Jätteiden lajittelu- ja
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allaskaappeihin
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BLANCO UNIT

Kokemus kohtaa intohimon: Allaspisteen asiantuntijana Blanco
tekee keittiöarjesta helpompaa.

Ensiluokkainen muotoilu, erittäin helppo
käytettävyys ja kestävyys - BLANCOjätejärjestelmän avulla saat hyvän käsityksen
siitä, miten keittiötarvikkeilla voi tehdä
jokapäiväisistä askareista helpompaa.
BLANCO-tuotteiden missio on yhdistää laatu
ja ensiluokkainen muotoilu täydelliseen
toimivuuteen.

Tiesitkö, että vietämme yli puolet keittiössä
vietetystä ajasta keittiöaltaan äärellä?
Allaspiste on paikka, jossa täytämme
lasimme, valmistamme ruokaa, huuhtelemme
astiat ja kierrätämme keittiössä syntyvät
jätteet.
Tämän vuoksi onkin tärkeää varmistaa,
että tehtävät sujuvat nopeasti, aikaa ei kulu
tehtävien välillä siirtymiseen ja työskentelyyn
tarvittavat tuotteet toimivat yhdessä
saumattomasti. Voit keskittyä siihen
tärkeimpään: yhteiseen aikaan ja ruokailuun
perheesi kanssa

BLANCO-tuotteet on kehitetty jo lähes sadan
vuoden kokemuksella ja suurella intohimolla
keittiön sydämeen: allaskeskukseen.
Allaspiste on paikka, missä keittiön tehtävien
on sujuttava mutkattomasti ja tehokkaasti.
Se on keittiön tärkein paikka, josta
laadukkailla tuotteilla ja huippuluokan
teknologialla on syntynyt allastuotteita, joilla
allasaskareiden suorittaminen on helppoa ja
toimivaa - samalla aikaa vapautuu
tärkeimpiin
asioihin.

Muu

15 %
Allaspiste

60 %

Hella

25 %

Vietämme noin 60 prosenttia
päivästämme allaspisteen äärellä
erilaisten askareiden parissa.

BLANCO UNIT:
Kaikkein parasta.
Yhdessä paikassa.
Allaskeskuksen asiantuntijana
Blanco tarjoaa parhaimman
kokonaisuuden: hanan,
altaan ja jätejärjestelmän
yhdessä: BLANCO UNITin.
Päivittäinen juominen, ruoan
valmistus, kierrätys ja lajittelu
sekä siivous tapahtuvat nyt
yhdessä ja samassa paikassa
allaspisteen äärellä – hana,
allas ja jätejärjestelmä, kaikki
yhdessä hyödynnettyinä.
Sulzfeldin tehdas Kraichtalissa, Baden Württembergin sydämessä

2

3

BLANCO UNIT

YKSI JÄRJESTELMÄ:
YKSI KOKONAISUUS.
YKSI RATKAISU.

Juo. Valmista. Puhdista. Kaikki yhdessä paikassa.
BLANCO UNIT - kaikki keittiösi työvaiheet yhdessä paikassa. Vesipiste on paikka, jossa täytämme lasimme, valmistamme ruokaa, huuhtelemme
astiat ja lajittelemme roskat. Täydellinen allaspiste on kokonaisuus ”UNIT”, jossa tarvittavat asiat ovat käden ulottuvilla ja helposti käytettävissä.
Täydellisen unitin avulla nautit arjen askareista enemmän ja vapautat aikaa tärkeimmille asioille. BLANCO UNIT tekee päivästäsi helpompaa.
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Keittiöhanat kaikkiin tarpeisiin. Tarvitsetpa hanan integroidulla
astianpesukoneventtiilillä, ulosvedettävällä suihkupäällä, laajalla
värivalikoimalla - meiltä löytyy kaikki.

Altaat jokaiseen makuun. Kaikki altaamme ovat saatavilla useassa
eri koossa ja erilaisilla asennustavoilla. Saatavilla on kolme erilaista
laadukasta materiaalia: Silgranit-komposiitti, ruostumaton teräs tai
kivikeramiikka. Valinta on sinun!

Jätteiden lajittelua kaikkiin vaatimuksiin. Jätejärjestelmiä on saatavana
eri kokoisina ja helposti päivitettävinä kokonaisuuksina. Vaunumallisen
jätejärjestelmän rakenne mahdollistavat roskasysteemin muuntelun
omiin tarpeisiin sopivaksi myös jälkikäteen ilman työkaluja.

Lisävarusteet kaikkiin työvaiheisiin. Rullamatot, vihanneskorit,
käytännölliset leikkuulaudat, integroidut saippua-annostelijat –
missiomme helpottaa arjen askareita ulottuu myös
lisävarustevalikoimaamme.
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JOKAISEEN TARPEESEEN.

Jätteiden lajittelua

BLANCO-jätejärjestelmät: muutakin kuin pelkkää jätteiden keräämistä.
Euroopassa tuotetaan noin 540 kg kotitalousjätettä henkeä kohden ja tämän määrän
odotetaan nousevan. Toimiva jätejärjestelmä
takaa organisoidun ja tehokkaan roskien erottelun,
jolloin ne voidaan lajitella lasi-, paperi-, muovija biojätteeksi allaspisteen yhteydessä.
BLANCOn jätejärjestelmien toiminnot on
suunniteltu toimimaan saumattomasti
yhteen keittiöaltaan ja -hanan kanssa sekä
varmistamaan ergonomisen työnkulun
kaikissa allaspisteen työvaiheissa.
Toiminnallinen keittiö tarvitsee toimivan
jätteidenlajittelupisteen
Toimivin ja käytännöllisin paikka jätteiden
lajittelulleon allaspisteen yhteydessä –
siellä, missä jätteet yleensä syntyvät.
Jätteidenlajittelujärjestelmä tarjoaa jokaiselle
kierrätettävälle materiaalille omat laatikkonsa,
jotta voit tehokkaasti lajitella kaikki omiin
paikkoihinsakierrätyspisteellä.
Keittiön ilme säilyy kauniina ja huoliteltuna,
kun roskat on siististi lajiteltuina omiin
laatikoihinsa. Valikoimasta löytyy
suoraan laatikostoon asennettavia malleja,
liukumekanismeilla kaapin sivuihin asennettavia
malleja sekä alakaapin oviin kiinnitettäviä malleja.
Jätejärjestelmät eivät ole pelkästään roskien
lajittelua varten: ne sopivat erinomaisesti myös
puhdistusaineiden ja muiden siivousvälineiden
säilyttämiseen.

Asennus jätejärjestelmän omilla liu’uilla kaapin sivuihin: SELECT II
tarjoaa monipuoliset ja helposti muunneltavat sankovaihtoehdot
myös vaativiin lajittelutarpeisiin.
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Asennus suoraan laatikostoon: FLEXON II -jätejärjestelmissä on
huomioitu jätteiden lajittelun helppous. Varustele jätevaunu omaan
käyttöön sopivaksi monipuolisilla tarvikkeilla.

Asennus allaskaaapin oviin: BOTTON II 30/2 tarjoaa kompaktin ratkaisun allaskaappeihin, joissa ovi avautuu perinteiseen tapaan saranoilla.
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SE YKSINKERTAISESTI VAIN
TOIMII. KAIKKIIN VAATIMUKSIIN.

Jätejärjestelmän valinta

8 vinkkiä täydelliseen jätteiden lajittelujärjestelmään.

Parhaimmassa tapauksessa jätteiden lajittelujärjestelmä tulisi sisällyttää keittiön suunnitteluun yhteyteen. Tämä on kohta, jossa allaskaapin
leveys ja tyyppi päätetään. Kun nämä perusasiat ovat tiedossa, näiden pohjalta voidaan suunnitella täydellinen jätehuoltojärjestelmä jo
varhaisessa vaiheessa. Mutta sen ei tarvitse tapahtua pelkästään uuden keittiön tai keittiöremontin yhteydessä – Jätehuoltojärjestelmää
tarvitaan usein, kun muutat uuteen paikkaan tai haluat muuten päivittää keittiötäsi. Tässä tapauksessa on tärkeää hyödyntää parhaalla
mahdollisella tavalla olemassa olevaa kaappirakennetta. Lyhyt tarkistuslistamme voi auttaa sinua löytämään oikean ratkaisun kotiisi.
Tietysti voit käyttää jätteiden lajittelujärjestelmiämme myös esimerkiksi siivousmateriaalien siististi säilytykseen. Huomioi tässä tapauksessa
myös kohdat 1-3, 7 ja 8.

1. Valitse asennustapa

2. Valitse allaskaapin leveys

5. Kuinka monta henkilöä taloudessasi on?

6. Kuinka usein laitat ruokaa?

Saatavilla on erilaisia järjestelmiä riippuen
kaapin oven tyypistä.

45, 60 tai jopa 90 cm – järjestelmämme tarjoavat
ratkaisuja lähes jokaiseen allaskaappiin. Sivulta 18
eteenpäin näet yhdellä silmäyksellä kunkin järjestelmän
ominaisuudet.

Muista, että neljän hengen talous tuottaa usein enemmän jätettä kuin
yhden hengen talous. Tämä vaikuttaa säiliön kokoon ja tilavuuteen.

Teetkö ruokaa säännöllisesti alusta asti vai syötkö paljon ulkona?
Nämä tekijät voivat myös auttaa löytämään oikean jätteiden lajittelu
järjestelmän.

3. Allaskaapin tilarajoitukset

4. Mitkä kaikki jätteet kierrätät?

7. Valitse säiliöyhdistelmä

8. Valitse lisävarusteet

Voitko hyödyntää allaskaapin tilan haluamallasi tavalla vai
rajoittaako sitä esimerkiksi putkisto?

•
•
•
•
•
•

Kohdat 5, 6 ja 7 auttavat sinua valitsemaan
täydellisen sankojaon omiin tarpeisiisi. Selvittääksesi,
mitkä yhdistelmät on mahdolliset toteuttaa valitsemassasi
jätejärjestelmässä, katso seuraavat sivut.

Mieti, mitkä lisävarusteet voisivat tehdä sinun
järjestelmästäsi vieläkin käytännöllisemmän.
Ehkä bioroskakorin kansi? Tai avaamista helpottava
jalkavedin? Seuraavalla aukeamalla esitellään
käytännölliset lisävarusteet, jotka sopivat
järjestelmääsi.

Asennus allaskaappiin liu’uilla

= SELECT II

Asennus suoraan laatikostoon

= FLEXON II

Asennus allaskaapin oveen

= BOTTON or SINGOLO

Mikäli rajoittaa, tutustu erikoisratkaisuihimme sivulla 17.
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Paperi ja pahvi
Pakkaus
Biohajoava jäte
Polttojäte/sekajäte
Lasi
Muut jätteet, esim. paristot

Valitse järjestelmä, jossa
on oikea määrä sankoja ja
lisäksi tarvittavia erillisiä
laatikoita ja kansia
(esimerkiki biojäte).
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KEITTIÖN KÄYTÄNNÖLLISET
LISÄVARUSTEET. AINA KÄSILLÄ.

Käytännölliset lisävarusteet

Tiedämme kaikki, millaista se on: kätesi
ovat täynnä ruoanlaitossa syntynyttä
jätettä ja roskakorin ovi pitäisi saada auki,
tai kun siellä oleva biojäte haisee melko
epämiellyttävältä. Tässä kohtaa tulevat
mukaan nerokkaat jätejärjestelmien
lisävarusteet. - jotta kaikki olisi helpompaa!

Pieni tarvikelaatikko on loistava valinta pienten tavaroiden
säilytykseen. Voidaan kiinnittää 8-, 15-, 16- tai 19-litraisiin
SELECT II- ja FLEXON II -sarjan sankoihin luoden lisää säilytystilaa.

Kannellinen monitoimiastia on erityisen käytännöllinen biohajoavan
jätteen keräämiseen. Se näyttää hyvältä työtasolla ja se sopii
täydellisesti kaikkiin 15-, 16- ja 30-litraisten sankojen sisään.
Kansi varmistaa sen, että epämiellyttävät hajut pysyvät poissa.

SELECT Clip on pieni arjen sankari. Se varmistaa, että
roskapussit kiinnittyvät tukevasti paikoilleen. Select Clip sopii
kaikkiin SELECT II- ja FLEXON II -järjestelmiin alkaen 15 litrasta
ja kaikkiin jätepussikokoihin. Niiden avulla voidaan myös jakaa
suuri roskakori kahtia kahdelle eri roskapussille.

Entä jos sinulla ei ole vapaita käsiä roskakorin oven avaamiseen?
BLANCO MOVEX on ratkaisu tähän. Blanco Movex jalkavedin
voidaan kiinnittää mihin tahansa oveen, jolloin kaappi voidaan
avata jalalla.

Jätesangon kansi. Kannen syvennykset tarjoavat lisätilaa
pienten esineiden, kuten paristojen ja astianpesukonetableteiden
säilytykseen. Siitä on saatavilla kolme eri kokoa ja se sopii
melkein kaikkiin SELECT II- ja FLEXON II -sarjojen sankoihin.
Se sopii kaikkiin 8-, 15-, 16- tai 19-litraisiin astioihin SELECT
II- ja FLEXON II -sarjoista luoden lisää säilytystilaa sankoihin.
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Yläkori Blanco Select 60 jätemekanismiin. Kätevä yläkori
omalla liukumekanismillaan. Kori sisältää yhden leveän ja kaksi
pienempää tarvikelaatikkoa. Astianpesukonepesun kestävät
tarvikelaatikot ovat nostettavissa paikaltaan, ja niitä voidaan
käyttää halutussa järjestyksessä. Pienet laatikot sopivat myös
jätesankojen sisään.

AktivBio-jätesangon kansi sopii jätesangon päälle estäen hajujen
leviämistä huonetilaan. Blanco Select ja Flexon jätemekanismeissa
on kolmen kokoisia jätesankoja ja kaikkiin on saatavissa kansi,
joka asettuu tukevasti sangon päällä. 15 l kansi uppoaa tiiviisti
sangon sisään estäen hajujen leviämistä huonetilaan.

Välitangon avulla voit helposti lisätä sankotilaa jakamalla
jätejärjestelmäsi sankoja osiin. Roskapussi kiinnitetään
välitangon ja jätejärjestelmän sangon väliin.
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BLANCO SELECT II
- ALLASKAAPPIIN

BLANCO FLEXON II
-ALLASKAAPPIIN

Asennetaan mukana tulevilla liukumekanismeilla

Asennetaan suoraan keittiössä olevaan laatikostoon

Sen moderni muotoilu, laadukkaat lisävarusteet ja monet
käytännölliset yksityiskohdat takaavat sen, että SELECT II sopii
täydellisesti allaskappiin. Täydellinen valinta keittiöihin, joissa
tapahtuu paljon.

45 cm

2 sankoa

50 cm

2 / 3 sankoa

60 cm

2 / 3 / 4 sankoa

60 cm
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Mallien ominaisuudet

2 / 3 / 4 sankoa

Täydellinen valinta maksimaaliseen joustavuuteen: BLANCO
FLEXON II sopii täydellisesti olemassa oleviin laatikostoihin.
Nopean asennuksen lisäksi se tarjoaa pieniä sankokokoja,
esimerkiksi biojätteen lajitteluun.

30 cm

1 / 2 sanko

45 cm

2 sanko

50 cm

2 / 3 sanko

60 cm

2 / 3 / 4 sanko

80 cm

3 sanko

90 cm

4 sanko
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BLANCO BOTTON KIINNITYS KAAPISTON LATTIAAN

Jätejärjestelmä saranaoville
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BLANCO SINGOLOKIINNITYS KAAPIN OVEEN

Mallien ominaisuudet

Jätejärjestelmä saranaoville

Ihanteellinen jätteiden lajittelujärjestelmä saranaovilla varustetuille
allaskaapeille. Kestävä ja tukeva rakenne. Saatavilla myös
automaattisella avautumismekanismilla.

Pienten tilojen jätteiden lajitteluun. Käytännöllinen ja kompakti
Blanco SINGOLO BLANCO jättää tilaa putkistolle.

min. 30 cm

2 sanko

min. 30 cm

1 sanko

min. 45 cm

2 sanko

min. 45 cm

1 sanko

min. 60 cm

3 sanko
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KAIKKI JÄRJESTELMÄT yhdellä silmäyksellä

Valitse
asennustapa

Valitse
allaskaapin
leveys

Valitse
sarja

Valitse sankokoonpano

45 cm

SELECT II 45/2
411752

50 cm

SELECT II 50/2
411754
SELECT II 50/3
411755

Keittiön
allaskaappiin
liu’uilla
asennettava

BLANCO
SELECT II

60 cm

SELECT II 60/2
411757
SELECT II 60/3
411758
SELECT II XL 60/3
401785
SELECT II 60/4
411774
SELECT II 60/2 Orga
411767
SELECT II 60/3 Orga
411768
SELECT II XL 60/3 Orga
411769
SELECT II 60/4 Orga
411777

Valitse lisävarusteet

SELECT CLIP
-jätepussiteline

MOVEX
-jalkavedin

Pieni
tarvikelaatikko
8 l, 15 l tai
19 l sankoihin)

AktivBio
-kansi
6l

AktivBio
-kansi
8l

SELECTjätesangon
kansi
15 l

SELECTjätesangon
kansi
8l

SELECTjätesangon
kansi
6l

Yläkori Blanco
Select Orga 60
jätemekanismiin.

Kannellinen
lajittelusanko

401775

401770

401772

401788

401789

401773

4231975

4231974

401771

4229334

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

SELECT II 45/2

SELECT II 50/2

SELECT II 50/3

SELECT II 60/2

SELECT II 60/2 Orga

SELECT II 60/3 Orga

SELECT II XL 60/3

SELECT II XL
60/3 Orga

SELECT II XL 60/4

SELECT II XL
60/4 Orga
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l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

l
l

l
l

l

l
l
l
l

l
l
l

l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l

l

SELECT II 60/3

SELECT II Compact
60/2
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KAIKKI JÄRJESTELMÄT yhdellä silmäyksellä

Valitse
asennustapa

Valitse
allaskaapin
leveys

Valitse
sarja

30 cm

FLEXON II 30/1
401778
FLEXON II 30/2
401779

Suoraan
allaskaapin
laatikostoon
asennettavat

45 cm
BLANCO
FLEXON II

50 cm

Valitse lisävarusteet

Valitse sankokoonpano

FLEXON II 45/2
401780
FLEXON II 50/2
401781

FLEXON II 60/2
401783

FLEXON II 60/4
401786
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FLEXON II 80/3
525 221
FLEXON II LOW 90/4
401787

FLEXON II 30/1

FLEXON II 30/2

FLEXON II 45/2

FLEXON II 60/4

FLEXON II 80/3

FLEXON II 90/4

AktivBio
-kansi
6l

AktivBio
-kansi
8l

SELECTjätesangon kansi
15 l

SELECTjätesangon
kansi
8l

SELECTjätesangon
kansi
6l

Yläkori Blanco
Select Orga 60
jätemekanismiin

Kannellinen
lajittelusanko

401775

401770

401772

401788

401789

401773

4231975

4231974

401771

4229334

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

8l

FLEXON II XL 60/3
401785

90 cm

Pieni
tarvikelaatikko
8 l, 15 l tai
19 l sankoihin)

8l

FLEXON II 60/3
401784

80 cm

MOVEX
-jalkavedin

l

19 l

FLEXON II 50/3
401782

60 cm

SELECT Clip
-jätepussiteline

19 l

19 l

19 l

16 l

FLEXON II 50/2

l
l
l
l
l
l
l
l
l

FLEXON II 50/3

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

l
l

FLEXON II 60/2

l
l

l

FLEXON II 60/3

l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

FLEXON II XL 60/3
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KAIKKI JÄRJESTELMÄT yhdellä silmäyksellä

Valitse
asennustapa

Valitse
allaskaapin
leveys

Valitse
sarja

min. 30 cm

Allaskaapin
oveen
asennettavat

min. 45 cm

BLANCO
BOTTON II
ja
BOTTON
Pro

min. 60 cm

BLANCO
SINGOLO

Valitse sankokoonpano

BOTTON II 30/2
526 376

15l

15l

BOTTON Pro 45/2 Manual
517 467

13 l

13 l

BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

13 l

13 l

BOTTON Pro 60/3 Manual
517 469

13 l

13 l

13 l

BOTTON Pro 60/3 Automatic
517 470

13 l

13 l

13 l

min. 30 cm

SINGOLO XL
526 377

min. 45 cm

SINGOLO
512 880

20l

UUTUUS!

BOTTON II 30/2

BOTTON Pro 45/2
Automatic

BOTTON Pro 45/2
Manual

BOTTON Pro 60/3
Automatic

BOTTON Pro 60/3
Manual

UUTUUS!

SINGOLO XL
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SINGOLO
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p. 09 2511 030
sales@lapetek.fi
www.lapetek.com

Varmista voimassa olevat arvot kotisivuiltamme: www.lapetek.com | 04/2022.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Painatusteknisistä syistä johtuen värit saattavat poiketa todellisista väreistä. Luettelon tekniset tiedot ovat laskennallisia arvoja ja saattavat poiketa todellisista.

OY LAPETEK AB
Hermannin rantatie 2b B 9
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