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Найкраще для вашої кухні.
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Яскраво, як життя.
BLANCO SITY XL 6 S
та BLANCO VIU-S.

Унікальне стильне рішення мийки BLANCO SITY XL 6 S  
з аксесуарами яскравих кольорів та змішувача BLANCO 
VIU-S дозволяє додати незабутні акценти у дизайн кухні, 
контрастні або ті, що доповнюють інтер’єрне рішення у кольорах. 

Мийку BLANCO SITY XL 6 S відрізняють незвичайний дизайн крила 
та містка чаша. Головною особливістю нової концепції стала 
можливість створювати різноманітні поєднання з привабливими 
аксесуарами. 

Багатофункціональна гнучка дошка для обробки SITYPad ідеально 
доповнює лінії крила мийки, тоді як коландер SITYBox стане 
елегантним місцем для зберігання речей для миття посуду. Ефектні 
кольори аксесуарів додають яскравих акцентів, на ваш вибір: 
лимон, ківі, апельсин або лава. 

Аксесуари SITYPad та SITYBox входять у комплект мийки.

Ідеальним доповненням до мийки BLANCO  
SITY XL 6 S буде змішувач BLANCO VIU-S. 
Компактна сучасна модель має гнучкий 
вилив, колір якого можна легко змінити для 
поєднання з аксесуарами мийки SITY. Змішувач 
надійний та легкий у використанні завдяки 
зручному кріпленню виливу, розташованому 
збоку важеля керування та економічної 
системи старту з холодної води.

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT PuraDur, білий  
з аксесуарами ківі

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT PuraDur, антрацит  
з аксесуарами апельсин

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT PuraDur, білий  
з аксесуарами лава

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT PuraDur, антрацит  
з аксесуарами лимон

Зручний та практичний змішувач у
сучасному дизайні.

Надійне крплення виливу на 
утримувачі.

Економічна функція: старт з холодної 
води.

Вилив кольору лава, встановлений 
спочатку, легко замінити на один 
з трьох кольорів, що входять у 
комплект.
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• Сучасна мийка з унікальним дизайном крила
• Дуже містка чаша
• Практичний набір аксесуарів одного з 

чотирьох привабливих яскравих кольорів
• Функціональний набір аксесуарів: легка 

гнучка дошка для обробки SITYPad та коландер 
SITYBox

• Рекомендований змішувач BLANCO VIU-S  
з гнучким кольоровим виливом для 
гармонійного поєднання з аксесуарами

Яскраво, як життя

У комплекті Система для сміття

Гнучка дошка  
для обробки SITYPad

Коландер SITYBox BLANCO SELECT 60/2 Orga

518725

BLANCO SITY XL 6 S чаша  
праворуч

Рекомендований змішувач 
BLANCO VIU-S

білий 
аксесуари ківі 
без клапана-автомата

525063 хром 
524813

білий 
аксесуари апельсин 
без клапана-автомата

525059 Змішувач з 
чотирма змінними 
кольоровими 
виливами: ківі, 
апельсин, лимон, 
лава (встановлений 
спочатку)

білий 
аксесуари лимон 
без клапана-автомата

525055

білий 
аксесуари лава 
без клапана-автомата

525051

BLANCO SITY XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SITY XL 6 S чаша  
праворуч

Рекомендований змішувач 
BLANCO VIU-S

антрацит 
аксесуари ківі 
без клапана-автомата

525060 хром 
524813

антрацит 
аксесуари апельсин 
без клапана-автомата

525056 Змішувач з 
чотирма змінними 
кольоровими 
виливами: ківі, 
апельсин, лимон, 
лава (встановлений 
спочатку)

антрацит 
аксесуари лимон 
без клапана-автомата

525052

антрацит 
аксесуари лава 
без клапана-автомата

525048

У комплекті Система для сміття

Гнучка дошка  
для обробки SITYPad

Коландер SITYBox BLANCO SELECT 60/2 Orga

518725

НОВИНКА

• Сучасна мийка з унікальним дизайном крила
• Дуже містка чаша
• Практичний набір аксесуарів одного з 

чотирьох привабливих яскравих кольорів
• Функціональний набір аксесуарів: легка 

гнучка дошка для обробки SITYPad та коландер 
SITYBox

• Рекомендований змішувач BLANCO VIU-S  
з гнучким кольоровим виливом для 
гармонійного поєднання з аксесуарами

Яскраво, як життя

BLANCO SITY XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

НОВИНКА

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 190 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

додаткових отворів  
не передбачено

Комплектація:

відвідна арматура InFino® з 
корзинчатим вентилем 3½“, 
гнучка дошка для обробки SITYPad, 
коландер SITYBox. 

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 190 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

додаткових отворів  
не передбачено

Комплектація:

відвідна арматура InFino® з 
корзинчатим вентилем 3½“, 
гнучка дошка для обробки SITYPad, 
коландер SITYBox. 

Клапан-автомат не входить у комплектацію, можливість встановлення не передбаченаКлапан-автомат не входить у комплектацію, можливість встановлення не передбачена
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Приголомшливо достовірна поверхня.

Новий колір у стилі «бетон»  
матеріала SILGRANIT™ PuraDur™.

Жива гра темних та світлих, матових та глянсових ділянок поверхні мийки 
створює приголомшливе враження день за днем.

Матеріал, який задає особливий тон.  
Бетон — захоплюючий, притягуючий та 
незамінний. Складно знайти інший матеріал, 
що настільки міцно асоціюється з сучасною 
архітектурою. Відкрийте для себе унікальний 
новий вигляд у новому кольорі матеріалу 
SILGRANIT ™ PuraDur ™.

Створюючи нові тренди у дизайні.  
Цей новий актуальний колір, натхненний 
сучасною архітектурою, був створений, 
щоб чудово поєднувати оздоблення з 
використанням бетону та природні тони у 
житловому та кухонному середовищах. 

Кожна мийка унікальна. Індивідуальний 
градієнт кольору бетон робить кожну мийку 
унікальною.

Кращий матеріал з оригінальним 
зовнішнім виглядом. Легкість у догляді, 
міцність та зовнішній вигляд матеріалу 
SILGRANIT™ PuraDur™ роблять його 
пріоритетним матеріалом для кухонних мийок.

На кожній кухні, як вдома. Мийки з 
SILGRANIT™ PuraDur™ кольору у стилі 
«бетон» прекрасно доповнять інтер’єр 
будь-якого стилю, як деталь, що притягує 
погляди, яскравий контраст або природне 
продовження архітектурного стилю.

Моделі у новому кольору у стилі «бетон».
Для кожного смаку та стилю.

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525298

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525313

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525315

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525311

BLANCO PLEON 6 Split
SILGRANIT™ PuraDur™
525308

BLANCO PLEON 6
SILGRANIT™ PuraDur™
525306

BLANCO PLEON 5
SILGRANIT™ PuraDur™
525304

BLANCO ADON XL 
елегантно пасує до кухонь з 
архитектурними елементами 
дизайну.

BLANCO METRA 
притягує погляди на кухнях  
з яскравими контрастами.

BLANCO PLEON 
ідеальне доповнення для кухонь 
у стилі лофт з їх великими 
просторами.

BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT™ PuraDur™
525302

BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT™ PuraDur™
525300

BLANCO ETAGON 
додає в інтер’єр 
cкандинавського стилю.
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Блискуче: трирівнева концепція мийки

• Містка ступінчата мийка з функціональністю 
миючого центра

• Інтегрований виступ створює додатковий 
функціональний рівень

• Інноваційна концепція з 
багатофункціональними утримувачами ETAGON

• Високоякісний прихований перелив C-overflow® 
та відвідна арматура InFino® елегантно 
інтегровані та дуже прості у догляді

• Ідеально поєднується з високоякісними 
стільницями

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 220 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

= Отвір підходить для 
встановлення змішувача, 
клапана-автомата та 
додаткових аксесуарів  
(при можливості
їх встановлення)

Комплектація:
Утримувачі ETAGON з нержавіючої 
сталі, відвідна арматура InFino®  
з корзинчатим вентилем 3 ½’’.

У комплекті Аксесуари Система для сміття

Утримувачі ETAGON Багатошарова дошка для 
обробки з ясена

BLANCO SELECT 60/3 Orga

230700 520726

BLANCO ETAGON 6
Рекомендований змішувач 
BLANCO TIVO-S

антрацит 
без клапана-автомата

524539 антрацит 
517610

темна скеля 
без клапана-автомата

524540 темна скеля 
518798

алюметалік 
без клапана-автомата

524541 алюметалік 
517611

перловий 
без клапана-автомата

524542 перловий 
520755

білий 
без клапана-автомата

524543 білий 
517613

жасмин 
без клапана-автомата

524544 жасмин 
517614

шампань 
без клапана-автомата

524545 шампань 
517615

сірий беж 
без клапана-автомата

524546 сірий беж 
517619

мускат 
без клапана-автомата

524547 мускат 
521709

кава 
без клапана-автомата

524548 кава 
517618

BLANCO ETAGON 6

Блискуче: трирівнева концепція мийки

• Містка ступінчата мийка з функціональністю 
миючого центра

• Інтегрований виступ створює додатковий 
функціональний рівень

• Інноваційна концепція з 
багатофункціональними утримувачами ETAGON

• Високоякісний прихований перелив C-overflow® 
та відвідна арматура InFino® елегантно 
інтегровані та дуже прості у догляді

• Ідеально поєднується з високоякісними 
стільницями

80 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 220 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

= Отвір підходить для 
встановлення змішувача, 
клапана-автомата та 
додаткових аксесуарів  
(при можливості
їх встановлення)

Комплектація:
Утримувачі ETAGON з нержавіючої 
сталі, відвідна арматура InFino®  
з корзинчатим вентилем 3 ½’’.

У комплекті Аксесуари Система для сміття

Утримувачі ETAGON Багатошарова дошка для 
обробки з ясена

BLANCO SOLON

230700 512471

BLANCO ETAGON 8
Рекомендований змішувач 
BLANCO TIVO-S

антрацит 
без клапана-автомата

525187 антрацит 
517610

темна скеля 
без клапана-автомата

525188 темна скеля 
518798

алюметалік 
без клапана-автомата

525189 алюметалік 
517611

перловий 
без клапана-автомата

525190 перловий 
520755

білий 
без клапана-автомата

525191 білий 
517613

жасмин 
без клапана-автомата

525192 жасмин 
517614

шампань 
без клапана-автомата

525193 шампань 
517615

сірий беж 
без клапана-автомата

525194 сірий беж 
517619

мускат 
без клапана-автомата

525195 мускат 
521709

кава 
без клапана-автомата

525196 кава 
517618

BLANCO ETAGON 8 НОВИНКА
НОВИНКА

SILGRANIT® PuraDur® SILGRANIT® PuraDur®
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Блискуче: трирівнева концепція мийки

• Містка ступінчата мийка з функціональністю 
миючого центра

• Інтегрований виступ створює додатковий 
функціональний рівень

• Інноваційна концепція з 
багатофункціональними утримувачами ETAGON

• Високоякісний прихований перелив C-overflow® 
та відвідна арматура InFino® елегантно 
інтегровані та дуже прості у догляді

• Ідеально поєднується з високоякісними 
стільницями

80 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 200 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

Комплектація:
Утримувачі ETAGON з нержавіючої 
сталі, відвідна арматура InFino®  
з корзинчатим вентилем 3 ½’’. 

У комплекті Аксесуари

Утримувачі ETAGON Багатошарова дошка для 
обробки з ясена

Дошка для обробки з 
безпечного скла

230700 227697

BLANCO ETAGON 700-U
Рекомендований змішувач 
BLANCO TIVO-S

антрацит 
без клапана-автомата

525167 антрацит 
517610

темна скеля 
без клапана-автомата

525168 темна скеля 
518798

алюметалік 
без клапана-автомата

525169 алюметалік 
517611

перловий 
без клапана-автомата

525170 перловий 
520755

білий 
без клапана-автомата

525171 білий 
517613

жасмин 
без клапана-автомата

525172 жасмин 
517614

шампань 
без клапана-автомата

525173 шампань 
517615

сірий беж 
без клапана-автомата

525174 сірий беж 
517619

мускат 
без клапана-автомата

525175 мускат 
521709

кава 
без клапана-автомата

525176 кава 
517618

BLANCO ETAGON 700-U НОВИНКА

SILGRANIT® PuraDur®

Комплектація:

800-U: відвідна арматура InFino® з 
корзинчатим вентилем 3 ½’’, набір 
кріплення (ущільнювач у набір не входить)

430/270-U та 480/320-U: відвідна 
арматура InFino® з двома корзинчатими 
вентилями 3 ½’’, набір кріплення 
(ущільнювач у набір не входить).

Аксесуари Система для сміття

Універсальні утримувачі 
TOP

Багатофункціональний 
кошик з нержавіючої 
сталі

Багатошарова дошка для 
обробки з ясена

Дошка для обробки з 
безпечного скла

BLANCO FLEXON II 90/4

235906 223297 230700 227697 521475

Відвідна арматура для окремо розташованих чаш є у комплектації. Для з’єднання двох чаш, будь ласка, замовляйте спеціальні сполучні елементи.

BLANCO SUBLINE 800-U 430/270-U 480/320-U

Специфікація

Ширина шафи см* 90 см 80 см 90 см Рекомендований 
змішувач 

LINEE-S

Глибина чаші 220 мм 200/200 мм 200/200 мм

антрацит 523141 523151 523584 518438

темна скеля 523142 523152 523585 518804

алюметалік 523143 523153 523586 518439

перловий 523144 523154 523587 520745

білий 523145 523155 523588 518441

жасмин 523146 523156 523589 518442

шампань 523147 523157 523590 518443

сірий беж 523148 523158 523591 518446

мускат 523149 523159 523592 521705

кава 523150 523160 523593 518445

BLANCO SUBLINE

• Максимальний об’єм чаші завдяки сучасним 
технологіям виробництва та встановлення

• Легкий та швидкий монтаж
• Чаші для монтажу під стільницю для вимогливих 

клієнтів
• Елегантний дизайн мийок
• Широкий вибір великих та малих чаш для 

різноманітних рішень планування
• Елегантний та гігієнічний перелив C-overflow™  
• Відвідна арматура InFino™ вишукано 

інтегрована та проста у догляді

Дизайнерські мийки для монтажу під
стільницю з матеріалу SILGRANIT™ PuraDur™

НОВИНКА

SILGRANIT® PuraDur®
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45 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 190 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

= Отвір підходить для 
встановлення змішувача, 
клапана-автомата та 
додаткових аксесуарів  
(при можливості
їх встановлення)

Комплектація:
відвідна арматура з корзинчатим
вентилем 3 ½’’.

• Прямолінійні контури підкреслені вузьким 
кантом

• Функціональність та зручність роботи
• Оригінальний дизайн майданчика під аксесуари 

у вигляді рамки навколо крила
• Класичне розташування чаші робить мийку 

оборотною
• Пропонується у всіх кольорах SILGRANIT® 

PuraDur®
• Можливе встановлення під стільницю

Сучасний прямолінійний дизайн

Аксесуари Система для сміття

Дошка для обробки з 
масиву бука

Дошка для обробки з 
білого пластику

Багатофункціональний 
кошик з нержавіючої сталі

Кошик для посуду 
з утримувачами з 
нержавіючої сталі

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

218313 217611 223297 507829 517468

BLANCO ZIA  45 S Compact Рекомендований змішувач 
BLANCO KANO

антрацит 
без клапана-автомата

524721 хром / антрацит 
525028

темна скеля 
без клапана-автомата

524722 хром /  
темна скеля 
525034

алюметалік 
без клапана-автомата

524723 хром /  
алюметалік 
525029

перловий 
без клапана-автомата

524724 хром /  
перловий 
525035

білий 
без клапана-автомата

524725 хром / білий 
525030

жасмин 
без клапана-автомата

524726 хром / жасмин 
525031

шампань 
без клапана-автомата

524727 хром / шампань 
525036

сірий беж 
без клапана-автомата

524728 хром / сірий беж 
525032

мускат 
без клапана-автомата

524729 хром / мускат 
525037

кава 
без клапана-автомата

524730 хром / кава 
525033

BLANCO ZIA 45 S Compact
НОВИНКА

SILGRANIT® PuraDur®

90 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 190 / 190 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

= Отвір підходить для 
встановлення змішувача, 
клапана-автомата та 
додаткових аксесуарів  
(при можливості
їх встановлення)

Комплектація:
відвідна арматура з двома 
корзинчатими вентилями 3 ½“.

• Прямолінійні контури підкреслені вузьким 
кантом

• Функціональність та зручність роботи
• Дві просторі чаші для зручної роботи на кухні 
• Пропонується у всіх кольорах SILGRANIT® 

PuraDur®
• Можливе встановлення під стільницю

Сучасний прямолінійний дизайн

Аксесуари Система для сміття

Дошка для обробки з 
масиву бука

Дошка для обробки з 
білого пластику

Багатофункціональний 
кошик з нержавіючої сталі

Піддон для сушіння BLANCO FLEXON II 90/4

218313 217611 223297 230734 521475

BLANCO ZIA  9 Рекомендований змішувач 
BLANCO TIVO-S

антрацит 
без клапана-автомата

516686 антрацит 
517610

темна скеля 
без клапана-автомата

518948 темна скеля 
518798

алюметалік 
без клапана-автомата

516677 алюметалік 
517611

перловий 
без клапана-автомата

520640 перловий 
520755

білий 
без клапана-автомата

516678 білий 
517613

жасмин 
без клапана-автомата

516679 жасмин 
517614

шампань 
без клапана-автомата

516680 шампань 
517615

сірий беж 
без клапана-автомата

517424 сірий беж 
517619

мускат 
без клапана-автомата

521976 мускат 
521709

кава 
без клапана-автомата

516683 кава 
517618

BLANCO ZIA 9
НОВИНКА

SILGRANIT® PuraDur®
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Аксесуари Система для сміття

Дошка для обробки з 
масиву бука

Дошка для обробки з 
білого пластику

Кошик для посуду  
з утримувачами  
з нержавіючої сталі

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

218313 217611 507829 517469

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 190 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

= Отвір підходить для 
встановлення змішувача, 
клапана-автомата та 
додаткових аксесуарів  
(при можливості
їх встановлення)

Комплектація:
відвідна арматура з корзинчатим
вентилем 3 ½’’.

BLANCO LEGRA XL 6 S Рекомендований змішувач 
BLANCO MIDA-S

антрацит 
без клапана-автомата

523326 антрацит 
521455

жасмин 
без клапана-автомата

523329 жасмин 
521458

шампань 
без клапана-автомата

523330 шампань 
521459

кава 
без клапана-автомата

523331 кава 
521461

• Класична форма та сучасна функціональність
• Простора чаша 
• Великий розмір чаші XL для максимального 

комфорту при користуванні
• Мийка оборотна

Актуальний дизайн для сучасної кухні
SILGRANIT®
BLANCO LEGRA XL 6 S НОВИНКА

Аксесуари Система для сміття

Дошка для обробки з 
масиву бука

Дошка для обробки з 
білого пластику

Кошик для посуду  
з утримувачами  
з нержавіючої сталі

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

218313 217611 507829 517469

80 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 190 / 190 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

= Отвір підходить для 
встановлення змішувача, 
клапана-автомата та 
додаткових аксесуарів  
(при можливості
їх встановлення)

Комплектація:
відвідна арматура з двома 
корзинчатими вентилями 3 ½».

BLANCO LEGRA 8 S Рекомендований змішувач 
BLANCO MIDA-S

антрацит 
без клапана-автомата

523163 антрацит 
521455

жасмин 
без клапана-автомата

523166 жасмин 
521458

шампань 
без клапана-автомата

523167 шампань 
521459

кава 
без клапана-автомата

523168 кава 
521461

• Прямолінійні контури підкреслені вузьким 
кантом

• Функціональність та зручність роботи
• Дві просторі чаші для зручної роботи на кухні
• Мийка оборотна

Актуальний дизайн для сучасної кухні
SILGRANIT®
BLANCO LEGRA 8 S НОВИНКА
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У комплекті Аксесуари Система для сміття

Утримувачі ETAGON Багатошарова дошка для 
обробки з ясена

Піддон для сушіння BLANCO SOLON

230700 230734 512471

Комплектація:

700-IF/A: утримувачі ETAGON  
з нержавіючої сталі, відвідна арматура 
InFino® з клапаном-автоматом 3 ½’’.

700-IF и 700-U: утримувачі ETAGON, відвідна 
арматура InFino® з корзинчатим вентилем 
3 ½’’ та переливом, набір кріплення 
(ущільнювач у набір не входить).

BLANCO ETAGON 700-IF/A 700-IF 700-U

Специфікація

Ширина шафи см* 80 см 80 см 80 см Рекомендований змішувач 
AMBIS-S

Глибина чаші 190 мм 190 мм 190 мм

Нержавіюча сталь із 
дзеркальним поліруванням 524274 524272 524270 523119

Монтаж

Нержавіюча сталь із дзеркальним поліруванням
BLANCO ETAGON

Блискуче: трирівнева концепція мийки

• Містка ступінчата мийка з функціональністю 
миючого центра

• Інтегрований виступ створює додатковий 
функціональний рівень

• Інноваційна концепція з 
багатофункціональними утримувачами ETAGON

• Високоякісний прихований перелив 
C-overflow® та відвідна арматура InFino® 
елегантно інтегровані та дуже прості у догляді

• У наявності у трьох варіантах встановлення: 
для монтажу під стільницю, плаский кант IF 
для встановлення в один рівень або зверху 
в стільницю, версія IF/A з майданчиком для 
змішувача

НОВИНКА

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 160 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

Комплектація:
відвідна арматура з  
клапаном-автоматом 3 ½’’.

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact Рекомендований змішувач 
BLANCO NEA-S

нержавіюча сталь 
полірована 
з клапаном-автоматом

523140 хром 
520296

Привабливий дизайн та цікава ціна —
у компактному розмірі

• Широка серія мийок лаконічного дизайну
• Компактний розмір для максимального 

комфорту в обмеженому просторі
• Великий розмір чаші
• Елегантний плаский кант IF як для звичайного 

встановлення, так і для встановлення в один 
рівень зі стільницею

• Мийка оборотна
• Відвідна арматура з клапаном-автоматом 3 ½’’  

у комплекті

нержавіюча сталь полірована НОВИНКАBLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Аксесуари Система для сміття

Кошик для посуду з 
нержавіючої сталі

BLANCO CapFlow 
Декоративний елемент 
для корзинчатого вентиля

BLANCO SELECT 60/2

220573 517666 518723

Можливе встановлення в один рівень зі стільницею.
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Прямі форми та містка чаша.
BLANCO LEMIS.

Класичні і, в той же час, 
лаконічні лінії — це нова серія 
мийок з нержавіючої сталі.  
Дві моделі BLANCO LEMIS 
відрізняє велика, містка чаша, 
яка дозволяє з легкістю мити 
посуд великого розміру. 
Модель BLANCO LEMIS 45 S-IF 
має компактне крило, 

симетричний дизайн якого 
робить мийку оборотною. 
Новинки BLANCO LEMIS легко 
встановити у стільницю зверху. 
Їх форми та тонкий кант IF 
відмінно поєднуються з кухнею 
будь-якого популярного стилю.

BLANCO CapFlow 
517666

Кошик для посуду 
507829

Піддон для сушіння 
230734

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

BLANCO LEMIS 6-IF

BLANCO LEMIS

BLANCO LEMIS 6-IF — практична 
до найменших деталей. Широкий 
майданчик для змішувача для 
розташування кухонного приладдя.

Аксесуари

45 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 190 мм
Комплектація:
відвідна арматура з корзинчатим
вентилем 3 ½“.

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini Рекомендований змішувач 
BLANCO MILA

нержавіюча сталь 
полірована

525115 хром 
524213

Прямі форми та містка чаша

• Сучасні прямолінійні форми
• Максимальний розмір чаші та компактне крило
• Зручний майданчик для змішувача
• Елегантний плаский кант IF для звичайного 

встановлення або встановлення в один рівень 
зі стільницею

• Відвідна арматура з корзинчатим вентилем 3 ½’’

нержавіюча сталь полірована

Можливе встановлення в один рівень зі стільницею.

НОВИНКА
BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 190 мм
Комплектація:
відвідна арматура з корзинчатим
вентилем 3 ½“.

BLANCO LEMIS 6-IF Рекомендований змішувач 
BLANCO MILI

нержавіюча сталь 
полірована

525108 хром 
519413

Прямі форми та містка чаша

• Сучасні прямолінійні форми
• Максимальний розмір чаші
• Просторий майданчик для змішувача
• Елегантний плаский кант IF для звичайного 

встановлення або встановлення в один рівень 
зі стільницею

• Відвідна арматура з корзинчатим вентилем 3 ½’’

нержавіюча сталь полірована

Можливе встановлення в один рівень зі стільницею.

НОВИНКАBLANCO LEMIS 6-IF
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Класична серія чаш — 
тепер з кантом IF.
BLANCO SUPRA-IF та IF/A.

BLANCO SUPRA — серія 
чаш з необмеженими 
можливостями для поєднання.
Серія, що об‘єднувала до цього 
часу тільки чаші для монтажу 
під стільницю, тепер доповнена 
моделями з пласким кантом IF, 
завдяки якому новинки можна 
встановити зверху у стільницю 
або в один рівень зі стільницею.

Моделі BLANCO SUPRA-IF/A 
з майданчиком під змішувач 
дозволяють спростити монтаж, 
для встановлення чаші та 
змішувача потрібно тільки 
один виріз у стільниці.

Моделі BLANCO SUPRA-IF/A
укомплектовані клапаном-автоматом.

Тепер чаші BLANCO SUPRA можна 
встановити у будь-які стільниці.

BLANCO SUPRA 400-IF/A та 400-IF

BLANCO SUPRA 500-IF/A та 500-IF

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A та 340/180-IF

Аксесуари

Універсальні утримувачі 
TOP

Багатофункціональний 
кошик з нержавіючої 
сталі

Піддон для сушіння BLANCO CapFlow 
Декоративний елемент 
для корзинчатого вентиля

235906 223297 230734 517666

Комплектація:
400-IF/A та 500-IF/A: відвідна арматура з 
клапаном-автоматом 3 ½’’ , набір кріплення 
(ущільнювач у набір не входить)
340/180-IF/A: відвідна арматура з 
клапаном-автоматом 3 ½’’ для основної 
чаші та корзинчатим вентилем 3 ½’’ для 
додаткової чаші, набір кріплення 
(ущільнювач у набір не входить)

BLANCO SUPRA 400-IF/A 500-IF/A 340/180-IF/A

Специфікація чаша праворуч

Ширина шафи см* 45 см 60 см 60 см Рекомендований змішувач 
CARENA-S

Глибина чаші 175 мм 175 мм 175/130 мм

нержавіюча сталь  
полірована 523357 523362 523367 520767

• Широка серія чаш для нескінченного набору 
комбінацій

• Ексклюзивні варіанти поєднання основної та 
додаткової чаші, піддону та аксесуарів                       

• Інтегрований майданчик під змішувач
• Елегантний плаский кант IF як для звичайного 

встановлення, так і для встановлення в один 
рівень зі стільницею

• Зручно доповнити практичними аксесуарами

Класична серія чаш
нержавіюча сталь полірована
BLANCO SUPRA-IF/A

Можливе встановлення в один рівень зі стільницею.

НОВИНКА

R60
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Аксесуари

Універсальні утримувачі 
TOP

Багатофункціональний 
кошик з нержавіючої 
сталі

Піддон для сушіння BLANCO CapFlow 
Декоративний елемент 
для корзинчатого вентиля

235906 223297 230734 517666

Комплектація:

400-IF та 500-IF: відвідна арматура з 
корзинчатим вентилем 3 ½’’ , набір 
кріплення (ущільнювач у набір не входить)

340/180-IF: відвідна арматура з двома 
корзинчатими вентилями 3 ½’’ , набір 
кріплення (ущільнювач у набір не входить)

BLANCO SUPRA 400-IF 500-IF 340/180-IF

Специфікація чаша праворуч

Ширина шафи см* 45 см 60 см 60 см Рекомендований змішувач 
MIDA

Глибина чаші 175 мм 175 мм 175/130 мм

нержавіюча сталь  
полірована 523356 523361 523366 524212

• Широка серія чаш для нескінченного набору 
комбінацій

• Ексклюзивні варіанти поєднання основної та 
додаткової чаші, піддону та аксесуарів                         

• Елегантний плаский кант IF як для звичайного 
встановлення, так і для встановлення в один 
рівень зі стільницею

• Зручно доповнити практичними аксесуарами

Класична серія чаш
нержавіюча сталь полірована
BLANCO SUPRA-IF

Можливе встановлення в один рівень зі стільницею.

R60

Аксесуари Система для сміття

Універсальні утримувачі 
TOP

Багатофункціональний 
кошик з нержавіючої 
сталі

Піддон для сушіння BLANCO CapFlow 
Декоративний елемент 
для корзинчатого вентиля

BLANCO SELECT 60/2

235906 223297 230734 517666 518723

• Широка серія чаш для нескінченного набору 
комбінацій

• Ексклюзивні варіанти поєднання основної та 
додаткової чаші, піддону та аксесуарів                         

• Оптимальне розташування зливу та переливу
• Зручно доповнити практичними аксесуарами

Класична серія чаш
нержавіюча сталь полірована
BLANCO SUPRA-U НОВИНКА

R60

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 175/130 мм 
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

Комплектація:
відвідна арматура з клапаном-
автоматом 3 ½’’ для основної чаші 
(потрібно додатковий отвір Ø14 мм у 
стільниці) та корзинчатим вентилем 
3 ½’’ для додаткової чаші, набір 
кріплення.

BLANCO SUPRA 340/180-U чаша ліворуч чаша праворуч Рекомендований змішувач 
BLANCO CARENA-S

нержавіюча сталь  
полірована 
з клапаном-автоматом

525217 525215 хром 
520767

Аксесуари Система для сміття

Універсальні утримувачі 
TOP

Багатофункціональний 
кошик з нержавіючої 
сталі

Піддон для сушіння BLANCO CapFlow 
Декоративний елемент для 
корзинчатого вентиля

BLANCO SELECT 60/2

235906 223297 230734 517666 518723

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 175/130 мм 
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

Комплектація:
відвідна арматура з двома 
корзинчатими вентилями 3 ½’’ , набір 
кріплення.

BLANCO SUPRA 340/180-U чаша ліворуч чаша праворуч Рекомендований змішувач 
BLANCO CARENA-S

нержавіюча сталь 
полірована 
без клапана-автомата

525216 525214 хром 
520767

НОВИНКА
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Блискуче: 
трирівнева концепція мийки.
BLANCO ETAGON тепер і в кераміці.

BLANCO ETAGON змінює все. Тепер усю роботу 
по підготуванню продуктів можна перенести 
на мийку. Унікальна серія з трирівневою 
концепцією доповнилася мийками з кераміки.

Нові функції мийки потішать любителів готувати:
• Просто геніально: паралельна робота на трьох 

рівнях
• Економія часу: роботи плавно перетікають  

одна в одну
• Зовнішній вигляд: більше порядку у зоні мийки.

Миття, обсушування, нарізка - все ергономічно  

та компактно.

Два види монтажу: звичайний зверху у стільницю  

та під стільницю.

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 200 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

Комплектація:
утримувачі ETAGON з нержавіючої 
сталі, відвідна арматура InFino® з 
клапаном-автоматом 3 ½’’. 

BLANCO ETAGON 6 Рекомендований змішувач 
BLANCO LINUS-S

чорний 
з клапаном-автоматом

525162 чорний 
516708

базальт 
з клапаном-автоматом

525161 базальт 
517643

глянсовий білий 
з клапаном-автоматом

525156 глянсовий білий 
516710

глянсовий магнолія 
з клапаном-автоматом

525157 глянсовий магнолія 
519750

BLANCO ETAGON 6
кераміка PuraPlus®
Блискуче: трирівнева концепція мийки

• Містка ступінчата мийка з функціональністю 
миючого центра

• Інтегрований виступ створює додатковий 
функціональний рівень

• Інноваційна концепція з 
багатофункціональними утримувачами ETAGON

• Високоякісний прихований перелив C-overflow® 
та відвідна арматура InFino® елегантно 
інтегровані та дуже прості у догляді

• Ідеально поєднується з високоякісними 
стільницями

У комплекті Аксесуари Система для сміття

Утримувачі ETAGON Багатошарова дошка для 
обробки з бука

Багатофункціональний 
коландер з нержавіючої 
сталі

BLANCO SELECT 60/4 Orga

234701 226189 520783

НОВИНКА
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BLANCO ETAGON 500-U
кераміка PuraPlus®
Блискуче: трирівнева концепція мийки

• Містка ступінчата мийка з функціональністю 
миючого центра

• Інтегрований виступ створює додатковий 
функціональний рівень

• Інноваційна концепція з 
багатофункціональними утримувачами ETAGON

• Високоякісний прихований перелив C-overflow® 
та відвідна арматура InFino® елегантно 
інтегровані та дуже прості у догляді

• Ідеально поєднується з високоякісними 
стільницями

60 Ширина 
шафи см*

Глибина чаші: 200 мм
*Враховувати ширину канта біля стіни у 
разі встановлення мийки поблизу стіни 
або пенала.

Комплектація:
утримувачі ETAGON з нержавіючої 
сталі, відвідна арматура InFino® з
корзинчатим вентилем 3 ½’’.

BLANCO ETAGON 500-U Рекомендований змішувач 
BLANCO LINUS-S

чорний 
з клапаном-автоматом

525155 чорний 
516708

базальт 
з клапаном-автоматом

525154 базальт 
517643

глянсовий білий 
з клапаном-автоматом

525149 глянсовий білий 
516710

глянсовий магнолія 
з клапаном-автоматом

525150 глянсовий магнолія 
519750

У комплекті Аксесуари Система для сміття

Утримувачі ETAGON Багатошарова дошка для 
обробки з бука

Дошка для обробки з 
безпечного скла

Багатофункціональний 
коландер з нержавіючої 
сталі

BLANCO SELECT 60/4 Orga

514544 227699 226189 520783

нержавіюча сталь Durinox®

Аксесуари

Універсальні утримувачі 
TOP

Піддон з нержавіючої 
сталі

Дошка для обробки з 
масива горіху

Дошка для обробки з 
білого безпечного скла

235906 223067 223074 225333

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox 500-IF/A Durinox 700-IF/A Durinox

Специфікація

Ширина шафи см* 45 см 60 см 80 см Рекомендований 
змішувач 

BLANCO PANERA-S

Глибина чаші 175 мм 175 мм 185 мм

нержавіюча сталь Durinox® 523392 523393 523394 521547

• Мінімальний радіус заокруглення чаші — 10 мм
• Стильні та елегантні чаші
• Оксамитово-матова поверхня з однорідною 

структурою та приємною теплотою на дотик
• Висока стійкість до подряпин
• З переливом C-overflow® у матеріалі Durinox®
• Відвідна арматура InFino® з пласкою інтуїтивною 

системою керування PushControl™
• Плаский кант IF для звичайного встановлення, 

або для встановлення в один рівень зі 
стільницею

Єдність дизайну та функціональності

BLANCO CLARON-IF/A 
з майданчиком під змішувач

НОВИНКА

Клапан-автомат з системою керуваня PushControl™ входить до комплектації

Додаткові отвори у майданчику для встановлення змішувача для всіх моделей з кантом IF можуть бути зроблені за індивідуальним запитом.
*Враховувати ширину канта біля стіни у разі встановлення мийки поблизу стіни або пенала.

Комплектація:

відвідна арматура InFino® з переливом 
та клапаном-автоматом 3 ½“ з системою 
керування PushControl™, набір кріплення 
(ущільнювач у набір не входить).

НОВИНКА
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нержавіюча сталь Durinox®

Клапан-автомат не входить до комплектації

*Враховувати ширину канта біля стіни у разі встановлення мийки поблизу стіни або пенала.

Комплектація:

відвідна арматура InFino® з переливом 
та корзинчатим вентилем 3 ½“, набір 
кріплення (ущільнювач у набір не 
входить).

• Мінімальний радіус заокруглення чаші — 10 мм
• Стильні та елегантні чаші
• Оксамитово-матова поверхня з однорідною 

структурою та приємною теплотою на дотик
• Висока стійкість до подряпин
• З переливом C-overflow® у матеріалі Durinox®
• Відвідна арматура InFino® вишукано інтегрована 

та дуже проста у догляді
• Плаский кант IF для звичайного встановлення, 

або для встановлення в один рівень зі 
стільницею

Єдність дизайну та функціональності

Аксесуари

Універсальні утримувачі 
TOP

Піддон з нержавіючої 
сталі

Дошка для обробки з 
масива горіху

Дошка для обробки з 
білого безпечного скла

235906 223067 223074 225333

BLANCO CLARON 340-IF Durinox 400-IF Durinox 500-IF Durinox 700-IF Durinox

Специфікація

Ширина шафи см* 40 см 45 см 60 см 80 см Рекомендований змішувач 
BLANCO LINEE-S

Глибина чаші 175 мм 175 мм 175 мм 185 мм

нержавіюча сталь Durinox® 523388 523389 523390 523391 517593

BLANCO CLARON-IF 
без майданчика під змішувач

НОВИНКА

Клапан-автомат не входить до комплектації

*Враховувати ширину канта біля стіни у разі встановлення мийки поблизу стіни або пенала.

Комплектація:

відвідна арматура InFino® з переливом 
та корзинчатим вентилем 3 ½“, набір 
кріплення (ущільнювач у набір не 
входить).

• Мінімальний радіус заокруглення чаші — 10 мм
• Стильні та елегантні чаші
• Оксамитово-матова поверхня з однорідною 

структурою та приємною теплотою на дотик
• Висока стійкість до подряпин
• З переливом C-overflow® у матеріалі Durinox®
• Відвідна арматура InFino® вишукано інтегрована 

та дуже проста у догляді
• Широкі можливості поєднання з додатковими 

аксесуарами

Єдність дизайну та функціональності

BLANCO CLARON-U

Аксесуари

Універсальні утримувачі 
TOP

Піддон з нержавіючої 
сталі

Дошка для обробки з 
масива горіху

Дошка для обробки з 
білого безпечного скла

235906 223067 223074 225333

BLANCO CLARON 340-U Durinox 400-U Durinox 500-U Durinox 700-U Durinox

Специфікація

Ширина шафи см* 40 см 45 см 60 см 80 см Рекомендований змішувач 
BLANCO LINEE-S

Глибина чаші 175 мм 175 мм 175 мм 185 мм

нержавіюча сталь Durinox® 523384 523385 523386 523387 517593

НОВИНКА

нержавіюча сталь Durinox®
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Фільтрована вода. 
Кращий смак. 
Ідеальне рішення.
Змішувач BLANCO FONTAS-S II  
з підключенням фільтра.

Окреме керування подачею звичайної та фільтрованої 
води.

Фільтрована та нефільтрована вода повністю відокремлені  
та подаються з різних виливів.

BLANCO FONTAS-S II з подкоюченням фільтра та висувним 
виливом забезпечує ще більший комфорт.

Чиста вода без домішок. Компанія BLANCO 
представляє перший у світі змішувач для підключення 
фільтра з висувним виливом. Функції змішувача з 
найбільшим попитом тепер доступні в одній унікальній 
пропозиції BLANCO FONTAS-S II.

Як і у всіх змішувачів BLANCO для підключення фільтра 
у новинці передбачено два окремих важеля для 
керування подачею питної та водопровідної води: для 
холодної та гарячої — праворуч, для фільтрованої 
— ліворуч. У новому змішувачі, як і у попередніх 
версіях, питна та водопровідна вода подаються з 
різних шлангів та виводяться через різні виливи, 
забезпечуючи гігієнічність. 

BLANCO FONTAS-S II надає максимальний комфорт 
на кухні. Абсолютна інновація: висувний вилив у 
змішувачі з підключенням фільтра. Новинку зручно 
використовувати, наприклад, для наповнення 
кавомашини або чайника. Зручність висувного виливу 
для водопровідної води вже знайома і затребувана 
мільйонами покупців — з його допомогою можна 
акуратно помити габаритний посуд і набагато 
зручніше приводити у порядок мийку.

Новинка доступна з різними видами поверхонь: 
хромована, нержавіюча сталь UltraResist та в кольорах 
матеріалу SILGRANIT.

BLANCO FONTAS-S II, 
металеві  поверхні

BLANCO FONTAS-S II, 
кольори SILGRANIT

SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II

Унікальний змішувач 3 в 1
металеві  поверхні, кольори SILGRANIT®

• Зручний змішувач 3-в-1: фільтрована і звичайна 
вода з висувного виливу

• Окреме керування: важіль для холодної та гарячої 
води — праворуч, важіль для фільтрованої води — 
ліворуч

• Гігієнічний: окремий вилив з додатковим носиком 
для фільтрованої води — немає змішування з 
водопровідною водою

• Компактність і практичність: зі змішувачем 3-в-1 
не треба робити додатковий отвір для подачі 
фільтрованої води

• Чудове поєднання змішувачів  
з мийками та чашами BLANCO

Додаткові аксесуари

- Кут поворота виливу 180°
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Шланг висувного виливу у нейлоновому обплетенні
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною 450 мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення нальоту від води
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача
- Зворотний клапан, що запобігає поверненню води відповідно до EN 1717

Фільтр механічних забруднень

128434

НОВИНКА

BLANCO 
FONTAS-S II металеві поверхні кольори SILGRANIT® кольори SILGRANIT®

хром
525198

антрацит
525200

жасмин
525202

нержавіюча сталь 
UltraResist
525199

темна скеля
525207

шампань
525203

алюметалік
525201

сірий беж
525206

перловий
525208

мускат
525209

білий
525204

кава
525205



Зм
іш

ув
ач

і Зм
іш

увачі

32 33

INDIVIDUAL

BLANCO VIU-S

Яскраво, як життя
металева поверхня

• Сучасний компактний змішувач з гнучким 
виливом

• Змінний кольоровий шланг виливу для 
гармонійного поєднання з аксесуарами  
мийки SITY

• Зручна та надійна фіксація виливу
• Розташований збоку важіль керування 

встановлений на старт з холодної води для 
більшої енергоефективності

• Приємний та виразний струмінь води

BLANCO VIU-S

хром
524813

Змішувач з чотирма 
кольоровими 
змінними виливами: 
ківі, апельсин, лимон 
та лава (попередньо 
встановлений колір)

Додаткові аксесуари

- У комплекті чотири кольорових змінних шланга: ківі, апельсин, лимон  
та лава (попередньо встановлений колір)

- Кут поворота виливу 360°
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною 450 мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення нальоту від води
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача
- Зворотний клапан, що запобігає поверненню води відповідно до EN 1717

Фільтр механічних забруднень

128434

НОВИНКА

Заміна зйомного шланга змішувача BLANCO VIU-S.

Витягніть кольоровий шланг з паза на 
носику виливу, зсунувши до основи виливу.

Викрутить носик виливу. Зніміть кольоровий зйомний шланг.

Надягніть шланг бажаного кольору на
внутрішній шланг виливу.

Прикрутіть носик виливу. Встановіть кольоровий шланг у паз на 
носику виливу.

MODERN

BLANCO RODALIS

Виразність форм
металева поверхня

• Прямолінійний дизайн для лаконічної кухні
• Виразні форми виливу та бічного важеля
• Високий вилив дозволяє наповнювати високий 

посуд та вази, полегшує роботу за мийкою
• Вилив, що обертається на 360° збільшує 

функціональність

BLANCO RODALIS

хром
523125

Додаткові аксесуари

- Змішувач з одним важелем
- Вилив, що обертається
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною 450 мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення нальоту від води
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача
- Сертифікат DVGW

Фільтр механічних забруднень

128434
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BLANCO KANO-S

Універсальний змішувач
кольори SILGRANIT®

• Витончений змішувач з естетичним дизайном
• Висувний вилив
• Пасує до невеликих за розміром мийок
• Чудове поєднання кольорів змішувачів 

та мийок з матеріалу SILGRANIT®

Додаткові аксесуари

- Кут поворота виливу 120°
- Шланг висувного виливу у нейлоновому обплетенні
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною 350 мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення нальоту від води
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача
- Зворотний клапан, що запобігає поверненню води відповідно до EN 1717

Фільтр механічних забруднень

128434

НОВИНКА

MODERN MODERN

BLANCO KANO

Універсальний змішувач
кольори SILGRANIT®

• Витончений змішувач з естетичним дизайном
• Кут поворота виливу 360°
• Пасує до невеликих за розміром мийок
• Чудове поєднання кольорів змішувачів  

та мийок з матеріалу SILGRANIT®

Додаткові аксесуари

- Змішувач з одним важелем
- Вращающийся на 360° излив
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною 350 мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення нальоту від води
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача

Фільтр механічних забруднень

128434

НОВИНКА

BLANCO KANO-S

хром / антрацит
525038

хром / жасмин
525041

хром / темна скеля
525044

хром / шампань
525046

хром / алюметалік
525039

хром / сірий беж
525042

хром / перловий
525045

хром / мускат
525047

хром / білий
525040

хром / кава
525043

BLANCO KANO

хром / антрацит
525028

хром / жасмин
525031

хром / темна скеля
525034

хром / шампань
525036

хром / алюметалік
525029

хром / сірий беж
525032

хром / перловий
525035

хром / мускат
525037

хром / білий
525030

хром / кава
525033
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BLANCO AMBIS

нержавіюча сталь - Змішувач з одним важелем
- Вилив, що обертається
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною 450 
мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення 
нальоту від води
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості 
змішувача

523118

BLANCO AMBIS
металева поверхня
Яскравий та елегантний дизайн

• Бездоганна конструкція з нержавіючої сталі, 
матова обробка

• Змішувач для лаконічної кухні
• Високий вилив для легкого наповнення 

каструль та ваз 
• Також доступна модель з висувним виливом та 

зміною режиму струмінь/душ

MODERN

BLANCO AMBIS-S

нержавіюча сталь - Змішувач з одним важелем
- Кут поворота виливу 130°
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Шланг висувного виливу у нейлоновому обплетенні
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною 450 
мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення 
нальоту від води
- Зворотний клапан, що запобігає поверненню води 
відповідно до EN 1717
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача

523119

металева поверхня
Яскравий та елегантний дизайн

• Бездоганна конструкція з нержавіючої сталі, 
матова обробка

• Змішувач для лаконічної кухні
• Високий вилив для легкого наповнення 

каструль та ваз 
• Висувний вилив з можливістю вибору режиму 

струмінь/душ натисненням однієї кнопки

BLANCO AMBIS-S НОВИНКА

НОВИНКА

MODERN MODERN

BLANCO LANORA

нержавіюча сталь - Змішувач з одним важелем
- Вилив, що обертається
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною  
450 мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення 
нальоту від води
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача

523122

BLANCO LANORA
металева поверхня
Яскравий та елегантний дизайн

• Бездоганна конструкція з нержавіючої сталі, 
матова обробка

• Змішувач для лаконічної кухні
• Високий вигнутий вилив для легкого 

наповнення каструль та ваз
• Більше свободи руху зі встановленням 

поруч зі стіною завдяки важелю керування у 
вертикальній нейтральній позиції

• Енергозбереження: базова настройка важеля 
керування на холодний старт

• Також доступна модель  
з висувним виливом

MODERN

BLANCO LANORA-S

нержавіюча сталь - Змішувач з одним важелем
- Кут поворота виливу 190°
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Шланг висувного виливу у нейлоновому обплетенні
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною  
450 мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення 
нальоту від води
- Зворотний клапан, що запобігає поверненню води 
відповідно до EN 1717
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача

523123

металева поверхня
Яскравий та елегантний дизайн

• Бездоганна конструкція з нержавіючої сталі, 
матова обробка

• Змішувач для лаконічної кухні
• Висувний вилив
• Високий вигнутий вилив для легкого 

наповнення каструль та ваз
• Більше свободи руху зі встановленням 

поруч зі стіною завдяки важелю керування у 
вертикальній нейтральній позиції

• Енергозбереження: базова настройка важеля 
керування на холодний старт

BLANCO LANORA-S НОВИНКА

НОВИНКА
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BLANCO CANDOR

нержавіюча сталь - Змішувач з одним важелем
- Вилив, що обертається
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною  
450 мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення 
нальоту від води
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача

523120

BLANCO CANDOR
металева поверхня
Яскравий та елегантний дизайн

• Бездоганна конструкція з нержавіючої сталі, 
матова обробка

• Змішувач для лаконічної кухні
• Високий вигнутий вилив для легкого 

наповнення каструль та ваз
• Більше свободи руху зі встановленням 

поруч зі стіною завдяки важелю керування у 
вертикальній нейтральній позиції

• Енергозбереження: базова настройка важеля 
керування на холодний старт

• Також доступна модель  
з висувним виливом

MODERN

BLANCO 
CANDOR-S

нержавіюча сталь - Змішувач з одним важелем
- Кут поворота виливу 190°
- Потрібен отвір під змішувач Ø 35 мм
- Шланг висувного виливу у нейлоновому обплетенні
- Керамічний дисковий картридж
- Легке підключення гнучкими шлангами довжиною  
450 мм з гайкою 3/8“
- Запатентований розсікач, що зменшує відкладення 
нальоту від води
- Зворотний клапан, що запобігає поверненню води 
відповідно до EN 1717
- Стабілізуюча пластина для збільшення стійкості змішувача

523121

металева поверхня
Яскравий та елегантний дизайн

• Бездоганна конструкція з нержавіючої сталі, 
матова обробка

• Змішувач для лаконічної кухні
• Високий вигнутий вилив для легкого 

наповнення каструль та ваз
• Прихований висувний вилив
• Більше свободи руху зі встановленням 

поруч зі стіною завдяки важелю керування у 
вертикальній нейтральній позиції

• Енергозбереження: базова настройка  
важеля керування на холодний старт

BLANCO CANDOR-S НОВИНКА

НОВИНКА

MODERN BLANCO SELECT Compact 60/2
Нове покоління систем для сміття та систем 
зберігання BLANCO SELECT

• Сучасний, гармонійний та функціональний 
дизайн

• Гігієнічний кант з ухилом всередину відра 
завжди залишається чистим

• Усі елементи системи легко очистити
• Зйомна високоякісна закриваюча пластина
• Ручка, інтегрована у кант відра, може бути 

утримувачем для сміттєвих пакетів

BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Compact 60/2 523020

60 Ширина 
шафи см*

34 л

Аксесуари

BLANCO SELECT Clip BLANCO MOVEX Елемент 
для відкривання висувної 
шафи

521300 519357

Комплектація:

рама з пофарбованої сталі, що 
гальванізується з висувним механізмом, 
пластикові відра, кріплення.

Порада по встановленню BLANCO SELECT
Висота системи SELECT - 361 мм, глибина системи 400 мм, мінімально можлива глибина шафи для встановлення - 450 мм.
Зауваження:
• При монтажі системи додаткові отвори у фасаді не потрібні. Зверніть увагу на місце розташування ручки для відкривання.
• Також можливе встановлення у шафу з тонкими фасадами з рамкою, мінімальна ширина рамки 40 мм.
• При плануванні кухні враховуйте висоту системи для сміття і глибину мийки для зручного розміщення у шафі.

НОВИНКА



Facebook.com/BlancoUkraine

www.blanco.ua
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BLANCO в Інтернеті та соціальних мережах

BLANCO Дизайн-консультант

Конструктор BLANCO

Ласкаво просимо на наш сайт www.blanco.ua!
Скористайтеся нашими онлайн-сервісами Дизайн-консультант та 
Конструктор BLANCO. Вони розроблені спеціально для того, щоб 
допомогти вам зробити правильний вибір мийки та змішувача.

Дизайн-консультант — простий спосіб обрати поєднання стільниці 
та мийки BLANCO. Програма містить велику кількість прикладів сучасних 
стільниць, всі кольори мийок BLANCO з широкої палітри сучасних кольорів 
SILGRANIT і вишуканих кольорів кераміки та може запропонувати свої 
рекомендації щодо їх комбінування. Усі представлені кольори на сайті 
максимально наближені до оригінальних.

Конструктор BLANCO допоможе вам обрати свою власну комбінацію 
мийки та змішувача для миючого центру.  
У вашому розпорядженні моделі з основного асортименту BLANCO. За 
допомогою цієї програми Ви можете обрати форму та колір майбутнього 
миючого центру відповідно до ваших уподобань та дизайну кухні.


