Kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen
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Tähti keittiössäsi.
SILGRANIT® PuraDur® –
teimme parhaasta vieläkin paremman

Allas: BLANCO ADON XL 6 S,
SILGRANIT® PuraDur ®, valkoinen
Hana: BLANCO ALTA-S Compact,
SILGRANIT®-Look valkoinen/kromi

Keittiön keskipiste.
Allas on merkittävä osa jokaisen kodin keittiötä. Vietämme 60 % ajastamme keittiössä altaan
äärellä. Ruuanlaitto ja -valmistaminen sekä astioiden pesu ovat jokapäiväisiä askareita, jotka tulisi
suorittaa mahdollisimman miellyttävästi ja samalla tehokkaasti. BLANCOn allaskokonaisuudet on
suunniteltu käyttäen innovatiivisia toimintoja ja materiaaleja. Älykäs tilan käyttö, ergonomisuus,
helppohoitoisuus ja käytännöllisyys helpottavat arjen askareita.
Ainutlaatuinen materiaali sekä kattava valikoima asennustapoja, värejä ja malleja tekevät valinnan
sopivasta allaskokonaisuudesta helpoksi. Käytännölliset lisätarvikkeet, moderni muotoilu,
ajattomuus ja kestävyys - kaikki täydellisesti vaatimuksiesi mukaan.
Ei ole sattumaa, että Blanco SILGRANIT® PuraDur® on Suomen ja myös koko maailman suosituin kivitasoallasmallisto. Lisätietoja SILGRANIT® PuraDur®-materiaalista, löydät LAPETEK-sivuilta.

Valitessasi käytännöllisiä lisätarvikkeita
hyödynnät parhaalla tavalla altaasi
kaikkia ominaisuuksia.

Täydellinen yhdistelmä:
SILGRANIT® PuraDur® allas ja
SILGRANIT® -look hana.

Erinomaisen käytännöllinen.

Voittamattoman laadukas.

Valitse laatu ja ulkonäkö, jotka vastaavat keittiösi
tyyliä.

Valitessasi SILGRANIT® PuraDur® –altaan, valitset
samalla teknologian markkinajohtajan.

Allas ei ole ainoastaan eniten käytetty työskentelypiste keittiössäsi, vaan myös katseiden keskipiste.

Vuosikymmenien kehityksen tuloksena SILGRANIT® PuraDur®
-allas on miellyttävän samettimainen, mutta samalla iskun- ja
kulutuksen kestävä.

Se on monen päivittäisen askareen perusta: ruoka-aineiden
kuoriminen, pilkkominen, huuhtelu ja astioiden tiskaaminen
ovat muutamia askareita monien joukossa.
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® on kehitetty vastaamaan
päivittäisiä tarpeita. Materiaalissa yhdistyvät helppohoitoisuus, käytännöllisyys ja kestävyys.

BLANCOn 90 vuoden kokemus ja tietotaito altaiden valmistuksessa ja yli 30 vuoden kokemus kivimassa-altaista näkyy
tuotteissa.
Allasmallisto sisältää laajan valikoiman vaihtoehtoja kaiken
tyyppisiin ja hintaisiin keittiöihin.

The best
PuraDur®
ever!

Uskomattoman helppohoitoinen.

Vastustamattoman vetovoimainen.

SILGRANIT® PuraDur® materiaali sisältää erityisesti
helppohoitoisuutta parantavia ominaisuuksia.

SILGRANIT® PuraDur® –altaissa on ainutlaatuinen
käyttötuntuma.

Tutustu, koe ja ihastu päivittäin täydelliseen materiaaliin,
johon lian on lähes mahdotonta tarttua.

Katse aavistaa minkä voi kädellä varmistaa:
materiaali tuntuu yksinkertaisesti mahtavalta. Kauniisti
viimeistelty yhtenäinen pinta, joka vuodesta toiseen palvelee
yhtä tyylikkäänä keittiössäsi.

Blanco on onnistunut luomaan ainutlaatuiset puhdistusominaisuudet Puradur-altaisiin.

Kokeile - vertaa - ja huomaat selkeän eron.
Patentoitu materiaali on myös erittäin kestävä narmuuntumista vastaan.

Testatusti turvallinen.

Taatusti kestävä.

SILGRANIT® PuraDur® on viimeistelty käyttäen patentoitua Hygiene+Plus –suojausta.

SILGRANIT® PuraDur® on naarmun-, iskun- ja haponkestävä, haalistumaton sekä lämmönkestävä aina
280 °C saakka.

Tämä ainutlaatuinen resepti, jonka BLANCO on patentoinut,
on integroitu SILGRANIT® PuraDur® -materiaaliin. Se antaa
materiaalille suojan bakteereja vastaan ja samalla hylkii likaa.
Suoja takaa turvallisuuden joka tilanteessa ja tekee
puhtaanapidosta helpompaa.
Turvallisuuden takeeksi materiaalille on myönnetty erillinen
hygieniasertifikaatti.

BLANCOn tutkimus- ja tuotekehitysosasto on suorittanut
monenlaisia testejä taatakseen tämän äärimmäisen kestävyystason. Testit vastaavat oikean elämän tilanteita ja kuormitustasot ovat aina suurempia kun mitä standardeissa vaaditaan.
Tuotteet ovat läpikäyneet myös tiukat laatutarkistukset, jotka
ovat maineikkaiden puolueettomien kansainvälisten tahojen
suorittamia.

Tyylikäs värivalikoima.
Kahdeksan eri Combi-värivaihtoehtoa, jotka ovat BLANCO SILGRANIT® PuraDur® -altaan
yksilöllistämisen ja tyylikkään yhdistelemisen perusta keittiöösi.

Kokeile eri malli- ja värivaihtoehtoja itse!

Värimaailma harmonisista sävyistä erikoissävyihin. SILGRANIT® PuraDur® -altaat sopivat täydellisesti
erilaisten työtasojen, sisustusten ja vaatimusten kanssa.

BLANCO väriavustin mahdollistaa eri BLANCO-altaiden ja
työtasojen yhteensopivuuden testaamisen.

anthrazit

helmenharmaa

champagner

kallionharmaa

valkoinen

tartufo

alumetallic

coffee

BLANCO malliavustin auttaa löytämään sinulle sopivan
allas/hana-yhdistelmän.
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