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Blanco mattamusta on ajattoman kaunis valinta –
jokaiseen keittiöön ja jokaisen tason pariksi.
Mattamusta allas on varma valinta, kun halutaan taata
erilaisten materiaalien ja värien täydellinen yhteensopivuus.
Mattamustan allaspisteen yhtenäisyyttä voidaan haluttaessa
jatkaa väriin yhteensopivilla mattamustalla hanalla,
pesuaineannostelijalla tai pohjaventtiilin kaukosäädöllä.

Kontrastien
harmoniaa.
Mattamusta –
ajattoman kaunis.

Tasainen syvänmusta pinta on ilmeeltään tyylikkään hillitty.
Elävyyttä allaspisteen ilmeeseen saadaan yhdistelemällä
erilaisia värejä tai materiaaleja. Mattamustaan altaaseen
saadaan luotua kaunista kontrastia erivärisellä hanalla:
esimerkiksi messinki, kupari, valkoinen tai rst.
Mattamusta väri sopii täydellisesti niin country-henkiseen,
perinteiseen kuin modernimpaan sisustukseen. Klassisen
hillitty mattamusta nostaa erilaisten värien kontrastit kauniisti
esille tai sulautuu huomaamattomasti osaksi värien pintaa.

UUTTA!

Mattamusta-väri saatavilla
useissa Blancon allasmalleissa.

Suosituimpien Blanco-allasmallien lisäksi mattamusta väri on
saatavilla monissa muissakin Blanco-altaissa. Tutustu laajaan
allasvalikoimaan ja niiden lisätarvikkeisiin nettisivuillamme.
Suosituimmat keittiöaltaat

ETAGON 6
mattamusta

NAYA 6
mattamusta

PLEON 6 SPLIT
mattamusta

SONA 45 S
mattamusta

ZENAR 45 S
mattamusta

ELON XL 6 S
mattamusta

DALAGO 6
mattamusta

SUBLINE 500-U
mattamusta

RONDO
mattamusta

Allas: Blanco Subline 700-U, mattamusta
Hana: Blanco Livia, messinki

Mattamustat lisätarvikkeet

UUTTA

Tyylikäs ja ajaton mattamusta sopii kauniisti
yhteen värillisten hanojen kanssa.
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Altaan hillitty mattapinta sulautuu kauniisti tummiin tasoihin ja
luo näyttävää kontrastia vaaleiden tasojen parina.

Näyttävä allaspiste viimeistelee keittiön ilmeen.

BLANCO LATO
mattamusta

UUTTA

KAUKOSÄÄDÖNNUPPI
mattamusta
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Perinteiden äärellä
Vintera XL 9 -keittöallas tuo klassisen muotoilun nykypäivään

Pysähtymisen äärellä

Yksi allas – loputtomasti mahdollisuuksia

Irrottautuaksemme hektisestä arjesta, kaipaamme paikkaa missä voi

Vintera XL 9 -keittiöallas ei ole ainoastaan

rentoutua ja tuntea olomme kotoisaksi – paikkaa, jossa voimme levätä

näyttävä: SILGRANIT® PuraDur® -materiaalin

ja ladata akkuja läheisten ihmisten seurassa. Pysähtymisen tarve arjen

tarjoamat ominaisuudet nostavat altaan aivan

keskellä heijastuu myös vallitseviin sisustustrendeihin.

uudelle tasolle. Materiaali kestää aikaa ja kulutusta,

UUTTA

UUTTA

Vintera 9 XL
Beton

Vintera 9 XL
Mattamusta

Vintera 9 XL
Anthrazit

Vintera 9 XL
Kallionharmaa

Vintera 9 XL
Alumetallic

Vintera 9 XL
Helmenharmaa

Vintera 9 XL
Jasmin

Vintera 9 XL
Valkoinen

Vintera 9 XL
Tartufo

on helppo pitää puhtaana ja se tuntuu miellyttävän
Modernin country-henkisen sisustuksen kulmakivinä ovatkin paluu

silkkiseltä, mikä korostaa altaan laadukkuuden

tuttuihin ja perinteisiin muotoihin, joiden keskiössä on luonnolliset

tuntua entisestään.

materiaalit ja pinnat.
SILGRANIT® PuraDur®-materiaalista on saatavilla
Klassisen muotoilun uusi aikakausi

kymmenen eri värivaihtoehtoa. Uutuusväreinä

Vintera XL 9 -keittiöallas on Blancon uusi taidonnäyte: sen katseen-

tyylikkäät ja persoonalliset betoni ja mattamusta.

vangitseva muotoilu tuo mieleen klassisen ja perinteisen maalaistalon

Voit yhdistää altaat helposti samanväristen

altaan. Yhdessä symmetrisen muotoilun ja SILGRANIT PuraDur

keittiöhanojen kanssa.

®

®

-materiaalin kanssa allas tuo klassisen muotoilun tähän päivään
mukautuen nykyaikaisiin trendeihin. Tämä Blancon moderni tulkinta

Altaassa on kaksi eri asennustapaa: sen voi

klassisesta mallista sopii jokaiseen keittiöön.

asentaa tason päälle tai sen alapuolelle.
Vintera XL 9 -keittiöallas asennetaan tason alle tai sen päälle.
Vintera 9 XL
Coffee
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UUTTA

Näyttävää tehokkuutta

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF

BLANCO CLASSIMO – omaa luokkaansa

UUTTA

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF
UUTTA

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF
UUTTA

BLANCO CLASSIMO 8-IF
UUTTA

Allas: BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF, harjattu ruostumatonta teräs
BLANCO CLASSIMO 8 S-IF

Hana: BLANCO LINUS-S, kromi

BLANCO CLASSIMO tarjoaa käytännöllisiä

Tilava allaskoko tarjoaa paljon työskentelytilaa: Voit valita yhden

InFino™-pohjaventtiili on integroitu toimimaan suoraan

Elegantti, ohutreunainen IF-allas voidaan asentaa pöytäpinnan

ominaisuuksia modernin tyylikkäällä ilmeellä.

ison altaan, altaan pienemmällä sivualtaalla tai kaksi isoa allasta

elegantin RST-PushControl™-kaukosäätönupin kautta.

päälle tai huullettuna samaan tasoon pöytäpinnan kanssa.

Matala säätönuppi ei häiritse työskentelyä ja se on helppo

BLANCO CLASSIMO sulautuu täydellisesti yhteen erilaisten

pitää puhtaana.

keittiötasojen kanssa.

CLASSIMO XL 6 S-IF: XL-kokoinen keittiöallas takaa suuren pesuallasmukavuuden.

Lisätarvikkeena saatavilla: Altaan pintaan tyylikkäästi sulautuva
PushControl-roskasihdin kaukosäätömekanismi.

riippuen siitä, millaista toiminnallisuutta keittiössäsi altaalta odotat.
Yhdessä näyttävän ulkoasunsa ja kätevien
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ominaisuuksien kanssa, tämä huippulaadukas

Ulkonäön ja toiminnallisuuden viimeistelee altaaseen integroitu

keittiöallas on mukava ja helppo käyttää.

InFino-pohjaventtiili sekä tyylikäs ylivuotoventtiili.

CLASSIMO 45 S-IF: Kompakti allas tilavalla työskentelyalueella.

CLASSIMO 6 S-IF: Suuri pääallas ja käytännöllinen huuhteluallas.
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Yksinkertaisesti taita ja tee monet askareet
helpommiksi! BLANCOn kokoontaittuva
rullamatto tekee erilaisista altaista ja työtasoista
monipuolisempia ja kätevämpiä käyttää. Voit käyttää

Yksinkertainen voi olla
kaikkein parasta.

sitä tiskien kuivaamiseen, ruoan valmistukseen tai
pannunalusena - kaikki käy helposti tämän keittiön
monitoimiapurin kanssa.
Huolimatta pienestä koostaan taiteltuna, Blancon

BLANCOn kokoontaittuva RST-rullamatto –
monipuolinen valinta jokaiseen keittiöön.

RST-rullamatto tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia.
Nerokkaan muotoilunsa ansiosta se säästää tilaa ja

RST-rullamattoa voidaan käyttää myös pannunalusena.

on helposti säilytettävissä. Tarvittaessa se on helppo
ja nopea ottaa taas esille käyttöä varten.

UUTTA

RST-rullamaton voi varastoida pois tieltä säästääkseen tilaa, esimerkiksi
Blanco Select -laatikostossa.
Kokoontaittuva RST-rullamatto 440 x 460 mm
altaille, joiden syvyys tason suunnassa
on enintään 420 mm.

UUTTA

Kokoontaittuva RST-rullamatto 460 x 425 mm
altaille, joiden syvyys tason suunnassa
on enintään 400 mm.

RST-rullamatto on yhteensopiva useiden eri
allasmallien kanssa. Tarkista yhteensopivuus
verkkosivuiltamme.
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RST-rullamatto keittiöaltaan päällä tarjoaa
lukemattomia käyttömahdollisuuksia.

Taiteltuna keittiöaltaan päälle RST-rullamatto tuo
lisää työskentelytilaa altaaseen.

Tarpeen mukaan kokoontaittuva RST-rullamatto toimii laskutasona sekä
altaan päällä ja sen vieressä.

RST-rullamatto toimii myös kuivaustelineenä, joko altaan päällä tai sen
vieressä.

Altaan päälle aseteltuna kokoontaittuva RST-rullamatto lisää ergonomista
työskentelytilaa keittiöösi.
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Kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen
allasmateriaali. Patenteilla suojatussa SILGRANIT®
PuraDur® -materiaalissa yhdistyvät helppohoitoisuus,
käytännöllisyys ja kestävyys. Blanco kehittää jatkuvasti

SILGRANIT® PuraDur®
- Kaikkien aikojen
helppohoitoisin allas

materiaalejaan ja vuosikymmenien kehityksen tuloksena
nykyinen allasmateriaali on miellyttävän samettimainen ja
optimaalinen antamaan altaalle luonnonkivimäisen
pinnan. Samalla se on kuitenkin riittävän sileä,
jotta puhdistaminen olisi mahdollisimman helppoa.
Allasmateriaalin pääraaka-aine on hienoksi murskattu
kivi, jota on massasta noin 80 %.
SILGRANIT® PuraDur® -materiaali on viimeistelty käyttäen
patentoitua Hygiene+Plus-suojausta. Tämä ainutlaatuinen
resepti on integroitu SILGRANIT® PuraDur® -materiaaliin
antaen sille sekä suojaa bakteereja vastaan
ja samalla likaa hylkivän pinnan.
• Helppohoitoinen
• Hygieeninen
• Likaa ja bakteereja hylkivä
• Kestävä
• Ei naarmuunnu
• 100 % haponkestävä
• Haalistumaton materiaali

Tyylikäs ja laaja värivalikoima. Valittavana on kaksitoista erilaista, BLANCO SILGRANIT® PuraDur® -värivaihtoehtoa. Kaunis ja ajaton värivalikoima on yhdistettävissä
helposti erilaisiin tasomateriaaleihin. Värit on jaettu maanläheisiin ruskean sävyihin ja kylmiin harmaan sävyihin.
Blanco väriavustimen avulla voit kokeilla, mikä värima-

Allas: Blanco Etagon 500-U, mattamusta
Hana: Blanco Linus-S, mattamusta

teriaaliyhdistelmä sopii parhaiten juuri sinun keittiöösi.
Halutessasi täydellistä harmoniaa allaspisteelle yhdistä
samanvärinen hana altaan pariksi. Huomiota herättäviä
yhdistelmiä saat aikaiseksi erilaisia värejä yhdistelemällä.

UUTTA

Kestävä ja hygieeninen SILGRANIT® PuraDur® -materiaali
on käytännöllinen ja helppo valinta kaikkiin keittiöihin.
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Tyylikäs ja helppokäyttöinen InFino-pohjaventtiili sopii täydellisesti
kaikkiin SILGRANIT®-väreihin.

SILGRANIT® PuraDur® -materiaali on kestävä ja likaa hylkivä, lisäksi se
on helppo pitää puhtaana. Materiaalin pääraaka-aine on hienoksi
murskattu kivi, jota on massasta noin 80 %.

Mattamusta

Anthrazit

Valkoinen

Alumetallic

Kallionharmaa

Helmenharmaa

Beton

Coffee

Champagner

Jasmin

Muskat

Tartufo
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Blanco Dana 45

Blanco
Dana 6
True
greatness.

– Suurta kapasiteettia
pienessä tilassa

– Täydellistä toimivuutta
BLANCODANA
–Suurta
kapasiteettia pienessä tilassa.

Keittiöallas: Blanco Dana 45, ruostumaton teräs
Keittiöhana: Blanco Bravon, kromi

Uusi BLANCO DANA on kaikkea mitä keittiöaltaalta voit haluta. Kompaktin

UUTTA

Keittiöallas: BLANCODANA 45, ruostumaton teräs
Keittiöhana:
BLANCO
Keittiöallas:
BlancoMIDA,
Danakromi
6, ruostumaton teräs
Keittiöhana: BLANCO MIDA, kromi

Keittiöallas: BLANCODANA 6, ruostumaton
teräs, natural finish
Keittiöhana: BLANCO MIDA, kromi

BLANCO DANA 6 -keittiöallas on tilava allas suurempaan keittiöön.

koon ja yhtenäisen muotoilun ansiosta Blanco Dana on käytännöllinen ja ajaton

Altaan suuri koko takaa paljon työskentelytilaa silloinkin, kun altaan päällä on

valinta. Altaan viimeistelty muotoilu sopii hyvin klassisesta moderniin keittiötyyliin.

leikkuulauta. Leikkuulaudan kanssa allas muuntuu käteväksi monitoimipisteeksi.

Altaan ympäri yhtenäisesti jatkuva reunaupotus varmistaa veden valumisen takaisin

Altaassa on optimaalisesti tilaa niin ruoan esivalmistelulle kuin isojen astiodien ja

altaaseen. Tilava allaskoko tarjoaa paljon vaihtoehtoja helppoon ja miellyttävään

BLANCO DANA 45

kattiloiden tiskaamiseen.

UUTTA

BLANCO DANA 6

työskentelyyn keittiössä.
Uusi BLANCO DANA on saatavilla kahdessa eri koossa. Pienempi BLANCO

Lisävaruseet:
Leikkuulauta, pyökkiä

Dana-altaisiin on saatavilla lisävarusteena altaan päälle tukevasti asettuva leikkuulauta, jota voidaan käyttää myös erikseen työskentelytasolla.

Lisävaruseet:
Leikkuulauta, pyökkiä

DANA 45 sopii hyvin kompaktimpaan keittiöön tai apukeittiöön. Optimaalisen
muotoilun ansiosta se on äärimittoihinsa nähden uskomattoman tilava allas.

Käytännöllisesti muotoiltu allas sopii hyvin kompaktiin keittiöön tai apukeittiöön.
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Yhtenäinen elegantti reunaupotus kiertää altaan
ympäri viimeistellen altaan ilmeen.

Lisävarusteena saatavilla oleva leikkuulauta tuo
lisää toiminnallisuutta altaan ääreen.

Yhtenäinen reunaupotus varmistaa veden valumisen takaisin altaaseen.
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