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Monitasoinen allas:
allaskokonaisuus, joka valtaa markkinoita.

Tämä nerokas ja käytännöllinen allaskokonaisuus 

määrittää uudet standardit nykyaikaiselle keittiölle.

BLANCO ETAGON -monitasoaltaan myötä BLANCO on 

jälleen onnistunut viemään altaan toiminnallisuuden uudelle 

tasolle tehden siitä laadun edelläkävijän keittiössä. 

Altaasta on saatu erinomaista asiakaspalautetta: Keittiön 

tärkein työtila on nyt entistä käytännöllisempi, 

monikäyttöisempi ja tyylikkäämpi. 

Tämän nerokkaan idean ydin on altaan välitaso sekä 

altaaseen kuuluvat ETAGON-kiskot ja lisävarusteet, 

joiden ansiosta altaassa on kolme erillistä, samaan 

aikaan käytettävissä olevaa työtasoa. Allas tarjoaa lähes 

rajattomasti mahdollisuuksia sekä pienissä että suurissa 

keittiöissä niin innokkaille ruuanlaittajille, järjestyksen ystäville 

kuin tyylitietoisille asiakkaille. 

BLANCO on nyt laajentanut monitasoaltaiden upeaa 

valikoimaa uusilla malleilla.
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Monitasoallas tarjoaa paljon tilaa 
erilaisten toimintojen suorittamiseen 
samanaikaisesti. Keittiö pysyy puhtaana ja 
työtasoille jää tilaa muille toiminnoille.

Lisää materiaalivaihtoehtoja. 

Monitasoallas on saatavilla kaikissa kolmessa BLANCOn 

materiaalissa: ruostumaton teräs, SILGRANIT PuraDur® sekä 

Ceramic PuraPlus®. Oli tyyli klassinen tai viimeisimpien 

trendien mukainen, valikoimasta löytyy oikea ETAGON-allas 

jokaiseen makuun.

Lisää asennusmahdollisuuksia.

Monitasoaltaan asennukseen on saatavilla aiempaa enemmän 

vaihtoehtoja. Kaikkia kolmea allasmateriaalia saa nyt sekä alta 

että päältä asennettavana mallina. Ruostumattomasta 

teräksestä valmistettu BLANCO ETAGON-IF voidaan asentaa 

pöytäpinnan päälle tai huullettuna samaan tasoon pöytäpinnan 

kanssa. 

Oivaltavaa innovatiivisuutta  – 
Valloita asiakkaat BLANCO ETAGON -altaalla.

BLANCO ETAGON valloittaa kenet tahansa kuka on päässyt kokemaan sen huippulaadukkaat kiskot ja nähnyt kuinka 

tehokasta eri tasoilla työskentely voi olla. Laajentunut tuotevalikoima tarjoaa nyt entistä enemmän vaihtoehtoja minkä 

ansiosta BLANCO ETAGOnin suosion voidaan odottaa jatkaa kasvamistaan tulevaisuudessa.

Nerokas: Tilaa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tyylikäs: IF-reuna on helppo puhdistaa. Kompakti: Tehokkuutta kolmella tasolla. 

Lisää vapautta keittiösuunnitteluun. 

BLANCO ETAGONia on saatavilla sekä 60 cm että 80 cm 

leveään allaskaappiin mikä tekee siitä toimivan lähes jokaiseen 

keittiöön.

Lisää allaskokoja. 

Mitä tahansa asiakkaasi toivoo altaaltaan, ETAGON tarjoaa 

aina täydellisen ratkaisun. Monitasoallasta on saatavilla myös 

XXL-kokoisena mikä on nykyisin monen asiakkaan toive. 

ETAGON 700 -mallit ja ETAGON 8 ovat tilaihmeitä, jotka 

tarjoavat enemmän tilaa työskentelyyn samanaikaisesti 

kolmella eri tasolla. Niiden tilaviin altaisiin mahtuvat hyvin 

suuret astiat, uuninpellit ja ritilät.
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PuhdistaLiotaPese

Ripusta KuivaaTäytä

Valmistele ValmistaLaikkaa

TASO 3: Altaan pintataso 

Kolminkertaisesti nerokkuutta – 
yksi allas, kaksi kiskoa, kolme työskentelytasoa.

Jokainen tietää tilanteen: kun ruuanlaitossa allas on jo 

varattu yhtä toimintoa varten ja allasta ympäröivät tasot 

muuhun käyttöön. Lopputuloksena on jatkuvaa 

tavaroiden siirtelyä ja hyvin vähän tehokkuutta.

BLANCO ETAGON muuttaa tämän,  sillä kaikki 

työskentely tapahtuu altaassa. Nerokkaiden ETAGON-

kiskojen avulla toiminnallinen välitaso muodostaa uuden 

lisätyötilan. 

Altaan toiminnalliset mahdollisuudet tekevät 

vaikutuksen asiakkaisiin:

• Yksinkertaisesti nerokas, sillä allas mahdollistaa

työskentelyn samanaikaisesti kolmella eri tasolla.

• Säästää aikaa: Eri tehtävät hoituvat sujuvasti älykkäiden

ratkaisujen ansiosta.

• Tuo ilon takaisin ruuanlaittoon: Voit valmistaa herkullisia

aterioita vaivattomasti.

• Silmä lepää siistissä keittiössä: Ahkerassakin käytössä

olevat keittiöt pysyvät siistinä.

TASO 2: Välitaso + kiskot = lisä-työskentelytaso

TASO 1: Allas
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BLANCO ETAGON tarjoaa kaikki altaan toiminnot hyödyntäen altaan tilavuutta. Monitasoallas tarjoaa nykyaikaisen konseptin 

asiakkaille, jotka arvostavat älykkäitä käytännöllisiä työvaiheita keittiössä sekä selkeää, modernia muotoilua.

Nerokas uutuus, joka on suunniteltu jokaista 
yksityiskohtaa myöten.
BLANCO ETAGON -altaalla mahdollisuudet ovat rajattomat.

•  Uusia mahdollisuuksia. Kolme työskentelytasoa, kaksi

monitoimikiskoa, yksi tilava allas. Keittiön tärkein työtila on

saanut ison päivityksen. Tuskin mikään muu keittiöallas

tarjoaa yhtä paljon hyötyjä näin kompaktissa tilassa.

•   Äärimmäisen kompakti. Kun keittiön toimet siirretään

altaaseen, työskentely on käytännöllisesti ja ergonomisesti

keskitetty yhteen paikkaan. Allasta ympäröivä tila jää siistiksi

ja vapaaksi muuhun käyttöön. Niin pienet kuin suuretkin

keittiöt voivat hyötyä tästä ratkaisusta.

•   Puhdaslinjaisen kaunis. Tyylikäs muotoilu vetää puoleensa

ihailevia katseita altaan modernin tyylin ja optimaalisen

tilankäytön ansiosta.

•   Yllättävän monipuolinen. Monitoimikiskoja voidaan käyttää

myös altaan ulkopuolella, esimerkiksi laskualustana.

•  Räätälöidyt lisäosat. Laaja valikoima lisävarusteita kuten

leikkuulauta, vihanneskulho ja valutustaso tekevät altaasta

entistä nerokkaamman työtilan. Jokainen lisävaruste sopii

täydellisesti altaan mittoihin ja istuu tukevasti paikoillaan.

•  Siistiä säilytystä. Tiskiharjat, pesusienet ja rätit voidaan

säilyttää poissa silmistä mutta samalla kätevästi käden

ulottuvilla, leväten kiskojen välissä tai niiden päällä. Kaikki

kuivattavat tavarat valuttavat veden kätevästi suoraan

altaaseen.

•  Vaivattomasti puhdas. ETAGON-kiskot voidaan pestä

astianpesukoneessa ja ovat täten helposti puhdistettavissa.

•  Huippulaadukasta varustelua. Jokaisessa ETAGON-

mallissa on BLANCO InFino®-pohjaventtiili ja C-overflow® -

ylivuotoventiili.
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Erinomaista monikäyttöisyyttä. Sopii kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Joustavaa työskentelyä kolmella tasolla. 
Kuori ja pilko ruoka suoraan kattilaan tai kulhoon. 
Astiat voi sijoittaa kolmelle eri työskentelytasolle.

Kiskojen liikuteltavuus mahdollistaa ruoka-
aineiden käsittelyn ja astioiden sijoittelun juuri 
halutulle tasolle.

Helppoa kuivaamista kun astiat, pannut ja 
padat voidaan säilöä ja valuttaa suoraan 
altaaseen.

Kaikki siistissä järjestyksessä: sijoita kiskot 
päällekkäin ja laita tiskirätit, harjat yms. 
kuivumaan.

Moneen tarkoitukseen Kiskoja on kaksi 
kappaletta ja niitä voidaan käyttää myös 
pöytätasolla alustana kuumille astioille.

Vaivatonta ja helppoa kun suuretkin astiat ja 
uunipellit mahtuvat altaaseen.

Turvallisuutta ja käytännöllisyyttä kuumien 
astioiden ja patojen käsittelyssä.

Monikäyttöinen välitaso. Kuumia kattiloita ja 
muita astioita on helppo käsitellä, kun ne voidaan 
laskea kiskojen päälle.

Vakiovarusteet

ETAGON-kiskot, rst

UUTUUS

Vihanneskulho, rstLeikkuulauta, saarni-komposiitti

Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet:

Monikäyttöiset ETAGON-kiskot kuuluvat vakiovarusteena monitasoaltaisiin. 
Lisävarusteina asiakkaat voivat lisäksi valita esim. leikkuulaudan, monikäyttöisen 
vihanneskulhon sekä altaan kanssa yhteensopivan valutustason.

Lisätarvikkeet:

Monikäyttöiset ETAGON-kiskot kuuluvat vakiovarusteena monitasoaltaisiin. 
Lisävarusteina asiakkaat voivat lisäksi valita esim. leikkuulaudan, monikäyttöisen 
vihanneskulhon sekä altaan kanssa yhteensopivan valutustason.
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Kuin kotonaan kaikissa keittiöissä. 
Täydellinen mallisto.

BLANCO ETAGON -altailla on kaikki edellytykset olla laajaan 

asiakaskuntaan vetoava myyntimenestys. Laajentunut tuoteperhe 

tarjoaa nyt vaihtoehdon jokaiseen makuun: suuresta pieneen allaskokoon 

sekä virtaviivaisesta luonnolliseen tyyliin.

Hanalipalla -IFA: Alta kiinnitettävät -U:

ETAGON 700-IF rst 
allaskaapin leveys: 80 cm

ETAGON 500-IFA rst 
allaskaapin leveys: 60 cm

ETAGON 500-IF rst 
allaskaapin leveys: 60 cm

Päältä asennettavat -IF:

ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur® 
allaskaapin leveys: 80 cm

ETAGON 700-U SILGRANIT® PuraDur® 
allaskaapin leveys: 80 cm

ETAGON 700-IFA rst
allaskaapin leveys: 80 cm

ETAGON 700-U rst
 allaskaapin leveys: 80 cm

ETAGON 6 SILGRANIT® PuraDur® 
allaskaapin leveys: 60 cm

ETAGON 500-U SILGRANIT® PuraDur® 
allaskaapin leveys: 60 cm

ETAGON 500-U rst
allaskaapin leveys: 60 cm

ETAGON 6 Ceramic PuraPlus® 
allaskaapin leveys: 60 cm

ETAGON 500-U Ceramic PuraPlus® 
allaskaapin leveys: 60 cm

SILGRANIT® PuraDur® värit

jasmin

champagne

tartufo

coffee

muskat

anthrazit

kallionharmaa

alumetallic

helmenharmaa

valkoinen

Ceramic PuraPlus® värit

musta 

kristallinvalkoinen
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