
Моделі з видимою фронтальною стороною.
Пропозиція BLANCO для кухонь у стилі сучасний кантрі.
www.blanco.ua

https://www.blanco.com/ua/ua/home.html
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Досвід та сучасний погляд.
Готові рішення BLANCO. 

Ранок, запах булочок та теплого молока заповнює кухню. 
Знайоме багатьом. Пізніше приготування сімейного обіду, 
тарілки та багато посуду, який потрібно перемити. Зручно 
притулившись до великої злегка виступаючої сторони мийки, 
бабуся відмивала каструлі від супу та деки в глибокій великій 
чаші. Це було звичайною справою. Приємна ностальгія по 
мийці у стилі кантрі.

 

Нові тенденції у поєднанні з традиціями дозволили об’єднати 
елегантний дизайн та чарівність стилю кантрі. Мийки з 
видимою фронтальною стороною у матеріалі SILGRANIT, 
нержавіючій сталі або кераміці - сучасне кухонне рішення 
для найрізноманітніших потреб та планувань кухні.

Зміст.
BLANCO VINTERA з матеріалу SILGRANIT Сторінка 4

BLANCO VILLAE із кераміки Сторінка 6

BLANCO PANOR із кераміки Сторінка 7

BLANCO CRONOS із нержавіючої сталі Сторінка 8
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Мийки з видимою фронтальною стороною. 
Ексклюзивні моделі у всіх матеріалах BLANCO.

У пошуках зони комфорту. 

Усе частіше втікаючи від повсякдення, ми шукаємо місце, де 
можна розслабитися та відчути себе вдома, де ми можемо 
відпочити у колі сім’ї та друзів. Це прагнення до тихого життя 
знаходить відображення і в дизайні.

Основною темою популярного стилю «сучасний кантрі» стало 
повернення до знайомих традиційних форм, а також до 
приємних натуральних матеріалів.
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BLANCO VINTERA XL 9
Переусвідомлення класичного дизайну.

Новий рецепт хорошої страви. 

Багато рецептів можна поліпшити, додавши трохи нових 

інгредієнтів. Це справедливо і для дизайну кухні. Компанія BLANCO 

представляє мийку VINTERA XL 9 - найкраще рішення для кухні 

у вінтажному стилі. Ця мийка пасує до кухонь, на яких не тільки 

готують, а й люблять збиратися всією сім’єю.

BLANCO VINTERA XL 9 оновлює кухню, вона буде визначальним 

елементом у дизайні інтер’єру.

Більше простору. 

Простора чаша BLANCO VINTERA XL 9 дозволяє працювати за

мийкою комфортно не тільки одному. Чаша може бути ідеальним 

місцем для просушування великого посуду після миття: сковорідок, 

каструль або дек.

Завдяки своїм розмірам BLANCO VINTERA XL 9 надає

відчуття заміського будинку будь-якому інтер’єру. Мийка стає центром 

всієї кухні − місця, де зустрічається вся сім’я, передаючи старі або 

вигадуючи нові сімейні рецепти.
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BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT®   

90 см 
шафа шириною

Зовнішні розміри: 896 х 510 мм 
Глибина чаші: 220 мм

 

Специфікація Аксесуари

чорний новинка 526 110

антрацит 526 101

темна скеля 526 102

алюметалік 526 103 Решітка
234 795

перловий 526 104

білий 526 105

жасмин 526 106

сірий беж 526 107

кава 526 108

стиль «бетон» 526 109

Поєднання вінтажного стилю та 
витонченого дизайну стане головним 
елементом сучасного стилю кантрі.

Сучасна інтерпретація 

класики. Мийка BLANCO 

VINTERA XL 9 надає будь-якій 

кухні стиль заміського будинку. 

Класична форма з видимою 

фронтальною стороною була 

переосмислена відповідно до 

тенденцій сучасного дизайну та 

виконана у матеріалі SILGRANIT. 

Простий, але елегантний акцент 

для високоякісних кухонь у 

сучасному стилі кантрі.  

Оберіть відповідний колір та

відповідний змішувач, щоб 

зробити кухню улюбленим 

місцем для вашої сім’ї.  

VINTERA XL 9 пропонує 

достатньо місця для всієї сім’ї та 

для виникнення нових сімейних 

традицій.

Мийку BLANCO VINTERA XL 9 можна встановити як під стільницю, 

так і в один рівень зі стільницею.

Видима фронтальна сторона мийки 
додає відчуття заміського будинку в 
сучасну кухню.

У центрі сучасних сімейних 
традицій.
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Два варіанти виконання: одна 
велика чаша або дві симетричні 
чаші.

Природні форми та матеріал. 

Класична та по сучасному 

лаконічна мийка з глянсової 

кераміки, BLANCO VILLAE додає 

особливе тепло інтер’єру кухні. 

Модель з двома чашами має 

оригінальний майданчик під 

змішувач.
Моделі доступні у кольорі 
глянсовий білий.

Традиційна мийка у стилі кантрі 
для сучасних будинків та квартир.

BLANCO VILLAE Single 
кераміка  

80 см 
шафа шириною

Зовнішні розміри: 794 х 449 мм 
Глибина чаші: 196 мм

 

Специфікація

глянсовий білий 525 163

BLANCO VILLAE Double 
кераміка  

80 см 
шафа шириною

Зовнішні розміри: 794 х 449 мм 
Глибина чаші: 195 / 195 мм

 

Специфікація

глянсовий білий 525 164

BLANCO VILLAE
Сучасний погляд на стиль кантрі.
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Моделі BLANCO PANOR мають один 
або два отвори на майданчику для 
встановлення змішувача.

Прихильність класиці у 

всьому. Перевірена часом 

модель BLANCO з кераміки 

не втрачає своєї актуальності. 

BLANCO PANOR відмінно 

підходить тим, хто прагне  

до неповторного інтер’єру  

в найменших деталях.
Класичний дизайн чудово 
доповнить кухню виконану в стилі 
кантрі.

BLANCO PANOR 60
Стиль та традиції.

BLANCO PANOR 60 
кераміка  

60 см 
шафа шириною

Зовнішні розміри: 600 х 630 мм 
Глибина чаші: 190 мм

 

Специфікація один отвір два отвори

глянсовий білий 514 486 514 501

Дизайн моделі повертає нас 

у світ, коли ремесло було як 

мистецтво.

Примітка:
Використовувати тільки для встановлення біля стіни: задня частина мийки не покрита 
глазур’ю.
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BLANCO CRONOS
Яскравий. Витончений. Стильний.

BLANCO CRONOS – це елемент традиційного стилю кантрі у 

сучасній інтерпретації. BLANCO CRONOS є частиною колекції 

STEELART, яка пропонує найбільш інноваційні рішення з 

нержавіючої сталі. Фронтальна сторона мийки у матовому 

поліруванні привертає погляди та ідеально поєднується із 

кухонними приладами на вашій кухні.  

Характерний дизайн BLANCO CRONOS буде ідеальним, як для 

просторих міських квартир, так і для сучасних заміських будинків.
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Ідеально поєднується з виконанням 
кухні у нержавіючій сталі.

Висота видимої фронтальної 
сторони може бути обрана 
індивідуально.

В інтегрованій просторій чаші 
BLANCO CLARON XL достатньо 
місця для розташування посуду 
великих розмірів.

BLANCO CRONOS
Ексклюзивний акцент із нержавіючої сталі.

Примітка:
Висота фронтальної сторони: 200 мм
Висота фронтальної сторони може бути змінена індивідуально за додаткову плату, 
мінімальна висота - 201 мм, максимальна висота - 291 мм.
Будь ласка, зверніть увагу на вирізи при встановленні. Фронтальна сторона глибиною 51 мм 
знаходитиметься тільки спереду мийки CRONOS, інші сторони мийки не закриті.

BLANCO CRONOS XL 8-IF 
нержавіюча сталь  

80 см 
шафа шириною

Зовнішні розміри: 795 х 468 мм 
Глибина чаші: 190 мм

 

Специфікація

нержавіюча сталь 523 381

Аксесуари

Утримувачі TOP
235 906

Дошка для обробки
223 074
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BLANCO SORA
металеві поверхні  

З підключенням фільтра
Висота: 275 мм 
Довжина виливу: 236 мм

металева поверхня

xром 520 834

полірована латунь 520 835

Прекрасний вибір поверхонь 
змішувачів: яскравий хром, 
класична латунь або стриманий 
манган.

Обираючи класичні форми, не 
відмовляйтеся від сучасних функцій. 
Змішувач BLANCO SORA має 
функцію підключення фільтра.

Змішувачі  
у класичному стилі.

BLANCO TRADON
металеві поверхні

Висота: 273 мм 
Довжина виливу: 236 мм

металева поверхня

xром 515 990

полірована латунь 520 787

BLANCO LIVIA-S
металеві поверхні

З висувним виливом
Висота: 360 мм 
Довжина виливу: 208 мм

металева поверхня

xром 521 288

полірована латунь 521 289

манган 521 290

BLANCO LIVIA
металеві поверхні

Дозатор миючого засобу
Висота: 101 мм 
Довжина виливу: 115 мм 
Ємність: 500 мл

металева поверхня

xром 521 291

полірована латунь 521 292

манган 521 293

BLANCO LIVIA
металеві поверхні

Ручка керування клапаном-автоматом
Висота: 56 мм

металева поверхня

xром 521 294

полірована латунь 521 295

манган 521 296
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BLANCOCULINA-S
металеві поверхні

Висота: 545 мм 
Довжина виливу: 222 мм

 

металева поверхня

xром 517 597

поверхня «нержавіюча сталь» 517 598

BLANCO CATRIS-S Flexo
металеві поверхні

Висота: 475 мм 
Довжина виливу: 187 мм

металева поверхня

xром 525 791

нержавіюча сталь UltraResist 525 792

чорний матовий 525 793

Високий змішувач 
BLANCOCULINA-S підходить для 
острівних рішень.

Напівпрофесійні моделі 

змішувачів з високим виливом 

якнайкраще підходять для 

мийок з видимою фронтальною 

стороною у сучасному дизайні, 

таких як BLANCO VINTERA та 

BLANCO CRONOS.  

Гнучкий вилив цих змішувачів 

дозволяє використовувати 

Ексклюзивний колір змішувача 
BLANCO CATRIS-S Flexo: чорний 
матовий.

Напівпрофесійні
змішувачі.

увесь кут повороту за мийкою, 

завдяки чому ще легше мити 

посуд великих розмірів. 

Виконання змішувачів у різних 

кольорах дозволяє легко 

поєднувати їх як з обраною 

вами мийкою, так і з дизайном 

вашої кухні.
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Прайс-лист.

BLANCO VINTERA XL 9-UF SILGRANIT®  24 920 ₴ 

BLANCO VINTERA XL 9-UF SILGRANIT® стиль «бетон» 28 380 ₴ 

BLANCO CRONOS XL 8-IF нержавіюча сталь  48 480 ₴ 

BLANCO VILLAE Single кераміка  17 490 ₴ 

BLANCO VILLAE Double кераміка  18 480 ₴ 

BLANCO PANOR 60 кераміка, з одним отвором  15 020 ₴ 

BLANCO PANOR 60 кераміка, з двома отворами 15 020 ₴ 

234 795 Універсальна решітка
нержавіюча сталь, пластик  
251,5 х 384 мм

2 510 ₴

235 906 Утримувачі TOP
нержавіюча сталь, пластик 
416 х 60 мм

2 740 ₴

223 074 Дошка для обробки
масив горіха  
420 x 362 мм

 8 450 ₴ 

BLANCO LIVIA-S хром 11 350 ₴  

BLANCO LIVIA-S полірована латунь 13 130 ₴  

BLANCO LIVIA-S манган 19 340 ₴  

BLANCO LIVIA Дозатор миючого засобу хром 3 530 ₴  

BLANCO LIVIA Дозатор миючого засобу полірована латунь 4 220 ₴  

BLANCO LIVIA Дозатор миючого засобу манган 5 540 ₴  

BLANCO LIVIA Ручка керування клапаном-автоматом хром 1 550 ₴  

BLANCO LIVIA Ручка керування клапаном-автоматом полірована латунь 2 150 ₴  

BLANCO LIVIA Ручка керування клапаном-автоматом манган 2 810 ₴  

BLANCO SORA хром 6 930 ₴  

BLANCO SORA полірована латунь 8 120 ₴  

BLANCO TRADON хром 6 270 ₴  

BLANCO TRADON полірована латунь 7 160 ₴  

BLANCOCULINA-S xром  18 320 ₴ 

BLANCOCULINA-S поверхня «нержавіюча сталь»  21 250 ₴ 

BLANCO CATRIS-S Flexo xром  11 020 ₴ 

BLANCO CATRIS-S Flexo нержавіюча сталь UltraResist  12 280 ₴ 

BLANCO CATRIS-S Flexo чорний матовий  12 340 ₴ 



blanco.ua

БЛАНКО УКРАЇНА
Новозабарська б. 2/6 оф. 415

04074 Київ
Україна

https://www.blanco.com/ua/ua/home.html
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