 

dimensiuni ale cuvelor pentru cuva unica 

sau dubla, pentru instalare sub blat sau 

la nivelul blatului.

Design si suprafata perfect asortate: 

elementele de control BLANCOLEVOS 

cu raza caracteristica de 10 mm, din 

inox lucios.

ELEMENT
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BLANCO CLARONLINE-U
Inox luciu matase 

Design si functii perfecte

Radius pregnant de 10 mm pentru mai mult design

BLANCOCLARON intr-un design pur-elegant

Utilizare optima a cuvei

Program amplu care ofera o armonie perfecta cu blatul de lucru

•

•

•

•

BLANCOCLARON 180-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

513 521

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere si prea plin, ventil de 3 ½", set prindere (etansare laterala)

BLANCOCLARON 340-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 136

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 400-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 138

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 450-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 140

Inclus în pachet la livrare:
Comanda pentru garnitura dubla de scurgere de 1 ½" (Numar articol: 504 748) se face separat. Din data 
01.01.2008 sistemul aqua stop se comanda separat

BLANCOCLARON 500-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 142

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria 
BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 977

Adancimea cuvei: 130 mm

Adancimea cuvei: 190 mm

Adancimea cuvei: 190 mm

Adancimea cuvei: 190 mm

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Adancimea cuvei: 190 mm
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BLANCOCLARON 550-T-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

513 526

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 1 ½" (fara inchidere), set prindere (etansare laterala)

BLANCOCLARON 700-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 144

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOCLARON 340/180-U
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

516 146 516 147

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului80

BLANCOCLARON 400/400-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 150

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului90

BLANCOCLARON 400/550-T-U
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

516 152 516 153

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului60

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

BLANCOCLARON 550-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 795

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Adancimea cuvei: 18 mm

Adancimea cuvei: 190 mm

Adancimea cuvei: 190/130 mm

Adancimea cuvei: 190/190 mm

Adancimea cuvei: 190/18 mm

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria 
BLANCOLEVOS-S din inox mat lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 977

Accesorii Buton modernizat BLANCOLEVOS 
dozator săpun lichid

Recipient Tocător din sticla

 vezi pagina 300  vezi pagina 335  vezi pagina 333  vezi pagina 333 

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S

Adancimea cuvei: 190 mm

No
u
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BLANCOCLARON 550-U 
Editia pentru steamer
Inox luciu matase

Eleganta pura. Placere pura.

Accesorii BLANCOCARRIER Tocător Buton excentric 
modern

BLANCOLEVOS 
dozator săpun lichid

  vezi pagina 298   vezi pagina 298  vezi pagina 300   vezi pagina 335

 Baterie recomandata

BLANCOLEVOS-S

cm dim. 
corpului60BLANCOCLARON 550-U  

Editia pentru steamer
Culoare / Material.

516 990

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)
INCLUDE SI:
BLANCOCARRIER din inox, tocător universal tip pod din nuc american.

* Indiciu pentru coletul livrat:
Recomandare pentru toate modelele BLANCOCLARON: buton actionare BLANCOLEVOS in concordanta cu bateria BLANCOLEVOS-S din inox mat 
lucios. Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 977

No
u

Cuva BLANCOCLARON lucrata manual, spatioasa,  
cu design pur elegant
Latimea cuvei calculata pentru a incapea BLANCOCARRIER din 
inox sau 2/3 vase pentru steamer
Accesorii perfect asortate completeaza sistemul de gatit cu abur
BLANCOCARRIER: poate sa cuprinda toate vasele pentru steamer 
disponibile in prezent – pentru pregatire usoara la chiuveta
Tocător tip pod de inalta calitate, din lemn masiv de nuc pentru a 
lucra in mod practic direct in vasele pentru steamer
Universal: Accesoriile pot fi folosite pe blatul de lucru  
sau in cuva

•

•

•
•

•

•
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Diversitate: BLANCOZEROX este  

disponibil intr-o larga varietate de 

dimensiuni si combinatii de cuve pentru 

instalare sub blat si la nivelul blatului.

Decis si cu tarie de caracter:  

BLANCOZEROX, programul de cuve 

lucrate manual, cu designul remarcabil 

cu raza zero.

Design si suprafata perfect asortate: 

elementele de control BLANCO- 

QUADRIS create in optica bine  

cunoscuta ZEROX din inox lucios.

ELEMENT

BLANCO ZEROXLINE
Cuve cu raza zero pentru instalare sub blat si la  

nivelul blatului



R0

R0
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BLANCO ZEROXLINE-U
Inox luciu matase 

Stil puternic si consecvent

„Cuva in radius zero“ cu unghiuri marcant geometrice

Program amplu care ofera posibilitatea combinarii mai multor vari-

ante de dimensiuni ale cuvelor

Combinatii, solutii pentru accesorii optime

•

•

•

BLANCOZEROX 180-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

513 290

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere si preaplin cu teava de aliaj, ventil 3 ½", set prindere (etansare laterala)

BLANCOZEROX 340-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 115

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 400-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 117

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 450-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 119

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

BLANCOZEROX 500-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 121

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare) Adancimea cuvei: 175 mm

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. 
Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 974

Adancimea cuvei: 130 mm

Adancimea cuvei: 175 mm

Adancimea cuvei: 175 mm

Adancimea cuvei: 175 mm
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BLANCOZEROX 550-T-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

513 295

Inclus în pachet la livrare:
Garnitura de scurgere cu teava de aliaj, ventil de 1 ½" (fara inchidere), set prindere (etansare laterala) Adancimea cuvei: 18 mm

BLANCOZEROX 700-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 124

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare) Adancimea cuvei: 185 mm

BLANCOZEROX 340/180-U
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

516 126 516 127

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului80

Adancimea cuvei: 175/130 mm

BLANCOZEROX 400/400-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 130

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului90

BLANCOZEROX 400/550-T-U
Inox luciu matase

Culoare / Material. Cuva  
dreapta

Cuva  
stanga

516 132 516 133

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

cm dim. 
corpului60

Adancimea cuvei: 175/18 mm

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

* Indiciu pentru coletul livrat:  Recomandare pentru toate modelele BLANCOZEROX: buton actionare BLANCOQUADRIS din inox mat lucios. 
Comandati acest buton de actionare sparat. Nr. art. 515 974

Accesorii Buton excentric 
modern

BLANCOKANTOS 
dozator săpun lichid

Recipient Tocător din sticla

 vezi pagina 300  vezi pagina 339  vezi pagina 333  vezi pagina 333

 Baterie recomandata

BLANCOKANTOS

Adancimea cuvei: 175/175 mm

Adancimea cuvei: 175 mm

BLANCOZEROX 550-U
Inox luciu matase

Culoare / Material.

516 306

Inclus în pachet la livrare:
Ventil de scurgere si preaplin cu teava pentru economie de spatiu, ventil tip cos de 3 ½" cu ventil de scurgere  
si preaplin operat manual*, set de prindere (nu include etansare)

Dimensiuni in mm 
si indicii de montare

No
u
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Picurator care se poate aseza
din inox pentru toate cuvele  
individuale si duble BLANCO- 
CLARON/ -ZEROX

223 067

Recipient din inox  
potrivit pentru toate cuve-
le principale BLANCO- 
ZEROX/ -CLARON

219 649

Tocător,  
suprapozabil peste 
picurator

219 644

Picurator din inox,  
potrivit pentru toate 
cuvele principale  
BLANCOZEROX/  
-CLARON
219 650

Tocător,  
suprapozabil peste 
picurator

219 645

Accesorii

Tocător din lemn
Nuc cu maner din inox pentru a se 
potrivi cu cuvele BLANCOCLARON/  
-ZEROX, se poate aseza peste  
picurator
223 074

BLANCODIVON  
Recipient din inox potrivit pentru  
cuvele principale si suplimentare  
BLANCODIVON

222 900

BLANCODIVON  
Tocător din sticla alba mata

223 216

BLANCO STEELART

Accesorii

Tocător din sticla alba 
mata securizata,  
suprapozabil pe  
picurator

225 333

Tocător din sticla alba 
mata securizata,  
suprapozabil pe  
picurator

225 335 

Set imbunatatire 
include buton excentric 
rotund

crom 515 980

inox luciu  
matase 515 981 

inox mat  
matase 515 982

Set imbunatatire 
include buton excentric 
BLANCOLEVOS

crom 515 976

inox luciu  
matase 515 977 

inox mat  
matase 515 978

Set imbunatatire 
include buton excentric 
BLANCOQUADRIS

crom 515 972

inox luciu  
matase 515 974 

inox mat  
matase 515 975

No
u

No
u

No
u

No
u

No
u

No
u
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BLANCOLEVOS
Elemente de control cu o raza caracteristica  

eleganta de 10 mm

Asortare perfecta cu suprafata de inox 

periat pentru modelele BLANCO- 

CLARON-IF.

Design sistem CLARON: elementele de 

control BLANCOLEVOS in raza caracte-

ristica de 10 mm se asorteaza optic cu  

liniile cuvei BLANCOCLARON.

In special pentru modelele montate 

sub blat si la nivelul blatului: suprafata 

lucioasa inox.
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BLANCOLEVOS-S
Design BLANCO SteelArt – baterii in design elegant

Design exclusiv sistematic pentru BLANCO SteelArt

Perfect acordat pe produsele SteelArt, in special pe BLANCO- 

CLARON

Inox in luciu matasos + matase mata: perfect pentru suprafete 

SteelArt

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Baterie cu dus

Editie furtun metalic

•

•

•

•

•

•

BLANCOLEVOS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 917

inox luciu matase

Presiune inalta 514 918

inox mat matase

Presiune inalta 514 919

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii

BLANCOLEVOS crom 514 920

dozator săpun lichid

inox luciu 
matase

514 921

inox mat 
matase

514 922

BLANCOLEVOS crom 221 901

buton

inox luciu 
matase

221 940

inox mat 
matase

221 941

Volum: 500 ml

No
u
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BLANCOQUADRIS
Elemente de control in campul vizual  

ZEROX cunoscut

In special pentru modelele montate sub 

blat si la nivelul blatului: suprafata de inox 

lucios.

Design sistem ZEROX: designul si supra-

fata elementelor de control BLANCO-

QUADRIS se asorteaza optic cu cuvele 

cu raza zero ale BLANCO ZEROXLINE.

Suprafetele de inox periat se asorteaza 

perfect cu modelele BLANCOZEROX-IF.



337

B
L

A
N

C
O

 S
T

E
E

L
A

R
T

BLANCOQUADRIS-S

BLANCOQUADRIS
No
u

Design BLANCO SteelArt – consecvent rectiliniu

Design exclusiv sistematic pentru BLANCO SteelArt

Perfect acordat pe produsele SteelArt, in special pe 

BLANCOZEROX intr-un design cu raza zero

Inox in luciu matasos: concordanta perfecta cu SteelArt si cuve cu 

expunere coliniara

Inox in mat matasos: concordanta perfecta pentru modele SteelArt

Baterie cu dus

Dusul cu expunere metalica

•

•

•

•

•

•

BLANCOQUADRIS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 606

inox luciu matase

Presiune inalta 514 607

inox mat matase

Presiune inalta 514 608

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii

BLANCOQUADRIS crom 514 609

dozator săpun lichid

inox luciu 
matase

514 610

inox mat 
matase

514 611

BLANCOQUADRIS crom 221 902

buton

inox luciu 
matase

221 942

inox mat 
matase

221 943

Volum: 500 ml

BLANCOQUADRIS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 603

inox luciu matase

Presiune inalta 514 604

inox mat matase

Presiune inalta 514 605
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BLANCOKANTOS
Elemente functionale pentru cel mai simplu  

design ZEROX

Finisajul de inox mat se afla in  

armonie perfecta cu modelele  

BLANCOZEROX-IF.

Este specific pentru modelele montate 

sub blat si la nivelul blatului: inox finisaj 

mat.

Design sistem ZEROX: elementele func-

tionale BLANCOKANTOS intr-un design 

foarte simplu se asorteaza cu gama de 

cuve BLANCOZEROX.
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BLANCOKANTOS
Minim:

Asamblare eleganta, design minim ZEROX

Baterie plata, totusi inalta la baza designului sculptural

Bateria inalta permite umplerea vazelor si a galetilor

Raza extinsa de functionare datorita bateriei cu ax pana la  

360 grade

Exclusiv: valva eleganta pentru reglarea apei

Regulator brevetat cu invelis anti-calcar

Coordonat perfect cu finisaje pentru suprafetele SteelArt:

Inox lucios pentru toate cuvele ZEROX montate sub blat si la  

nivelul blatului

Inox periat combinat cu gama ZEROX-IF

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOKANTOS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 397

inox luciu matase

Presiune inalta 515 906

inox mat matase

Presiune inalta 515 907

Cap baterie
Gaura bateriei de Ø 35 mm 
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile, 450 mm lungime si piulita de 3/8" pentru o 
instalare simpla si sigura
Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificare LGA in asteptare
Certificare DVGW in asteptare

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

BLANCOKANTOS crom 515 398

dozator săpun lichid

inox luciu 
matase

515 909

inox mat 
matase

515 910

BLANCOQUADRIS crom 221 902

buton

inox luciu 
matase

221 942

inox mat 
matase

221 943

Volum: 500 ml

No
u
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Pentru cei cu 
        asteptari foarte mari.

CONCEPT – solutii pentru sisteme predefinite 
     cu forme si functii perfect coordonate.

Aceste concepte de design predefinite 

pentru suprafetele de lucru din inox 

satisfac si cele mai inalte asteptari. 

CONCEPT creste anvergura designului 

oferind flexibilitate maxima in ceea ce 

priveste lungimea si profunzimea supra-

fetei de lucru – si pot fi integrate in orice 

bucatarie.  

BLANCO AX-PACK CLARON – contururi 

decise pentru mai multa frumusete si 

functionalitate de-a lungul unei singure 

axe. Suprafata de lucru din inox bene-

ficiaza de elemente ca marginea de 

sprijin, marginea posterioara inaltata si 

marginea profilata care se potrivesc cu 

liniile drepte ale cuvelor.
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Marginea profilata pe toata lungimea  

faciliteaza alunecarea lina a tocătorului.

Lungimea marginii profilate este variabila.

Marginea de sprijin 

pentru scurgere in 

siguranta.

Cu elemente bine dezvoltate si asortate 

optic, AX-PACK CLARON asigura o acti-

vitate ergonomica de-a lungul intregului 

blat de lucru, pentru a facilita clatirea, 

spalarea, suprapunerea, sortarea si 

colectarea.

Functional: 

marginea inaltata este 

igienica, protejeaza 

impotriva apei si elimina 

nevoia de imbinari.

BLANCOCLARON

Cuva principala si  

suplimentara cu  

accesorii asortate.

Forma clara. Functie pura.
AX-PACK CLARON – design si functie de-a lungul unei singure axe.

•  Flexibilitate totala in alegerea lungimii 

si adancimii suprafetei de lucru din 

inox.

• Muchii din lemn sunt disponibile  

optional pentru suprafata de lucru.

• Margine de sprijin, margine profilata  

si cuve asortate.

• Recipientul si tocătorul care gliseaza 

peste intreaga lungime a centrului de 

spalare completeaza sistemul.
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De exemplu, BLANCOFLOW – cu for-

mele sale fluide, aceasta solutie pentru 

inox orientat spre design pare a fi creat 

dintr-o singura bucata. suprafetele picu-

ratoarelor se integreaza linin blatul de 

lucru, creand un aspect mai mult decat 

elegant prin aceasta solutie filigrana-

ta de doar 12 mm grosime. Chiuveta 

Aceste concepte de planificare predefini-

te pentru suprafetele de inox STEELART 

satisfac cele mai inalte cerinte in materie 

de design.  

CONCEPT ofera multa libertate de 

design cu o varietate de lungimi si pro-

funzimi – si se vor integra in mod fericit 

in orice bucatarie.

BLANCOCLARON pozitionata central 

cu picuratoare duble este si simetrica si 

extrem de functionala. Tranzitia lina de la 

picurator la blat subliniaza farmecul sofi-

sticat al acestei solutii de sistem.

Pentru cei cu 
          asteptari foarte mari.

CONCEPT – solutii pentru sisteme predefinite 
     cu forme si functii perfect coordonate.

C
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Cu forme fluide si cu aspect de parca 

ar fi dintr-o singura bucata: caracteri-

stici cheie ale designului solutiei inox. 

BLANCOFLOW: suprafete de scurgere 

care curg lin catre blatul de lucru conturat 

si chiuveta BLANCOCLARON central pozi-

tionata si cu picuratoare duble.

•   Varietate de lungimi di profunzimi pentru 

aceasta solutie inox.

•  Blat subtire de 12 mm cu inovatoarea 

raza de muchie R1.

•  Tranzitie lina de la suprafata de  

scurgere la blatul de lucru.

•  BLANCOCLARON 500 cu suprafete  

de scurgere pe ambele parti si sistem  

de accesorii asortate.

Ca si cum ar fi dintr-o  

singura bucata: suprafata  

de scurgere se integreaza  

lin in blatul de lucru.

Geometrie exceptionala:

tranzitia lina catre chiuveta  

a suprafetei de scurgere.

Simetric si functional:  

chiuveta BLANCOCLARON 

pozitionata central are supra-

fete de scurgere pe ambele 

laturi si sistem de accesorii 

asortate.

Blat conturat din inox de  

12 mm grosime cu inova-

toarea raza a muchiei R1.

Forme fluide, pana la capat.
BLANCOFLOW – conexiunea lina. C
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CREATION are o anvergura suficienta 

pentru idei foarte personale si contururi 

de design. Geometrii neobisnuite cu 

decupaje, curbe sau colturi rotunjite pot 

fi realizate cu usurinta.

Cu stil si creata personalizat – gama 

CREATION de la BLANCO STEELART 

ofera posibilitati aproape fara limi-

te: cu solutii pe masura asociate cu 

suprafata de lucru din inox. STEELART 

Gama larga de combinatii posibile de 

centre de spalare si cuve individuale 

care se integreaza lin, elementele func-

tionale si marginile profilate coordonate 

vizual si muchiile tesite si marginile de 

sprijin creeaza bucatarii unice.

Daca nu vrei compromisuri, 
            alege  
     STEELART CREATION.

Incearca libertatea de design. 
     Contururi cu design personalizat.


